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APRESENTAÇÃO 

 

A ESCOLA DE VERÃO EM EDUCAÇÃO QUÍMICA – EVEQUIM – representa um espaço 

alternativo, durante o recesso escolar, para repensar a sala de aula e discutir as questões sobre o ensinar e 

o aprender química como também integrar professores da educação básica e acadêmicos do curso de 

Licenciatura em Química, da UFS, num processo de troca de experiência e crescimento profissional. 

Entre 1996 e 2001 foram realizadas cinco escolas de verão sempre com os mesmos propostos da primeira. 

 

Nesta XI edição será discutido o papel do Estágio Supervisionado em Ensino de Química e do PIBID na 

formação inicial de professores de Química. O evento irá contemplar a apresentação de 10 oficinas 

temáticas a 300 alunos de escolas públicas de Sergipe. As oficinas serão ministradas por bolsistas do 

PIBID/Química. Além de três Temas de Debate sobre “Concepções e práticas sobre o Estágio 

Supervisionado em Ensino de Química”; “O papel das mídias nos processos de ensino e aprendizagem”; 

Avaliação da aprendizagem no ensino de Química. Duas palestras: “Estágio supervisionado: um fator 

articulador na produção de saberes docente?”; “PIBID: Um programa de iniciação à docência ou um 

espaço para o estágio Supervisionado? Cinco minicursos e seis oficinas pedagógicas que contemplam 

discussões necessárias ao eficaz processo de ensino e aprendizagem. Além de relatos de experiências 

sobre as ações do PIBID/Química. 

 

Prof. Msc. João Paulo Mendonça Lima 

Coordenador do XI EVEQUIM/PIBID 

 

Profa. Msc. Djalma Andrade 

Vice-Coordenadora do XI EVEQUIM/PIBID 
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PROGRAMAÇÃO  

Dia 25/03/2015 – quarta-feira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08h:30/11h:30 

OFICINAS TEMÁTICAS 

Clientela: alunos da educação básica 

OFICINA 1: Açúcar um Doce não tão doce. 

 

Ministrante: Daniela Rosa dos Santos (Bolsista da 

CAPES/PIBID/UFS/Química) e Laleska Gardênia Santos Góis (Bolsista da 

CAPES/PIBID/UFS/Química). 

OFICINA 2: A Carnalita e o estudo de ligações iônicas. 

 

Ministrante: Antonio Alves Nunes Neto (Bolsista da 

CAPES/PIBID/UFS/Química) e Cleciana do Rosário Santos (Bolsista da 

CAPES/PIBID/UFS/Química). 

OFICINA 3: Água: do tratamento ao consumo humano. 

 

Ministrante: Josiclécia dos Santos Alves (Bolsista da 

CAPES/PIBID/UFS/Química) e Luiz Henrique Barros da Silva (Bolsista da 

CAPES/PIBID/UFS/Química) 

OFICINA 4: Radiação e suas aplicações. 

 

Ministrante: Jennyfer Alves Rocha (Bolsista da 

CAPES/PIBID/UFS/Química) e Thaís Campos Gomes Alves (Bolsista da 

CAPES/PIBID/UFS/Química). 

OFICINA 5: Radioatividade: Medicina Nuclear Salvando Vidas.  

 

Ministrante: José Raimundo Santos de Jesus (Bolsista da 

CAPES/PIBID/UFS/Química) e Raniele D’Elian Souza Santos (Bolsista da 

CAPES/PIBID/UFS/Química). 

OFICINA 6: Febre e antipirético: Tem relação com a termoquímica? 

  

Ministrante: Suelaine dos Santos Souza (Bolsista da 

CAPES/PIBID/UFS/Química) e Verônica de Oliveira Siqueira (Bolsista da 

CAPES/PIBID/UFS/Química). 

OFICINA 7: Suco natural x Suco industrial. Você sabe a diferença? 

 

Ministrante: Renata Suellen Bomfim Souza (Bolsista da 

CAPES/PIBID/UFS/Química) e Wanessa Almeida Matos (Bolsista da 

CAPES/PIBID/UFS/Química). 

OFICINA 8: Química e Agricultura: estudo sobre pH. 

  

Ministrante Joedna Vieira Barreto (Bolsistas da 

CAPES/PIBID/UFS/Química) e Evelyn Monique Lima Rocha (Bolsistas da 

CAPES/PIBID/UFS/Química). 
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OFICINA 9: Hálito Culpado: A Química do bafômetro. 

 

Ministrantes: Willian Silva Santos (Bolsista da 

CAPES/PIBID/UFS/Química) e Ana Paula de Santana Santos (Bolsista da 

CAPES/PIBID/UFS/Química). 

OFICINA 10: O pH da saliva e as cáries. 

 

Ministrantes: Renatho Affonso Gomes Oliveira (Bolsista da 

CAPES/PIBID/UFS/Química) e Tairine Santos Gonçalves (Bolsista da 

CAPES/PIBID/UFS/Química). 

13h:30/14h:30  ENTREGA DE MATERIAL E CREDENCIAMENTO 

 

 

 

14h:30/16h:00 

Temas de Debate 1: Concepções e práticas sobre o Estágio Supervisionado em 

Ensino de Química 

 

Participantes: Djalma Andrade (UFS) e Luiz Henrique Ferreira (UFSCar)  

 

LOCAL: Auditório da Reitoria 

16h:00/16h:30 Abertura – autoridades constituídas 

 

Apresentação da Filarmônica Nossa Senhora da Conceição 

 

 

16h:30/18h:00 

Conferência de Abertura: “Estágio supervisionado: um fator articulador na 

produção de saberes docente?” 

Palestrante: Maria do Carmo Galiazzi (FURG) 

 

LOCAL: Auditório da Reitoria 

18h:00/18h:30 INTERVALO/COFFEN BREAK 

MINICURSOS 

18h:30/21h:30 MC1 – Quando percebo que o estudante está aprendendo Química? Um 

exercício de análise textual discursiva. 

 

Ministrante: Maurivan Guntzel Ramos (PUCRS) e Maria do Carmo Galiazzi 

(FURG) 

MC2 – Uso de mídias no processo de ensino e aprendizagem em Química. 

 

Ministrante: Nyuara Araújo da Silva Mesquita (UFG) 

MC3 – Os desafios do livro didático digital no ensino de Química. 

 

Ministrantes: Djalma Andrade (UFS) 

MC4 – Contém Química: pensar, fazer e aprender com experimentos. 

 

Ministrante: Luiz Henrique Ferreira (UFSCar) 

MC5 – Utilização de Jogos Didáticos e Pedagógicos no Ensino de Química. 

 

Ministrante: Eduardo Luiz Dias Cavalcanti (UNB) 

MC6 – Experimentos demonstrativos, conceitos cotidianos e científicos no 

ensino de Química. 
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Ministrante: Maurício Façanha Pinheiro (IFRN) 

Dia 26/03/2015 – quinta-feira 

OFICINAS PEDAGÓGICAS 

09h:00/12h:00 Oficina 01: Experimentação na sala de aula: Relatos de experiência. 

 

Ministrante: Gladston dos Santos (Professor de Química/Rede Estadual de 

Ensino de Sergipe) 

Oficina 02: Identificando obstáculos epistemológicos em aplicativos móveis no 

ensino de química. 

 

Ministrante: Anderson de Oliveira Santos (Mestrando/NPGECIMA/UFS) e 

Maiara Fernanda Souza Pinto (Mestranda/NPGECIMA/UFS) 

Oficina 03: Reflexões de professores/as: “o que” e “como” ensinar no dia a dia 

na sala de aula. 

 

Ministrante: Assicleide da Silva Brito (CESAD/UFS) 

Oficina 04: Ensino de Ciências Naturais em Comunidades Indígenas x 

Desempenho Escolar nas Avaliações em Larga Escala. 

 

Ministrante: Hélio Magno Nascimento dos Santos 

(Mestrando/NPGECIMA/UFS) 

 

Oficina 05: A instrução e suas influências na construção dos modelos mentais. 

 

Ministrante: Ana Carla de O. Santos (Professora de Química/Rede Estadual de 

Ensino de Sergipe) e Tatiana Santos Andrade (UFS) 

Oficina 06: Utilização do software Videograph na construção de categorias 

analíticas 

 

Ministrante: Joeliton Chagas Silva (Professor de Química/Rede Estadual de 

Ensino de Sergipe) e Crislaine Barreto de Gois (Professora de Química/Rede 

Estadual de Ensino de Sergipe) 

14h:00/15h:30 Tema de Debate 2: O papel das mídias nos processos de ensino e aprendizagem. 

 

Palestrante: Nyuara Araújo da Silva Mesquita (UFG) e Simone de Lucena 

Ferreira (UFS) 

 

LOCAL: Auditório da Reitoria 

15h:30/17h:00 Relato de experiência: “O PIBID na visão dos bolsistas”. 

 

Integrantes: Supervisores, Bolsistas de Iniciação à Docência e Coordenação do  

PIBID/Química/UFS. 

 

LOCAL: Auditório da Reitoria 
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17h:00/18h:00 APRESENTAÇÃO DOS PAINÉIS 

 

LOCAL: Roll da Reitoria 

18h:00/18h:30 INTERVALO/COFFEN BREAK 

MINICURSOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18h:30/21h:30 

MC1 – Quando percebo que o estudante está aprendendo Química? Um exercício 

de análise textual discursiva. 

 

Ministrante: Maurivan Guntzel Ramos (PUCRS) e Maria do Carmo Galiazzi 

(FURG) 

MC2 – Uso de mídias no processo de ensino e aprendizagem em Química. 

 

Ministrante: Nyuara Araújo da Silva Mesquita (UFG) 

MC3 – Os desafios do livro didático digital no ensino de Química. 

 

Ministrantes: Djalma Andrade (UFS) 

MC4 – Contém Química: pensar, fazer e aprender com experimentos. 

 

Ministrante: Luiz Henrique Ferreira (UFSCar) 

MC5 – Utilização de Jogos Didáticos e Pedagógicos no Ensino de Química. 

 

Ministrante: Eduardo Luiz Dias Cavalcanti (UNB) 

MC6 – Experimentos demonstrativos, conceitos cotidianos e científicos no 

ensino de Química. 

 

Ministrante: Maurício Façanha Pinheiro (IFRN) 

Dia 27/ 03/2015 – sexta-feira 

13h:00/15h:00 COMUNICAÇÃO ORAL 

Local: Salas da Didática V  

15h:00/16h:30 TEMA DE DEBATE 3: Avaliação da aprendizagem no ensino de Química 

 

Palestrante: Maurivan Guntzel Ramos (PUCRS); Eduardo Luiz Dias Cavalcanti 

(UNB). 

 

Local: Auditório da Reitoria 

16h:30/17h:30 Apresentação teatral 

Coordenação: Prof. Dr. Erivanildo Lopes da Silva (UFS). 

Local: Auditório da Reitoria. 

 Palestra de encerramento: PIBID: Um programa de iniciação à docência ou um 

espaço para o estágio Supervisionado? 

Palestrante: Helder Eterno da Silveira (UFU/Coordenador-Geral de Programas 

de Valorização do Magistério da CAPES) 
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Palestra de abertura: “Estágio supervisionado: um fator articulador na produção de 

saberes docente?” 

 

Profª. Dra. Maria do Carmo Galiazzi (FURG) 

 

Resumo: Apresenta-se uma proposta deformação acadêmico-profissional com o objetivo de fomentar a 

articulação e a compreensão da escola como espaço de formação a partir do registro da sala de aula. 

Aposta-se nas ferramentas culturais como dispositivos de formação, especialmente na roda de formação, 

na escrita da sala de aula, na leitura entre pares. Apresenta-se assim uma problematização do estágio a 

partir desta experiência. 
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Palestra de Encerramento: PIBID: Um programa de iniciação à docência ou um 

espaço para o estágio Supervisionado? 

 

Profº. Dr. Helder Eterno da Silveira (UFU/ Coordenador-Geral de Programas de Valorização do 

Magistério da CAPES) 

 

Resumo: O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência constitui uma importante 

oportunidade para repensarmos o processo formativo praticado nas instituições brasileiras de ensino 

superior. Neste sentido, esse programa tem apontado alguns caminhos para os projetos pedagógicos: 

aproximação entre as instituições formadoras, criação de oportunidades para produção de conhecimento 

escolar, ressignificação de práticas formativas, tais como o estágio, as práticas como componente 

curricular, entre outras. Vale considerar que existem relevantes contribuições do programa para o estágio 

supervisionado das licenciaturas, cuja natureza e princípios são distintos do Pibid, apesar de essas ações 

possuírem estreita relação entre si. O debate proposto na temática: “Pibid – um programa de iniciação à 

docência ou um espaço para o estágio supervisionado?” coloca em foco essa relação, buscando traçar um 

panorama geral de suas diferenças e similaridades. 
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Minicurso 1: Quando percebo que o estudante está aprendendo Química? Um exercício de análise 

textual discursiva. 

 

Ministrantes: Profº. Dr. Maurivan Güntzel Ramos (PUCRS) e Profª. Dra. Maria do Carmo Galiazzi 

(FURG) 

O minicurso pretende abordar a metodologia de pesquisa qualitativa denominada de Análise Textual 

Discursiva, a partir de uma coleta de dados sobre como o professor percebe que o aluno aprende Química. 

Com as informações empíricas proceder-se-á à unitarização, seguida da categorização e construção de 

meta-textos. Pretende-se abordar a contribuição da fenomenologia e da hermenêutica nos procedimentos 

analíticos. 

 

Minicurso 2: Uso de mídias no processo de ensino aprendizagem em Química. 

Ministrante: Profª. Dra. Nyuara Araújo da Silva Mesquita (UFG) 

O presente minicurso pretende discutir questões relacionadas à formação continuada de professores de 

Química, à luz do desenvolvimento profissional e da autoformação. Utilizaremos a experiência do projeto 

Oficinas Pedagógicas de Química, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), campus de 

Jequié, para abordar as contribuições que o estudo sobre os saberes profissionais, sobre o profissional 

reflexivo e sobre a autonomia do professor, podem dar aos projetos e ações de formação contínua de 

professores da área. Os professores estão cansados de participar de “cursos de capacitação” que não 

levam em consideração seus saberes prévios e suas dificuldades. Portanto, este projeto procura 

desenvolver um modelo de ação em que o professor seja a principal voz do seu processo de formação, 

trazendo suas principais dificuldades e seus anseios para o grupo, a fim de proporcionar momentos de 

aprendizagem baseados tanto em textos e pesquisas da área, como nas experiências dos próprios membros 

do grupo. Neste minicurso, abordaremos as principais vantagens e limitações desse tipo de projeto de 

formação, e discutiremos sobre os resultados que já se emergem do grupo formado por professores de 

Química da Educação Básica da Cidade de Jequié. O minicurso também é composto por uma parte 

prática, na qual os participantes vivenciarão alguns momentos de interação das Oficinas Pedagógicas de 

Química. 
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Minicurso 3: Os desafios do livro didático digital no ensino de Química. 

 

Ministrante: Profª. Msc. Djalma Andrade (UFS) 

No ensino de Química, há muito tempo temos discutido e produzido conhecimentos relacionados às 

tecnologias educacionais, mas a produção de obras digitais certamente acelera sobremaneira a 

necessidade docente de pensar a educação mediada por artefatos tecnológicos. Nesse sentido, este 

minicurso visa proporcionar um espaço de discussão e reflexão sobre as perspectivas e desafios do Livro 

Didático Digital de Química, em evidência a partir da última edição do Programa Nacional do Livro 

Didático (PNLD 2015).  

 

Minicurso 4: Contém Química: pensar, fazer e aprender com experimentos. 

Ministrante: Profº. Dr. Luiz Henrique Ferreira (UFSCar) 

"A experimentação é essencial para o Ensino de Química!!!". Esta afirmação tornou-se senso comum 

entre estudantes e educadores em Química. Fazer um experimento para comprovar a teoria ou para vê-la 

em ação são crenças propagadas por gerações de professores que não raramente atribuem à inexistência 

de laboratórios escolares aos eventuais fracassos de projetos de ensino. No entanto, experimentos que não 

proporcionam momentos de reflexão para os estudantes normalmente causam mais problemas de 

aprendizagem do que as tradicionais aulas de giz e lousa. 

Neste minicurso serão tratados temas como a abordagem investigativa em atividades experimentais de 

Química, incluindo atividades práticas que têm por objetivo propiciar o levantamento de hipóteses, a 

formulação de modelos explicativos e o estudo das evidências que os sustentam. As aulas serão 

conduzidas por meio de diálogos sobre as diferentes abordagens pedagógicas da experimentação. Além 

disso, serão fornecidos exemplos de pesquisas que ressaltam a ocorrência de um declínio da motivação 

para aprender Química ao longo do processo de escolarização. Espera-se assim proporcionar reflexões 

nos participantes sobre o fato de que no ensino de Química o desinteresse e a baixa qualidade de 

motivação e engajamento dos estudantes no processo de construção de seus conhecimentos podem ser 

superados. Mediante a articulação teórica a ser apresentada, defende-se que ações de ensino por 

investigação possibilitam ajudas apropriadas para atender tanto os elementos relativos à demanda 

cognitiva dos estudantes quanto àqueles inerentes à sua dimensão motivacional. 
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Minicurso 5: Utilização de Jogos Didáticos e Pedagógicos no Ensino de Química. 

 

Ministrante: Prof. Dr. Eduardo Luiz Dias Cavalcanti (UNB) 

 

O minicurso abordará alguns aspectos teóricos sobre jogos e atividades lúdicas no ensino de química, 

bem como discutirá a utilização de jogos didáticos e pedagógicos buscando diferencia-los trabalhando 

com suas potencialidades para a discussão e avaliação da aprendizagem de conceitos da química, além de 

mostrar jogos já existentes no ensino de química e como trabalhar na perspectiva da discussão e avaliação 

do que o aluno aprendeu sobre os conteúdos de química ensinados pelo professor. 

 

Minicurso 6: Experimentos demonstrativos e conceitos cotidianos e científicos no ensino de 

Química. 

 

Ministrante: Prof. Dr. Maurício Façanha Pinheiro (IFRN) 

 

Que experimentos podem ser demonstrados em sala de aula? Qual sua eficácia didática? Que conceitos 

podem ser explicados com a demonstração? Que materiais podem ser empregados? Que perspectiva 

teórica pode fundamentar demonstrações experimentais como recurso didático para o ensino do 

conhecimento químico? 

Questões relevantes como essas são discutidas durante a realização de experimentos com materiais do   

cotidiano, de fácil aquisição e emprego nas salas de aula, sem a necessidade de laboratório, nem reagentes 

e vidrarias específicas do trabalho experimental, com menores riscos e principalmente mais possibilidades 

didáticas, devido à relação entre concepções alternativas, conceitos cotidianos e científicos. 

Partindo-se dos saberes prévios dos alunos, acerca de fenômenos conhecidos no dia a dia, atividades 

domésticas e diversos materiais empregados como materiais de limpeza, são ensinados experimentos e 

estratégias para aulas expositivas dialogadas, com explicitação de conflitos cognitivos e obstáculos 

epistemológicos comuns na transposição didática, com o intuito de aprofundar o desenvolvimento 

conceitual e dinamizar a atuação dos professores de Química. 

Considerando-se a realidade dos contextos escolares nas diversas regiões do país, além da formação 

docente com ênfase teórica, são apresentados vários experimentos que podem ser realizados em diversos 

ambientes e com baixo custo, apesar da necessidade algumas medidas de segurança adaptadas a salas de 

aula. 
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OFICINAS TEMÁTICAS 

Público-alvo: alunos da Educação Básica 

OFICINA 1: Açúcar um Doce não tão doce. 

 

Ministrante: Daniela Rosa dos Santos (Bolsista da CAPES/PIBID/UFS/Química) e Laleska 

Gardênia Santos Góis (Bolsista da CAPES/PIBID/UFS/Química). 

OFICINA 2:  A Carnalita e o estudo de ligações iônicas. 

 

Ministrante: Antonio Alves Nunes Neto (Bolsista da CAPES/PIBID/UFS/Química) e Cleciana 

do Rosário Santos (Bolsista da CAPES/PIBID/UFS/Química). 

OFICINA 3:  Água: do tratamento ao consumo humano. 

 

Ministrante: Josiclécia dos Santos Alves (Bolsista da CAPES/PIBID/UFS/Química) e Luiz 

Henrique Barros da Silva (Bolsista da CAPES/PIBID/UFS/Química). 

OFICINA 4:  Radiação e suas aplicações. 

 

Ministrante: Jennyfer Alves Rocha (Bolsista da CAPES/PIBID/UFS/Química) e Thaís 

Campos Gomes Alves (Bolsista da CAPES/PIBID/UFS/Química). 

OFICINA 5:  Radioatividade: Medicina Nuclear Salvando Vidas. 

 

Ministrante:  José Raimundo Santos de Jesus (Bolsista da CAPES/PIBID/UFS/Química) e  

Raniele D’Elian Souza Santos (Bolsista da CAPES/PIBID/UFS/Química). 

OFICINA 6:  Febre e antipirético: Tem relação com a termoquímica? 

 

Ministrante: Suelaine dos Santos Souza (Bolsista da CAPES/PIBID/UFS/Química) e Verônica 

de Oliveira Siqueira (Bolsista da CAPES/PIBID/UFS/Química). 

OFICINA 7: Suco natural x Suco industrial. Você sabe a diferença? 

 

Ministrante: Renata Suellen Bomfim Souza (Bolsista da CAPES/PIBID/UFS/Química) e 

Wanessa Almeida Matos (Bolsista da CAPES/PIBID/UFS/Química). 

OFICINA 8:  Química e Agricultura: estudo sobre pH. 
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OFICINAS PEDAGÓGICAS 

 
Público-alvo: alunos da licenciatura em Química e professores da Educação Básica 

Oficina 01: Experimentação na sala de aula: Relatos de experiência. 

 

Ministrante: Gladston dos Santos (Professor de Química/Rede Estadual de Ensino de Sergipe). 

Oficina 02: Identificando obstáculos epistemológicos em aplicativos móveis no ensino de 

química. 

 

Ministrante: Anderson de Oliveira Santos (Mestrando/NPGECIMA/UFS) e Maiara Fernanda 

Souza Pinto (Mestranda/NPGECIMA/UFS). 

Oficina 03: Reflexões de professores/as: “o que” e “como” ensinar no dia a dia na sala de aula. 

 

Ministrante: Assicleide da Silva Brito (CESAD/UFS). 

Oficina 04: Ensino de Ciências Naturais em Comunidades Indígenas x Desempenho Escolar 

nas Avaliações em Larga Escala. 

 

Ministrante: Hélio Magno Nascimento dos Santos (Mestrando/NPGECIMA/UFS). 

Oficina 05: A instrução e suas influências na construção dos modelos mentais. 

 

Ministrante: Ana Carla de O. Santos (Professora de Química/Rede Estadual de Ensino de 

Sergipe) e Tatiana Santos Andrade (UFS). 

Oficina 06: Utilização do software Videograph na construção de categorias analíticas. 

 

Ministrante: Joeliton Chagas Silva (Professor de Química/Rede Estadual de Ensino de Sergipe) 

e Crislaine Barreto de Gois (Professora de Química/Rede Estadual de Ensino de Sergipe). 

 

Ministrante: Joedna Vieira Barreto (Bolsista da CAPES/PIBID/UFS/Química) e Evelyn 

Monique Lima Rocha (Bolsista da CAPES/PIBID/UFS/Química). 

OFICINA 9:  Hálito Culpado: A Química do bafômetro. 

 

Ministrantes: Willian Silva Santos (Bolsista da CAPES/PIBID/UFS/Química) e Ana Paula de 

Santana Santos (Bolsista da CAPES/PIBID/UFS/Química). 

OFICINA 10: O pH da saliva e as cáries. 

 

Ministrantes: Renatho Affonso Gomes Oliveira (Bolsista da CAPES/PIBID/UFS/Química) e 

Tairine Santos Gonçalves (Bolsista da CAPES/PIBID/UFS/Química). 
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Apresentação Oral 

 

Data da apresentação: 27/03/2015 

Trabalhos completos aprovados na XI EVEQUIM 

Nº Título do trabalho Autores 

1 Embriaguez e direção: abordagem social da 

disciplina de Química utilizando recorte de filme 

sobre perícia criminal e experimentação de 

bafômetro. 

B. S. Maciel; M.P. Jesus, N. S. 

Melo, A. B. Silva, 
,
L. D. 

Santos; M. C. Cruz.
 

2 A composição da água mineral: Uma proposta de 

projeto para a discussão de conceitos de 

Hidrólise Salina. 

A. F. PitangaI; B.L.S.R. 

Santos; L.D. Santos; L.B. 

Rocha; S.J. Cunha;  W.M. 

Ferreira. 

3 Concepções alternativas sobre gases de 

ingressantes do curso de Licenciatura em 

Química da UFS/Campus São Cristóvão. 

J. C. Silva; J. P. M. Lima; K. 

Bergamaski. 

4 Concepções dos Graduandos do Curso de 

Química Licenciatura da Universidade Federal 

de Sergipe/Campus de São Cristóvão sobre o 

Átomo e os Modelos Atômicos. 

T.C.G.Alves; C.S.Santos; 

E.M.Sussuchi; J.P.M.Lima. 

5 Estereótipos sobre a Química de alunos do 

ensino médio de uma escola pública do Estado 

de Sergipe. 

J. A. Rocha; J. P. M. 

Lima. 

6 Contribuições e dificuldades na produção de 

material didático no PIBID Química da 

UFS/Campus de São Cristóvão. 

S. S. Souza; V. O. Siqueira; J. 

P. M. Lima. 

7 O estágio supervisionando em Química. ERIVALDO. V. Silva. 

8 O petróleo em aulas de química orgânica e a 

importância dos hidrocarbonetos. 

A. P. M. Dos Santos; K. R. R 

Santos; N. O. Sousa; L. D. 

Santos, M. C. P. Cruz. 

10 Análise Do Conhecimento Teórico De Alunos 

Do Ensino Médio Sobre A Radioatividade Em 

Seu Cotidiano.  

Liderlanio de Almeida Araújo, 

Julio Cesar de Araujo Vian; 

Kátia Aparecida da Silva 

Aquino; Lucia Fernanda C. da 

Costa Leite; Maria Helena 

Paranhos Gazineu.
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11 Concepções de licenciandos do PIBID de 

Química sobre o papel pedagógico da 

experimentação. 

G. B. Gibin; S. A. M. Lima 

13 Abordagem de pigmentos naturais no Ensino de 

Química através de experimentação. 

N. S. Melo; A. B. Silva; M. P. 

Jesus, L. D. Santos; M. C. P. 

Cruz, K. R. Santos.
 

14 A educação inclusiva na concepção dos 

professores de ciências e matemática de 

Anápolis-Goiás. 

L. L. S. Pereira; A. R. Silva; B. 

B. M. Nascimento; G. J. A. 

Maximiano; H. D. A. Vidal; R. 

A. P. Pinto; S. A. B. Cruz. 

15 Estrutura da Matéria: buscando discutir História 

da Ciência e Mapas Conceituais no Ensino 

Superior. 

N. A. Reis; E. L. Silva. 

17 Produção de Histórias em Quadrinhos no Ensino 

de Radioatividade. 

D. O. Santos; G. S. Silva. 

18 Formação de Professores em publicações da 

Revista Química Nova na Escola na última 

década. 

G. S. Silva; D. O. Santos. 

19 Produção de hidrogênio a partir de materiais 

alternativos por alunos do Ensino Médio. 

D. O. Santos; G. S. Silva. 

20 Química: aos “olhos” de estudantes do Ensino 

Médio. 

G. S. Silva; D. O. Santos. 

21 Senso comum e ciência na comunidade de 

Limoeiro. 

R. P. Lima; I. Santos; E. J. 

Wartha . 

22 A leitura mediada de textos sobre concepções da 

ciência e concepções alternativas: Um caminho 

para a minimização das dificuldades conceituais. 

T. S. Andrade; M. R. Melo; A. 

C. de O. Santos. 

23 Jogos didáticos e atividades lúdicas no Ensino de 

Química: uma proposta de instrumento 

avaliativo sobre equipamentos de laboratório.. 

W. M. Ferreira; A. F. Pitanga. 

25 Perspectivas dos bolsistas do 

PIBID/Química/UFS/São Cristóvão no processo 

de formação inicial de professores. 

L.M.C.Santos; J.F.Macedo; 

E.J.S.Santos; L.S.Lima; W.S. 

de Almeida; G.B. Teixeira; M. 

M. Nunes;S. C. Cardoso;Y. F. 

S. Reis; E.M.Sussuchi. 

26 A influência do PIBID no processo de formação 

inicial dos licenciandos em química da UFS/São 

Cristóvão. 

L.M.C. dos Santos; W.S. de 

Almeida; G.B. Teixeira; 

J.F.Macedo; L.S.Lima; 

E.J.S.Santos; M. M. Nunes;S. 

C. Cardoso;Y. F. S. Reis; E.M. 

Sussuchi. 
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28 Aspectos sócio-históricos relativos à Eletricidade 

e Pilha: Contribuições para a Formação de 

Professores. 

M. E. M. Santos; E. L. Silva. 

30 Condutividade elétrica em uma abordagem 

problematizadora. 

D. M. Damacena; T. S. Santos; 

E. J. Wartha; E. L. Silva. 

31 Experimentação com material alternativo nas 

aulas de Ciências do 9º ano. 

G. Santos
. 

33 Explorando Aplicativos Educacionais para o 

Ensino de Tabela Periódica. 

M.F.S.Pinto; S.M.F.Machado; 

R.D.S. Izaias;
 
D.Andrade. 

34 O uso da experimentação para o entendimento de 

fenômenos do cotidiano: concepções dos alunos 

sobre a combustão. 

A.C.O. Santos; M. R. Melo; T. 

S. Andrade.
 

36 Visão de professores de Química de algumas 

escolas de Sergipe sobre a abordagem da 

educação ambiental. 

L. S. Gois, J. A. S. Lemos, J. 

P. M. Lima. 

38 Relatos da experiência vivida com as ações do 

PIBID/Química no Colégio Estadual Atheneu 

Sergipense. 

Lemos, C. C. ; Andrade. D
 
, 

Lima, S. P. 

39 Primeiras impressões acerca de uma Sequência 

de Ensino-Aprendizagem, a partir do emprego da 

formação de espeleotemas como tema 

problematizador. 

O. P. Santiago; D. S.Jesus; C. 

T. Nunes, J. C. Silva.
 
E. L. 

Silva. 

40 A Química da Maionese: um Tema Estruturador 

para o Ensino de Coloides. 

J. A. Rocha; G. B. Teixeira; D. 

Andrade. 

41 Contribuições do projeto “Horticultura e 

Sustentabilidade” no ensino das Ciências em 

escola pública de Salgado- SE. 

L. Q. Pimentel; E.A. Dias; A. 

S. Brito, J.L. da Silva.
 

44 Reflexões sobre a aplicação da oficina temática 

água: do tratamento ao consumo humano. 

L. H. B. da Silva; J. dos S. 

Alves; J. P. M. Lima. 

45 Práticas Experimentais para o Estudo de 

Macromoléculas: possibilidade de uma 

abordagem interdisciplinar e contextualizada. 

J. Ladelfo; M. de L. B. Bisol; 

C. P. Lisboa; A. M. Zucolotto. 

46 Reflexões e projeções sobre o uso da teoria de 

Ilhas de Racionalidade para a inserção do ensino 

de química em uma licenciatura em Educação do 

Campo. 

E. M. Melzer; D. P. Donato.  
 

49 Conhecendo as concepções de alunos de ensino 

médio sobre transformações químicas através da 

experimentação problematizadora. 

Rosinilde Lopes dos Santos; 

Bruno M.Rodrigues João 

Paulo M. Lima. 

28



 
Universidade Federal de Sergipe/Departamento de Química/Grupo de Estudo em Educação Química 

XI Escola de Verão em Educação Química (EVEQUIM) e IV Seminário Integrador Iniciação a Docência: Ações do PIBID 

Química na Educação Básica, São Cristóvão/SE, de 25 à 27/03/15 

51 Vivências Pibidianas: relatos e reflexões sobre 

ações do PIBID/IFRS/POA no Colégio Estadual 

Júlio de Castilhos. 

M. de O. Bauska; J. Ladelfo; 

A. M. Zucolotto; C. P. Lisboa. 

 

 

 

 

 

 

 

29



 
Universidade Federal de Sergipe/Departamento de Química/Grupo de Estudo em Educação Química 

XI Escola de Verão em Educação Química (EVEQUIM) e IV Seminário Integrador Iniciação a Docência: Ações do PIBID 

Química na Educação Básica, São Cristóvão/SE, de 25 à 27/03/15 

TRABALHO COMPLETO 1 

Embriaguez e direção: abordagem social da disciplina de Química 

utilizando recorte de filme sobre perícia criminal e experimentação de 

bafômetro  

 

B. S. Maciel
1
; M.P. Jesus

1
, N. S. Melo

1
, A. B. Silva

1
, 

,
L. D. Santos

1
; M. C. Cruz

1,2 

1Faculdade Pio Décimo, Grupo de Pesquisa em Ensino de Química, Laboratório de Pesquisa e Investigação em Ciências e Ensino de 
Química (LAPICEQ) Av. Tancredo Neves, 5655, Bairro: Jabotiana - CEP 49 000 000. Aracaju–SE, Brasil. 

 2 Instituto de Pesquisa Interinstitucional de Sergipe (IPISE) da Faculdade Pio Décimo Av. Tancredo Neves, 5655, Bairro: Jabotiana - CEP 
49 000 000. Aracaju – SE, Brasil. 

maisaquimica@hotmail.com  

(Recebido em dia de mes de ano; aceito em dia de mes de ano) 

 

Resumo: Esta pesquisa visa o aprendizado em Química dos discentes através da temática social relacionada à 

combinação catastrófica de álcool e direção. Esta abordagem foi realizada na Escola Estadual Poeta José Sampaio, 

situada na cidade de Carmópolis/SE. Inicialmente, os alunos responderam um questionário investigativo com o 

objetivo de avaliar a existência dos conceitos subsunçores quanto à temática. Posteriormente, ocorreu o processo 

de formação de novas opiniões baseada na mudança destes conceitos subsunçores e foi feito por meio de análise 

de um recorte do filme CSI específico a tematica, em sequência um debate sobre a Lei Seca e a construção de um 

bafômetro seguido de explicação da reação de oxi-redução. Por fim, a aprendizagem foi avaliada a partir da 

construção de novas apreciações.  

 

Palavras – Chaves: Contextualização. Ciência Forense. Experimentação. 

 

Drunk driving: a social approach to the teaching of Chemistry using 

breathalyzer experiments and film clips about forensic science  

Abstract: This study is aimed at educating chemistry students through social themes related to the catastrophic 

combination of drinking and driving. This approach was used in the State School Poeta Jose Sampaio, located in 

the town of Carmópolis/SE. Initially, the students answered an investigative questionnaire in order to evaluate 

the existence of subsumed concepts regarding the theme. Later, there was the process of forming new opinions 

based on changes of subsumed concepts. This was done by analysis of a specific clip of the film “CSI”, followed by 

a debate on the national zero tolerance drunk driving law and the construction of a breathalyzer followed by 

explanation of this redox reaction. Finally, learning was assessed from the construction of new assessments.  

 

Keywords: Contextualization. Forensic Sciences. Teaching Chemistry. 
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1. INTRODUÇÃO  

A aprendizagem ocorre melhor quando existe uma relação do aluno com o mundo no qual ele está inserido, 

considerando o todo como o centro da aprendizagem. A contextualização revela o verdadeiro significado do 

conteúdo e baseia-se na vida social, nos fatos do cotidiano e na convivência do aluno. Isto acontece devido à 

existência de um mundo regido pela natureza, e pelas relações sociais estando inseridos nos vários tipos de 

comunicação. Por tanto é extremamente importante à contextualização, pois o ambiente físico e social devem fazer 

a ponte entre o que se vive e o que se aprende na escola. 

O papel do professor é de fundamental importância para que a metodologia de ensino seja contextualizada, pois 

o papel dele é direcionar e ajudar seus alunos a chegarem a real aprendizagem, ou seja, o professor mobiliza o 

aluno a aprender, a investigar os problemas sociais relevantes, desenvolver o senso crítico e desperta a curiosidade 

do aluno (1). A aprendizagem se dá através da formulação de conceitos e dos saberes prévios pelos alunos ao lado 

dos professores. “Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, 

mediatizados pelo mundo”. (2). 

Dessa forma a educação acontece em conjunto, o educador é educado enquanto educa, pois o aluno também tem 

seus conhecimentos prévios e saberes populares, também a educação não pode ser isolada do mundo, é importante 

que seja contextualizada. 

 Os recursos audiovisuais são ferramenta que instigam o aluno, pois estão ligadas a distração e diversão, 

podem ser usados para atrair a atenção dos alunos para os assuntos pedagógicos quando utilizados sabiamente. 

 

Usando artifícios análogos e visando ao mesmo objetivo (aguçar o interesse do aluno), alguns 

professores fazem uso de filmes ou seriados que abordam a ciência para difundir o ensino. Muitos 

filmes de ficção científica, apesar de distantes da realidade, são pautados em conceitos válidos e, 

portanto, ensináveis. (3). 

 

Química Forense se ocupa em investigações criminais, a fim de atender aspectos de interesse judiciário, para 

servir como possível prova e constatar elucidação ao crime. Tal ramo da Química atende basicamente as áreas de 

estudos da Criminalística e da Medicina Forense. Um exemplo de análise química é a detecção de álcool no corpo 

humano, seja através do bafômetro ou na corrente sanguínea. 

Os parâmetros curriculares nacionais, PCN, recomendam o uso da experimentação enfatizando a relação teoria-

experimento incorporando a interdisciplinaridade e a contextualização, nessa cabem como atividades experimentais 

tanto as realizadas na sala de aula como também realizadas no jardim da escola, na cantina, no parque, ou seja, no 

espaço existente do seu entorno.  
Como fonte de investigação sobre os fenômenos e suas transformações, o experimento se torna 

mais importante quanto mais os alunos participam na confecção de seu guia ou protocolo, realizam 

por si mesmos as ações sobre os materiais e discutem os resultados, preparam o modo de organizar 

as anotações e as realizam. (4). 

 

A aprendizagem contextualizada com a utilização de experimentos tem a capacidade de fazer com que o 

educando deixe de ser um simples ouvinte e passe a condição de agente ativo na produção do processo de ensino-

aprendizagem, desenvolvendo um conhecimento de forma espontânea. A experimentação pode ser uma estratégia 

eficiente para a criação de problemas reais que permitam a contextualização e o estímulo de questionamentos de 

investigação (5). 

A utilização de temas com enfoque CTS (Ciência Tecnologia e Sociedade) é capaz de inserir o mundo e o que 

está acontecendo ao nosso redor no conteúdo estudado. A interação entre ciência, tecnologia e sociedade é capaz de 

proporcionar o desenvolvimento de valores e ideias por meio de estudos de temas locais, políticas públicas e temas 

globais. A estrutura de formulação do programa educacional com enfoque CTS é composta por conceitos 

científicos e tecnológicos, processos de investigação e interações entre ciência, tecnologia e sociedade. Os 

conhecimentos científicos e tecnológicos contraídos destacam aspectos relacionados ao interesse do educando, a 
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sua identidade cívica e cultural. Os processos de investigação científica e tecnológica tornam possível a 

participação ativa dos alunos na obtenção de informações, solução de problemas e os tornam preparados para tomar 

decisões (6).  

As propostas curriculares para o ensino de ciências na perspectiva CTS possuem como principal meta preparar 

os alunos para o exercício da cidadania. Na medida em que a recente reforma do Ensino Médio propõe princípios 

curriculares, com objetivo de analisar a função dos currículos, o CTS contribui para uma reflexão crítica sobre o 

papel do ensino de ciência na implantação desse objetivo (7).  

 O enfoque CTS pode ser utilizado como forma de passar para o educando uma ideia de ciência que se 

aproxima da realidade do mesmo, o tema desse artigo: “Embriaguez e direção” procura trazer significado para o 

ensino de Química, por meio de um conteúdo que possui relevância social.  

Formar indivíduos que se realizem como pessoas, cidadãos e profissionais exige da 

escola muito mais do que a simples transmissão e acúmulo de informações. Exige 

experiências concretas e diversificadas, transpostas da vida cotidiana para as situações 

de aprendizagem. Educar para a vida requer a incorporação de vivências e a 

incorporação do aprendido em novas vivências. (8). 

 

Diante disso, essa pesquisa teve como objetivo promover um relato de experiência de recursos educacionais 

variados (atividade experimental do bafômetro e recortes de filmes do seriado CSI), a partir de reflexões sobre o 

dirigir embriagado, a Lei Seca e a atuação do conteúdo químico neste processo. Desta forma, criar um ambiente de 

ensino de modo que se forme um cidadão crítico, capaz de construir opinião própria para a tomada de decisão 

consciente em não dirigir embriagado e assim, exercer sua cidadania, tendo consciência de seus deveres.  

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

A pesquisa teve metodologia aplicada através de questionários, recorte de filme e experimentação do bafômetro. 

Os participantes foram 28 alunos da Escola Estadual Poeta José Sampaio, localizada na Rua 16 de julho, n°35, 

centro, na cidade de Carmópolis/SE, com a turma do 2º ano B, do Ensino Médio em 2012. A motivação inicial da 

pesquisa é a responsabilidade social e política do professor como um agente transformador da sociedade diante do 

quadro perigoso: bebida alcoólica e direção.  

O trabalho apresentará característica de pesquisa qualitativa e quantitativa (9). A pesquisa qualitativa “é o que se 

desenvolve numa situação natural; é rico em dados descritivos, tem um plano aberto e flexível e focaliza a 

realidade de forma complexa e contextualizada”. (10).Nesse sentido, pode-se compreender que a pesquisa 

qualitativa visa interpretar de forma detalhada aspectos e complexidades sobre o comportamento humano e suas 

necessidades. A pesquisa quantitativa, “caracteriza-se pelo emprego da quantificação tanto nas modalidades de 

coleta de informações quanto no tratamento delas por meio de técnicas estatísticas; desde as mais simples, como 

percentual, média, desvio-padrão; às mais complexas como coeficiente de correlação, análise de regressão, etc”. 

(11). Dessa maneira, o método quantitativo busca precisão dos resultados, evitando assim distorções acerca da 

análise e interpretação dos dados.  

Partindo destes pressupostos, o presente trabalho terá como foco a inserção de atividades experimentais como 

proposta auxiliadora e facilitadora para a transmissão e compreensão do ensino de química. Haverá análise dos 

conhecimentos prévios dos alunos, em seguida uma abordagem formativa com a realização do experimento e, por 

fim, avaliada a aprendizagem. Todo o presente trabalho será dotado de muita observação, principalmente durante a 

execução do experimento. O trabalho foi dividido em seis momentos. A abordagem do primeiro momento versou 

sobre questionário investigativo, do segundo ao quinto consistiu do processo formativo e por fim, o último 

momento referente à avaliação da aprendizagem dos alunos à temática. 

1
O
 Momento: Responder ao questionário investigativo para conhecer o perfil da turma a fim de verificar a 

realidade do uso de bebida alcoólica e direção presente no cotidiano dos alunos. 

2
o
Momento: Aula com utilização de mídia, através de recorte do filme CSI (Crime Scene Investigation), onde 

inicialmente foi exposto e elucidado cenas do filme Perseguindo o ônibus, a fim de gerar uma breve discussão 

sobre a temática. 
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3
o 

Momento: A realização de um debate tendo como assunto A lei seca, onde se pretendia desmistificar alguns 

erros do senso comum.  

4
o
 Momento: Confecção e experimentação de um bafômetro simples, objetivando aguçar o interesse científico 

dos alunos, bem como motivá-los para o entendimento da ciência através da experimentação.  

5
o
 Momento: Foi abordada a reação de oxi-redução do bafômetro como também o número de Nox 

correlacionando o experimento com os conceitos prévios dos alunos.  

6
o 
Momento: Responder o questionário avaliativo para averiguar o nível de conhecimento dos alunos.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foi realizado um questionário investigativo, do qual participaram 20 alunos, com a intencionalidade de 

conhecer a realidade do aluno em relação ao tema, ou seja, verificar a realidade do uso de bebida alcoólica e 

direção presente no cotidiano dos alunos. 

 Por meio da investigação o educador irá conhecer o pensamento do educando e sua realidade, assim o educador 

poderá utilizar temas a partir de situações presentes, com problemas que desafiem o educando e exijam respostas a 

nível intelectual e de ação (12). 

Dessa forma, é possível trabalhar o tema não só munindo o aluno de conceitos, mais conscientizando-os a serem 

cidadãos responsáveis cientes dos perigos de dirigir embriagado. 

Quando questionados se já foram vítimas de acidente de trânsito por causa do álcool, segundo Gráfico 01, os 

alunos na sua maioria responderam não ter sido vítima de acidente de trânsito. Por outro lado, quatro alunos 

alegaram terem sido vítimas, sendo um resultado significativamente alto, levando em conta a idade dos 

discentes, na faixa entre 15 a 19 anos e a quantidade de alunos em classe (20 alunos), tem-se uma estimativa de 

que para cada dez discentes dois já foram vítima de acidente dessa natureza. 

 

 
Gráfico 1: Dados referentes ao discente ser vítima de acidente de trânsito por causa do álcool. 

 

 

Outro quesito importante foi sobre o discente ser causador do acidente de trânsito por estar alcoolizado, como 

mostra o gráfico 2, comprova-se que apesar da maioria relatar que não foi causador de acidentes por conta da idade, 

um aluno de apenas 16 anos informou que ao vim de uma festa de um povoado de Carmópolis, atropelou com uma 
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biz (veiculo motorizado no qual precisa-se de habilitação para o manuseio e a idade permitida para obter 

habilitação no Brasil é de 18 anos), uma criança que estava em uma bicicleta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Dados referentes se o discente foi causador de acidente de trânsito por está alcoolizado. 

 

 

Quando questionados sobre conhecer alguém que foi vítima de acidente de trânsito pelo condutor do veículo 

estar embriagado, o resultado representado no gráfico 3 foi muito alto, a grande parte respondeu que os pais ou 

parente próximo já haviam sido vítimas, mostrando um resultado em acordo com os padrões nacionais.  

Aproximadamente 1.400 pessoas morrem por mês em acidentes de trânsito no Brasil, número que supera o de 

vítimas em algumas regiões onde há guerra, em cada cinco acidentes de transito um foi causado pelo consumo de 

bebida alcoólica (13). 

 

 

 

 

Gráfico 3: Dados referentes se o discente conhece alguém que foi vítima de acidente de trânsito por alcoolismo.  
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Ao perguntar se o aluno conhece alguém que ocasionou o acidente de trânsito por está dirigindo embriagado, 

segundo gráfico 4, o total de 85% responderam que sim e deram seus depoimentos, o que mostrou maior comoção 

foi o de um aluno relatando que o irmão e colegas fizeram racha logo após terem ingerido bebida alcoólica, dois 

amigos vieram a falecer e o irmão ficou paralitico. Isso porque segundo o aluno: “o álcool provoca sensações de 

euforia, confusão mental perda do medo e bom senso”.  

 

 

 

Gráfico 4: Dados referentes se o discente conhece alguém que ocasionou o acidente de trânsito por está 

alcoolizado. 

 

A pesquisa investigativa releva mais que simples histórias, mais que narrativas, representam vivências que 

a maioria dos alunos apresentam: alguém da família ou algum conhecido que sofreu acidente por embriagues. 

Portanto, infere-se que a maior parte do grupo atribuiu significado a temática, demonstrando possuírem 

conceitos subsunçores sobre o tema. É explicita a importância da relação professor-aluno, sendo essa vista como 

condição imprescindível para que aconteça a construção do conhecimento, ou seja, de uma aprendizagem 

significativa, na qual o professor não olha para o seu aluno como uma folha em branco pronta para escrever, mas 

como um possuidor de informações, pois se leva em consideração as informações que o aprendiz já possui (14).  

Para possibilitar ao aluno enxergar o conteúdo pedagógico como parte de sua vida diária, a prática pedagógica 

necessita de ações, de atividades práticas que sejam capazes de tornar possível a vivenciação do conteúdo 

pedagógico. 

 

É preciso insistir: este saber necessário ao professor – que ensinar não é transmitir 

conhecimento – não apenas precisa de ser aprendido por ele e pelos educandos nas 

suas razões de ser – ontológica, política, ética, epistemológica, pedagógica, mas também 

precisa de ser constantemente testemunhado, vivido. (2). 
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 Partindo destes dados iniciais do processo investigativo foi exibido recorte do filme CSI (Crime Scene 

Investigation) 2ª temporada, episódio 18. O recorte do filme da série CSI, Perseguindo um ônibus, retrata um 

acidente de trânsito onde o ônibus sai da rodovia onde seguia viagem para LAS Vegas e cai no barranco levando 

consigo outro veículo, um Camaro 2009. Nessa colisão o ônibus fica sobre o Camaro. Tudo nesse acidente é 

vestígio de crime desde as marcas de derrapagens de pneus na pista, até a garrafa de uísque encontrado dentro do 

ônibus.  Os peritos investigam um possível crime por alcoolismo causado pelo motorista do ônibus. Desta forma, 

foi resgatado ainda com vida e cheirava a bebida alcoólica, o perito criminal tenta fazer o teste do bafômetro 

(analisador de alcoolemia), quando o motorista sofre uma hemorragia interna e morre, seu corpo é levado ao 

necrotério do laboratório forense para ser feita a autopsia. O acidente vitimou 11 passageiros, o motorista do ônibus 

e o motorista do Camaro, dando um total de 13 vítimas.  

As imagens dos recortes do filme foram impactantes e todos ficaram reflexivos com a sequência de desastre por 

embriagues. A utilização de forma correta da mídia-educativa aos alunos exerce função ativa, pois permite um 

envolvimento do telespectador com o filme assistido, relacionando com sua vivência e o mundo que o cerca. Este 

momento de reflexão pode gerar uma mudança de atitude e criticidade em relação à vida.  

Após os alunos terem assintido ao recorte do filme foi realizado um debate onde nesse foi discultido o 

funcionamento, em que consite o bafômetro e o que indica o teor de álcool no sangue. Para que o aluno pudesse 

explicitar seu entendimento relevante ao assunto abordado sobre o alcoolismo no trânsito também foi discultido 

sobre a lei seca  no Brasil. Alguns alunos deram depoimentos: 

“...meu pai bebeu atropelou um homem e ele paga sexta básica, ele disse que ninguém fez teste de bafômetro nele” 

“...meu irmão bebeu e fez racha ficou paralitico e os dois amigos morreram” 

”Não conheço meu pai minha mãe disse que... o carro capotou no trevo de Siriri e morreu ele, mais quatro amigos...” 

É iniciado o processo de consciência dos efeitos da embriaguês no corpo, segundo os depoimentos dos alunos, 

para explorar o conhecimento dos mesmos e  aguçar o interesse, foi feito o experimento da construção do 

bafômentro simples bem como da reação de oxiredução, conforme se observa na figura 1.  

 

  
a)Vinho. b)Cachaça. 

Figura 1: Bafômetro feito com dicromato de potássio e a passagem de álcool em diferentes 

amostras. 

 

Os alunos foram divididos em 2 grupos. O primeiro grupo fez o experimento utilizando o vinho e o outro grupo 

utilizou a cachaça, como mostra  a figura 01, onde foi  discultido qual experimento ocorreria a mudança de cor 

mais rápido, sendo que  predominou a cachaça, passando de amarelo para esverdeado devido possuir teor de álcool 

mais elevado. No vinho ocorreu escurecimento moderado, pois possui menor teor alcólico. 
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As atividades experimentais demostrativas – investigativas podem possibilitar maior 

participação e interação do aluno entre si e com os professores de sala; melhor 

compreensão por parte dos alunos da relação teoria-experimento; o levantamento de 

concepções previas dos alunos a formulação de questões que gerem conflitos cognitivos 

em sala de aula a partir das concepções previas; o desenvolvimento de habilidades 

cognitivas por meios da formulação e teste de hipoteses; valorização de um ensino por 

investigação a aprendizagem de valores e atitudes além dos conteúdos entre outros. (7). 

 

Após as a realização da experimentação deu inicio a aula sobre oxidação e redução. O aparelho tem uma solução 

química de dicromato de potássio (K2Cr2O7), quando o motorista o sopra comprova se ele tenha ingerido ou não 

bebida alcoólica, porque a substância contida no bafômetro muda de cor passando de laranja para verde, onde o 

dicromato sofre oxidação e o álcool redução. Conforme a equação:  

 

3 CH3-CH2-OH + K2-Cr2-O7 + 4 H2SO4 = 3 CH3-COOH + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + 7 H2O. 

 

A  interpretação microscópica só pode ser feita após os alunos terem feito as observação macroscópica onde 

nesse o aluno formulam possiveis explicação para o fenômeno observados, assim o professor de forma dialógica 

possa  formular questões desafiadora onde os alunos exercite sua habilidade argumentativas, assim sendo é feita 

a lingagem científica enpregando os conceito teóricos o que explica os fenônemos da experimentação (1). 

 

É nessa perspectiva, de um ensino de química, que acreditamos que quando a 

experimentação é desenvolvida ponderando fatores da contextualização, 

favorecendo a inter-relação entre diferentes conhecimentos para a construção de 

significados novos, o resultado pode ser mais efetivo. (15). 

 

Ao responderem sobre que acham da lei seca no Brasil, resultado exposto no gráfico 5, os alunos foram 

enfático, 68% dos discentes tem um posicionamento negativo sobre o descaso em se fazer as leis e não haver 

fiscalização para que essa possa funcionar com decoro. Apesar da pouca credibilidade em relação ao 

cumprimento de lei seca o número de mortes cai 22,5% após a implantação da lei seca (16).  
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Gráfico 5: Dados referentes à lei seca no Brasil. 

 

O estudo de casos periciais, reais ou ficcionais, fornece uma oportunidade grandiosa ao ensino interdisciplinar. 

A contextualização dos problemas e a interdisciplinaridade dos assuntos são almejadas pelas CTS. Neste contexto 

foi o que se trabalhou a química com o cotidiano. 

4. CONCLUSÃO 

A atividade experimental estimula a curiosidade dos alunos, porem, a mera inclusão dos educandos em 

atividades práticas não é o suficiente para uma aprendizagem significativa, é necessário que se realize um 

confronto com o problema social e que haja reflexão em volta das ideias por eles apresentadas. Neste estudo, o 

confronto com um problema social tornou o ensino de químico atraente para os educandos. No entanto, a temática 

revelou que os alunos não creem quanto à efetivação de leis, especificamente a Lei Seca. 

A Educação, portanto, deveria ser ferramenta humanizadora, pelo poder de transformar as pessoas, produzindo 

indivíduos autônomos, críticos e conscientes e capazes de educar os seus filhos quanto aos problemas de acidentes 

automobilísticos, porém, se as leis que governam um país não forem justas e igualitárias, além de efetivas, os 

professores serão apenas “pessoas idealistas” num ensino utópico. 
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____________________________________________________________________________________ 

O presente artigo tem por objetivo divulgar informações relativas à execução de um projeto, uma proposta 

didática desenvolvida com alunos do 2º ano do Ensino Médio, usando a composição da água mineral e a hidrólise 

salina como tema para as discussões. O uso de imagens e de ilustrações durante as aulas e os fundamentos sobre 

os níveis de conhecimento químico nortearam a escolha dos recursos didáticos e a organização do projeto. Na 

metodologia, o levantamento dos dados foi realizado através da aplicação de dois questionários. Durante o 

processo de análise, após a comparação das informações obtidas, ficou evidente a melhoria significativa dos 

índices de acerto, caracterizada por dois aspectos: primeiro, os alunos participantes passaram a apresentar 

discursos mais elaborados; e, segundo, conseguiram estabelecer relações entre os níveis de conhecimento. 

 

Palavras-Chave: Hidrólise salina, Água mineral, Níveis de conhecimento, Imagens e ilustrações. 

 

This paper aims to disseminate information relating to the implementation of a project about a didactic proposal 

developed with the students of the second year of high school, using the composition of mineral water and salt 

hydrolysis as a theme for discussion. The use of images and graphics during the lessons and the foundations of 

chemical knowledge guided the choice of teaching resources and the organization of the project. Concerning the 

methodology, the data collecting was performed by the application of two questionnaires. During the analysis 

process, after comparing the information, it was evident the significant improvement in the number of right 

answers, which was characterized by two aspects: first, the participating students showed a more elaborate 

discourse and, second, they were able to establish relations between the levels of knowledge. 

 

Keywords: Salt hydrolysis, Mineral water, Levels of knowledge, Images and graphics. 

_____________________________________________________________________________________ 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os alunos do Ensino Médio, de acordo com Gibin & Ferreira [1], afirmam não gostar de química por se tratar de 

uma disciplina de difícil compreensão. O fato, guarda uma estreita relação, segundo eles, com a necessidade de 

decorar fórmulas e equações. Diante dessa situação, os alunos manifestam suas inquietações associadas às 

dificuldades de aprender os conceitos científicos dessa disciplina, e assim, acabam se desestimulando no decorrer 

de suas caminhadas escolares, provocando inclusive uma obstrução mental que impede à aquisição e a 

compreensão de novos conceitos [2]. 

Em contraposição ao exposto, o professor deve assumir o papel de mediador entre os conhecimentos químicos 

e o aluno, criando condições propícias a partir da utilização de recursos e de estratégias que permitam a aquisição 

de conceitos tornando a aprendizagem significativa, motivando-os a aprender sobre soluções, compostos 

orgânicos, hidrólise salina ou qualquer outro assunto inerente à Química. 

A hidrólise salina é um conteúdo que pode ser considerado de difícil aprendizado, pois apresenta uma grande 

necessidade de abstração. Aliada à complexidade do tema, as práticas dos professores em sala de aula 

constituem-se um complicador, pois induzem os alunos à mera memorização do comportamento do meio, se 

ácido, básico ou neutro, partindo da simples análise das fórmulas químicas dos compostos. Mesmo considerando 

que alguns conceitos precisam ser memorizados, se faz necessário afirmar que as atividades propostas pelos 

professores devem instigar os alunos à reflexão e ao discernimento de tais conceitos, ao invés de forçá-los a 

buscar o mecanismo de memorização no intuito de tentar aprender os conteúdos. 

Com o propósito de contribuir para  mudar o quadro apresentado, e tendo como referência téorica os 

trabalhos [3] e [4],  esse trabalho optou por produzir uma proposta pedagógica que envolvesse o uso de imagens 

e ilustrações,  experimentação,   problematização de situações do cotidiano dos alunos, e  hidólise salina como 

tema. Assim, o projeto por nós construído e aqui apresentado buscou, a abertura de espaços para discussões dos 

conteúdos científicos partindo das seguintes problematizações: Por que as diversas marcas de água mineral não 

possuem o mesmo pH? Qual(is) será(ã)o o(s) possível(is) fator(es) que pode(m) influenciar nessa variação de pH? 

De acordo com Johnstone (1993; 2000 apud [1]), no processo de compreensão dos conhecimentos químicos 

estão (ou podem estar) envolvidos três níveis de representação do conhecimento: o macroscópico 

(fenomenológico), o submicroscópico (conceitual) e o representacional (simbólico). 

 

“O nível de representação macroscópico engloba todos os fenômenos que são 

observáveis como, por exemplo, experimentos e fotografias de sistemas químicos. No 

nível submicroscópico o fenômeno químico é representado por meio do arranjo espacial 

e pelo movimento/interação de moléculas, átomos, íons, elétrons ou outras espécies 

químicas. [...] O nível simbólico refere-se à linguagem empregada pelos químicos como, 

por exemplo, as representações simbólicas de átomos, moléculas, fórmulas, equações e 

estruturas” [1, p. 1811). 

 

Partindo desse pressuposto teórico, tanto os procedimentos experimentais, quanto o planejamento das aulas 

foram confeccionados para que, de maneira planificada, esses três níveis de abordagem fossem trabalhados de 
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modo encadeado ao longo das aulas, a fim de facilitar os processos de abstração de conteúdos considerados 

complexos e, então, fosse promovido o estabelecimento de relações entre esses níveis por parte dos alunos. Pois, 

 

“No ensino de Química, ao tentar desenvolver nos estudantes a habilidade de construir 

modelos mentais1 sobre conceitos químicos, é interessante iniciar as atividades didáticas 

por meio da observação ou manipulação de algo concreto, no nível macroscópico, como 

a realização de um experimento, por exemplo, em seguida é importante trabalhar em 

nível submicroscópico, seja por meio do uso de imagens, animações, vídeos ou modelos 

moleculares para estimular os alunos a raciocinarem em nível submicroscópico e 

elaborar modelos mentais adequados sobre o sistema químico em estudo. Deve-se 

enfatizar que o nível simbólico é importante e que também deve ser trabalhado nas 

aulas, pois trata da linguagem aplicada empregada na Química” [4, p. 1811]. 

 

Com base nas ideias de [5, p. 235], “A experimentação no ensino pode ser entendida como uma atividade que 

permite a articulação entre fenômeno e teorias”. Os experimentos utilizados tem como intenção inicial, promover 

a observação do comportamento dos sistemas, buscar as suas evidências, e, por fim, elencar as suas 

generalizações, para daí criar um ambiente onde os alunos possam suscitar as suas ideias, na perspectiva de 

tentar explicar os processos, baseando-se na concepção de que, a realização de experimentos no ensino, como a 

capacidade de promover generalizações e previsões de uma teoria, garantindo assim, o seu caráter investigativo 

[5]. Cabe aqui ressaltar todo o cuidado para se evitar que, as observações e explicações durante a execução da 

experimentação não levassem a um indutivismo ingênuo, mas sim ao desenvolvimento de atividades que 

procurassem promover habilidades em níveis mais elevados pelos alunos. 

Caminhando na fundamentação, deve-se retomar a ênfase no papel do professor nesse processo, pois depois 

de observadas e testadas às previsões e generalizações com a realização do experimento, o professor parte para a 

confrontação das ideias levantadas pela classe, na perspectiva de poder construir os conceitos científicos objeto 

da discussão. Para [6; p.4]:  

 

“Uma das principais razões que justificam o laboratório didático certamente é o 

“tratamento” das ideias prévias. Por meio do laboratório didático, se torna possível, 

através de um diálogo questionador, perceber quais as argumentações utilizadas pelos 

estudantes para explicar o fenômeno envolvido. As diferentes argumentações 

permitirão ao professor mapear quais os equívocos de interpretação. Cria-se, então, 

uma oportunidade importante para o professor, que pode discutir tais ideias prévias, 

colocando-as em cheque concretamente” 

 

Em seguida, parte-se, para trabalhar o desenvolvimento do nível submicroscópico, que trata da tentativa de 

propor modelos teóricos que possam justificar o comportamento de átomos, íons, moléculas, etc. no sistema 

investigado. Ele, por sua vez, é caracterizado pelo alto grau de abstração e exige dos discentes uma grande 

capacidade de articular ideias para construir os modelos mentais [7]. Para tal investida, as ações do professor 
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durante as aulas devem manter uma postura objetivando a condução de um processo dialógico e encadeado 

segundo os níveis de conhecimento propostos por Jonhstone (1993 apud [1]).  

Assim, diante da preocupação com a dificuldade de aprender conceitos químicos, em especial se tratando 

da hidrólise salina, este  artigo tem por objetivo divulgar informações relativas à execução de uma proposta 

didática desenvolvida com alunos do 2º ano do Ensino Médio, usando a composição da água mineral e a hidrólise 

salina como tema para as discussões. Sendo que, o uso de imagens e de ilustrações durante as aulas e os 

fundamentos sobre os níveis de conhecimento químico nortearam a escolha dos recursos didáticos e a 

organização do projeto.  

2. METODOLOGIA 

 

O projeto foi aplicado em uma turma de 2º ano do Ensino Médio, num total de 41 estudantes na cidade 

de Aracaju, em Sergipe. Como instrumentos de coleta de dados foram utilizados dois questionários, um inicial (QI) 

e um final (QF), que tratavam desde questões meramente conceituais a situações problemas para resolução dos 

alunos. A construção dos questionários considerou a importância da existência de conhecimentos prévios dos 

alunos, iniciando-se por perguntas relativas ao nível macroscópico para depois ilustrar o fenômeno em discussão 

no nível submicroscópico [1], intencionando-se investigar as possíveis correlações existentes, nas respostas dos 

alunos, entre os diferentes níveis de conhecimento químico. Assim, e de acordo com os fundamentos teóricos, o 

projeto foi construído, de modo que diversas atividades fossem propostas, inclusive a realização de 

experimentos. Para a análise dos dados coletados, os autores optaram pela pesquisa qualitativa, entendo que a 

mesma permite-nos fazer inferências e interpretações dos dados obtidos com os instrumentos de coletas, como 

também das impressões que foram captadas por conta do convívio dos mesmos como os sujeitos participantes 

em seu meio social.  

A proposta de intervenção didática foi organizada em seis momentos: o 1º momento  aplicação do questionário 

inicial (QI) para levantamento preliminar das concepções dos alunos; seguido de aula expositivo-dialógica, o qual 

envolveu à análise de vários rótulos de água mineral, que foram recolhidos pelo professor (primeiro autor), com 

intuito de iniciar as discussões sobre os conceitos de hidrólise. Para à análise dos rótulos foi criada uma tabela com 

as características físico-químicas de suas composições e, em seguida, partindo de alguns questionamentos (Por que 

as diversas marcas de água mineral não possuem o mesmo pH? Quais são os possíveis fatores que podem 

influenciar essa variação de pH?), foram iniciadas as discussões.  

No 2º momento - realização de experimento:  Esse momento foi planejado com a finalidade de dar 

prosseguimento às discussões dos conteúdos. Cabe ressaltar, que na construção da atividade experimental foi 

utilizada a metodologia proposta por [3], com a realização de algumas adaptações, por conta de vários  materiais 

incrementados, como exemplo, indicadores e utilização de fitas de pH. Procurou-se, também, nas intervenções do 

professor durante a realização do experimento, estabelecer relações entre os diferentes níveis de conhecimento.  

O 3º momento   teve como objetivo aprofundar o estudo dos conceitos associados à hidrólise salina por meio de 

leitura e discussão de texto. Esse foi produzido a partir de adpatação da discussão teórica e das ilustrações contidas 

no artigo [3], pois, o uso de imagens é relevante por facilitar e estimular a lembrança dos conceitos que foram 

aprendidos [1, p. 20]. Esse momento garantiu a continuidade das discussões, para que algumas concepções 

coletadas no início das aulas, consideradas equívocadas, levantadas no QI, pudessem ser debatidas e confrontadas. 

Novas concepções se tornaram conhecidas, como num processo que se manifesta de maneira contínua, à medida 

que as atividades ocorriam. O 4º momento: aula expositivo-dialógica: Nessa etapa, a ação do professor centrou-se 

em elencar e sistematizar com os alunos os conteúdos trabalhados em sala. E, o 5º momento: aplicação de 

questionário final (QF) para conhecimento das concepções dos alunos e, posterior, comparação com as concepções 

prévias. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para o levantamento das concepções (prévias e ulteriores) dos alunos foram utilizados dois questionários: um 

inicial (QI), a fim de conhecer as concepções iniciais dos alunos sobre os conteúdos; e um final (QF), para que se 

observassem mudanças por parte dos alunos com relação às operações dos conceitos químicos. Na fase de 

elaboração dos questionários, os mesmos foram confeccionados de modo que os níveis de conhecimento 

fenomenológico, conceitual e representacional pudessem ser avaliados a partir das respostas. Ambos os 

instrumentos de coleta utilizados eram compostos de 4 (quatro) questões, com a diferença básica que no QF os 

enunciados apresentavam um maior grau de dificuldade e incluíam a necessidade do aluno se apropriar dos 

conhecimentos representacionais para responder as questões.  

Nas análises, os resultados serão tratadados com base nas referências da pesquisa qualitativa e interpretativa, 

onde os dados obtidos no questionário inicial, quanto no final, serão apareciados s a luz das teorias científicas que 

abordam o tema, e em seguida, dar-se-á a comparação entre os mesmo no intuito de poder encontrar 

semelhanças, diferenças, regularidades, concepções prévias, entre outros aspectos objetos da investigação. 

Assim, buscando-se nos textos discursos mais elaborados, e verificar se os alunos conseguem estabelecer relações 

com maior complexidade entre os vários níveis de conhecimento.  

No QI foi perguntado aos alunos: o que é pH? Sendo ele um conceito chave para as diversas discussões que 

seriam empreendidas ao longo da execução do projeto. A partir da análise dos questionários aplicados, 

constatou-se que todos os alunos responderam à pergunta, podendo-se inferir que em momentos pretéritos os 

mesmos já haviam vivenciado o conceito de pH. Todavia, em 43% das respostas apresentadas percebeu-se 

claramente que eles o operacionalizaram de modo simples, fazendo a associação direta do conceito com a sigla, 

ou seja, “pH é potencial hidrogeniônico”. 40% dos respondentes indicaram que se tratava de um “índice de 

acidez”; porém, foram observados diversos equívocos, tais como: acidez de uma substância, de uma molécula, da 

água e de uma solução. Por fim, 17% dos respondentes apresentaram respostas que foram classificadas como 

corretas, pois estas mostravam certa amplitude científica (conceitual), como pode ser observado na transcrição 

das falas dos alunos [A27 e A32]: 

 

[A27] potencial hidrogeniônico, indica se um determinado sistema é ácido ou básico, expressando a concentração 

de H+ presente no sistema. 

[A32] é um valor quantitativo que permite avaliar se uma determinada solução é básica, neutra ou ácida, que é 

conhecido como potencial hidrogeniônico. 

 

Num segundo questionamento, que foi utilizado tanto no QI quanto no QF, os alunos foram indagados sobre: O 

que é hidrólise? As análises evidenciaram que todos responderam, tanto no QI quanto no QF, até porque esta não 

é uma das perguntas que apresentam um elevado grau de dificuldade, e também por terem tido oportunidades 

anteriores, mesmo em outras disciplinas, de discutir sobre o assunto. Mas, observou-se, fazendo-se uma acurada 

comparação entre os distintos momentos, que, inicialmente as respostas foram apresentadas eram mais 

generalizadas como:  “processo de quebra de substâncias, moléculas ou ligações na presença de água”. Porém, ao 

final, eles expuseram respostas com maior amplitude conceitual, denotando a evolução de suas concepções 

relativas ao tema trabalhado no projeto, como pode ser observado na transcrição do posicionamento do [A16]. 

 

[A16] é a dissociação de um sal na presença de água que a depender da composição do ácido ou da base que o 

originou vai interferir no pH do meio, tornando-o ácido, básico ou neutro. 
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As questões seguintes foram elaboradas procurando estabelecer relações entre situações do cotidiano e as 

informações das discussões inseridas no projeto sobre água mineral, poluição da água, etc. 

No QI, solicitou-se aos alunos que justificassem por que o pH da água mineral consumida em Sergipe é de 

aproximadamente 5,60? Das respostas encontradas, 7% se abstiveram e 63% apresentaram respostas erradas. A 

maioria desses alunos expressou, em suas respostas, a concepção de que: [A25] “a variação do pH deve-se a uma 

possível manipulação externa com adição de substâncias químicas”. Já os 30% restantes, responderam 

corretamente, associando a variação do pH com a composição dos sais minerais presentes na água, como 

mostrado a seguir: 

 

[A4] Porque o produto que adicionam a água tem caráter ácido, que dissolvida na água torna o meio ácido.  

[A33] Pois a água pura contém um pH = 7, mas na água mineral há adição de mais substâncias que possam conter 

caráter ácido, e por isso a água mineral tem pH ácido. 

 

Já no QF um dos problemas discutia a importância da utilização do bicarbonato de sódio (NaHCO3) como 

medicamento e do sulfato de alumínio [Al2(SO4)3] no tratamento de água. Além disso, foi solicitado que eles 

fizessem a previsão de qual seria o pH do meio depois da dissolução dos dois sais em água e, em seguida, 

representassem os processos de hidrólise envolvidos. 

Inicialmente, deve-se deixar claro, que não é uma tarefa simples para alunos de Ensino Médio efetuar a 

previsão do pH de um meio, tendo como partida somente o conhecimento das fórmulas químicas dos sais em 

questão, pois, o entendimento desses processos exige bastante da capacidade de abstração dos mesmos para 

propor as possíveis soluções. 

A partir da análise dos dados obtidos, concluiu-se que os alunos apresentaram rendimento satisfatório, pois 

dois terços (2/3) da turma fizeram corretamente as previsões solicitadas para as soluções dos problemas. 

Contudo, quando pedidos para que representassem os processos de hidrólise, os resultados obtidos não foram 

satisfatórios, pois nenhum aluno fez as devidas representações solicitadas. Para esse questionamento 39% dos 

participantes se abstiveram de responder. Já 37% equacionaram as reações corretamente. O restante dos alunos, 

24%, apesar do esforço empreendido não lograram êxito. Escreveram as equações, porém de forma equivocada. 

Assim sendo, os dados reforçam a já conhecida dificuldade dos  em operar o nível representacional do 

conhecimento químico. Independente da utilização de recursos visuais imagéticos, o estabelecimento das 

relações entre os níveis de conhecimento foi praticamente insignificante. 

Os dados indicam que os alunos têm uma concepção associada com a química descritiva, onde a representação 

de um fenômeno restringe-se à mera redação de uma equação química devidamente balanceada. Para [1; p.24], 

isso se deve “à exploração praticamente exclusiva do nível de conhecimento simbólico nas aulas de química”. 

Isso traz evidências de que os mesmos não conseguem diferenciar o fenômeno da reação química, da 

representação de sua equação, fazendo com que a maioria deles acabe vendo esse procedimento como o simples 

ato de escrever as fórmulas e acertar os seus coeficientes, de maneira exclusivamente algébrica [8]. Na busca de 

discutir esse comportamento [9, p. 923] afirmam que os alunos do Ensino Médio apresentam as representações 

de estruturas simbólicas, mas sem nenhuma explicação, e que consequentemente o ensino de Química, em 

especial química orgânica, objeto de análise da citação, “acaba se fundamentando na memorização de nomes, 

símbolos e fórmulas, sem os devidos esclarecimentos”. 

Partindo ainda da ideia de questões que tivessem uma perspectiva problematizadora, no questionário inicial, 

foi requerido aos alunos que justificassem por que utilizar o NaHCO3 no combate à azia? 

De acordo com [10, p. 33], “O pH do suco gástrico situa-se normalmente na faixa de 1,0 a 3,0. É comum, 

entretanto, esse suco tornar-se mais ácido que o normal, causando a chamada azia e prejudicando a digestão. 
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Quando isso acontece, faz-se uso de comprimidos antiácidos, que têm como função elevar o pH até a faixa da 

normalidade”. 

Os comprimidos antiácidos apresentam em sua composição um sal básico, geralmente, o hidrogenocarbonato 

(ou bicarbonato) de sódio (NaHCO3). Quando o comprimido é dissolvido em água, o NaHCO3 se dissolve 

totalmente para produzir ânions (HCO3
-). A hidrólise dos ânions hidrogenocarbonatos, ou seja, sua reação com a 

água, representada na equação 1, remove prótons das moléculas de água formando um ácido fraco HA(aq) e íons 

hidroxilas hidratados (OH–
(aq)), tornando assim a solução básica (pH > 7) [3]. Os íons hidroxila reagem com os íons 

H+ do ácido clorídrico do suco gástrico (equação 2), minimizando a azia. 

 

HCO3
–

(aq) + H2O(l)  H2CO3(aq) + OH–
(aq) (1) 

OH–
(aq) + H+

(aq)  H2O(l) (2) 

 

Buscando uma resposta ao questionamento proposto, a maioria absoluta deles se apropriou das ideias prévias 

existentes em suas estruturas cognitivas sobre neutralização ácido-base e fundamentou-se, ainda, nas 

informações contidas no texto fornecido que indicava a presença do HCl e o pH do estômago. Deve-se levar em 

consideração que esse é um exemplo bem comum devendo fazer parte do conhecimento de todos, quiçá do 

senso comum. Com isso, as respostas demonstraram caráter bastante simplista, com várias generalizações 

grosseiras, por exemplo: [A13] “NaHCO3 se transforma em base e assim neutraliza a ação do ácido”, não se 

reportando aos conceitos de hidrólise e à alteração do pH do meio, conforme observado na transcrição abaixo. 

 

[A30] “a acidez das substâncias pode ser neutralizada adicionando-se base à mistura, no caso o bicarbonato de 

sódio que é uma base. O indivíduo ao tomar esse tipo de medicamento ameniza a sensação de acidez, pois 

neutraliza o excesso de HCl”.  

 

O problema utilizado no QF fazia a descrição de uma suspeita de poluição de um rio com chumbo (Pb2+), e uma 

das prováveis causas seria a instalação de uma planta industrial que produz baterias para veículos. Então, 

partindo da suspeita de poluição provocada por uma indústria, tendo a diminuição do pH como uma das possíveis 

evidências para o fato, solicitou-se aos mesmos que justificassem o fato a partir dos dados expostos. 

Diferentemente da pergunta do QI, este não é um problema associado ao senso comum dos alunos, e já exige 

por parte deles um maior repertório de conhecimentos científicos para justificar uma possível elucidação do fato. 

E assim, as concepções associadas às reações de neutralização (ácido-base) por si só não seriam suficientes para 

propor as explicações solicitadas. 

Então, diante da situação, percebeu-se que 71% dos alunos responderam corretamente, e que precisaram 

utilizar os conceitos associados com hidrólise. Segundo eles, “o aumento da concentração de chumbo, provocaria 

diminuição do pH da água do rio, tornando-a assim mais ácida”. O que traz indícios de que os mesmos 

estabeleceram relações entre os vários níveis de conhecimento. 

 

[A29] “o indicativo de que a água está ficando mais ácida devido a maior concentração de íons Pb2+, que é um 

cátion de metal de transição, sofre hidrólise e diminui o pH”.  

 

Diante de todos os dados apresentados e discutidos, é claramente notável uma melhoria sobremodo 

significativa, o que nos leva a inferir que, mesmo sendo um conjunto de conceitos que envolvem uma elevada 

necessidade de abstração por parte dos alunos, o caminho proposto é bastante frutífero, pois, como se pode 
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observar ao longo de todas as discussões apresentadas, os dados obtidos no QF são sempre mais expressivos 

quando comparados aos do QI, em utilização de conceitos e de termos científicos. 

É pertinente ainda ressaltar, que a atividade foi realizada com alunos de Ensino Médio, assegurando um mérito 

maior aos resultados expostos, pois de acordo, com [4], alunos de graduação e de pós-graduação, apresentam 

dificuldades, ou ainda, não sabem fazer as representações submicroscópicas adequadas e/ou não estabelecem 

relações corretas entre uma representação submicroscópica e o conhecimento químico. Por isso, consoante [1, p. 

24], “é importante explorar o nível submicroscópico nas aulas, pois este reflete a ocorrência dos fenômenos em 

nível atômico-molecular”, seja para alunos do Ensino Médio ou do Superior. 

Por fim, encerramos as discussões refletindo com base nos apontamentos propostos por  [8, s/n], que 

fornecem um caminho pelo qual devemos conduzir as nossas atividades. 

 

“Assim, aprender química não se deve resumir a domínio de terminologias e 

procedimentos avulsos, que sendo necessários, são largamente insuficientes. É também 

necessário aprender e utilizar adequadamente à lógica e os procedimentos próprios da 

disciplina, aprendendo a procurar e incorporar informação, interpretá-la e transpô-la de 

um código ou formato para outro, compreendendo os seus significados e estruturas, e 

desenvolvendo capacidades e competências, não só de interpretar e compreender 

explicações formuladas, mas também de elaborar e formular explicações plausíveis e 

inteligíveis”. 

 

 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Os dados coletados apontam que os alunos se apropriaram dos conceitos científicos relacionados com o 

tema proposto, isto pode ser percebido a partir do número maior de respostas corretas, comparando-se o QI e o 

QF, e em virtude de as respostas apresentadas pelos alunos trazerem uma maior apropriação dos conteúdos 

químicos trabalhados e o estabelecimento de relações entre os níveis de conhecimento, que pode ser 

evidenciado pela qualidade de alguns dos discursos apresentados no corpo do texto deste artigo. 

Deve-se creditar o sucesso desse projeto a um conjunto de fatores, dentre eles: a utilização de atividades 

diversificadas que procuravam tratar os conceitos químicos a partir de uma situação-problema, que envolvia a 

água mineral; o referencial teórico, tomado como norte, que auxiliou na montagem das aulas procurando seguir 

uma sequência de forma encadeada em que os níveis de conhecimentos dos conceitos químicos 

(fenomenológico, conceitual e representacional) fossem trabalhados; e por fim, sem deixar de frisar, todo o 

empenho e participação dos alunos na realização do projeto. E com isso, os dados mostram fortes evidências, de 

certa mobilidade mental dos estudantes entre os vários níveis de conhecimento. 

Por fim, quanto ao ponto de vista do conhecimento representacional, os dados apontam para a maior 

dificuldade por parte dos alunos. Logo, se faz necessário (re)pensar estratégias que possam solucionar essa 

dificuldade no intuito de poder melhorar o desempenho dos alunos quanto a este aspecto, como proposto por 

[9], e adotar estratégias de ensino diferenciadas como, por exemplo, o uso de um maior número de imagens e de 

ilustrações e/ou ferramentas tecnológicas que permitam explanar os fenômenos em 3D e, principalmente, a 

realização de investigações com a finalidade de entender o motivo de os alunos não conseguirem realizar as 

supraditas representações. 
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___________________________________________________________________________ 

 

1
São estruturas cognitivas internas das pessoas, que correspondem ao modo como elas compreendem os fenômenos químicos. 

Na Química, os modelos mentais são estabelecidos principalmente pela relação entre os níveis macroscópicos e 

submicroscópicos, pois o nível submicroscópico basicamente consiste em um modelo explicativo da natureza da matéria [4, p. 

1810-1811]. 
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O presente trabalho apresenta a identificação e compreensão das concepções alternativas sobre gases dos estudantes 

ingressantes do curso de Licenciatura em Química da Universidade Federal de Sergipe, Campus São Cristóvão. Os sujeitos da 

pesquisa são aluno do 2º período do curso. A coleta de dados ocorreu através da aplicação de questionários nos períodos 

letivos 2013/2 e 2014/2. As principais concepções alternativas sobre gases foram: gases são elementos químicos da família 18 

da tabela periódica; gás é toda reação química que envolve formação de gás; a expansão do gás é consequência do aumento do 

tamanho das partículas; a densidade do gás varia com a pressão, além de representações equivocadas e insuficiência no 

raciocínio ao explicar o fenômeno sobre expansão térmica do ar. Entre as concepções alternativas identificadas destaca-se a 

concepção “gases são elementos químicos” com 58% dos estudantes expressando uma confusão com os gases nobres. Essas 

concepções podem estar relacionadas às representações internas dos estudantes, ao significado químico das palavras como 

partículas, átomo, elemento, moléculas e substâncias, assim como, a forma que o conteúdo dos gases foi visto no ensino médio.  

Palavras-chave: concepções alternativas, gases, ensino de química. 

 

Alternative conceptions on gases by freshmen students from Bachelor's Degree in Chemistry at UFS / Campus 

São Cristóvão. 

 

The current paper presents the identification and understanding of alternative conceptions on gases by freshmen students from 

Bachelor's Degree in Chemistry at the Federal University of Sergipe, Campus São Cristóvão. The subjects are students 

attending the second semester of the first year in Chemistry. The data was collected by means of questionnaires in 2013/2 and 

2014/2 academic semesters. The main alternative conceptions on gas were: gases are the chemical elements in the 18
th

 column  

of the periodic table; gas is any chemical reaction involving formation of gas; gas expansion results from the increase in 

particle size; and gas density varies with pressure. There were also misleading representations and reasoning failure in  

explaining the air thermal expansion phenomenon. Among the alternative conceptions herein identified, the conception 

that"gases are chemical elements" stands out with 58% of the students interpreting  gases as  noble gases. These conceptions 

may be related to internal representations of the students, the chemical meaning of words such as particles, atom, element, 

molecules and substances, as well as the way the content on gases was taught in high school. 
Keywords: alternative conceptions, gas, chemistry teaching. 

1. INTRODUÇÃO 

O movimento das concepções alternativas influenciou à pesquisa no ensino de química, com sua relevância para 

o ensino e aprendizagem [1]. As pesquisas preocupavam-se especificamente com as ideias dos alunos sobre os 

conceitos científicos [2]. Os resultados destes trabalhos revelaram que algumas das dificuldades encontradas pelos 

estudantes em construir conceitos científicos resultam na formação de concepções alternativas.    

As concepções alternativas dos estudantes são ideias que diferem das cientificamente aceitas. Estudar essas 

concepções e entender quais as implicações para o ensino de química apoia-se na orientação construtivista. Os 

estudantes constroem seu próprio conhecimento na interação com os outros e interpretam as informações a partir do 

que já sabem. O paradigma construtivista possui duas características principais no desenvolvimento de tais 
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pesquisas: a aprendizagem se dá através do ativo envolvimento do aprendiz na construção do conhecimento e as 

ideias prévias dos estudantes desempenham um papel fundamental no processo de aprendizagem [4].  

A formação de concepções alternativas está relacionada às vivências do cotidiano e depende da história de vida e 

escolar de cada aluno. Essas concepções são, portanto, resistentes a mudanças. Elas surgem da relação com outras 

pessoas, com a religião, cultura partilhada pelo seu grupo social, por valores e também por ideais [5]. 

Estas concepções contribuem para uma formação deficitária dos estudantes, constituindo uma barreira para a 

aprendizagem. Muitas dessas ideias persistem, tornando-se uma forma diferente de entender os conceitos que são 

apresentados [2]. 

Pesquisas realizadas em diferentes contextos mostraram o mesmo padrão de ideia em relação a cada conceito 

estudado [8]. Alguns trabalhos apresentam resultados de pesquisas sobre concepções alternativas de calouros do 

curso de química bacharelado e licenciatura como [2], [11], [5]. Como exemplo, ao investigar concepções 

alternativas de calouros do curso de química (licenciatura, bacharelado e industrial) sobre a expansão térmica do ar, 

evidenciaram-se inadequações e insuficiência nas articulações conceituais estabelecidas para elucidar o fenômeno 

(enchimento do balão preso na boca de um erlenmeyer quando aquecido), diminuição e aumento do volume das 

moléculas [2]. Os estudantes acreditam que as moléculas aumentam de volume quando a temperatura aumenta ou 

diminui de volume quando a temperatura diminui. A expansão do ar não é explicada, apenas declarada. 

 Mortimer (1995) [9] usou a dilatação térmica do ar para identificar concepções atomistas de alunos do último 

ano do ensino fundamental. O autor percebeu dificuldades dos alunos no raciocínio que envolva a conservação da 

massa e nas observações fenomenológicas. Constatou o substancialismo, termo utilizado quando os estudantes dão 

origem a outras partículas na tentativa de explicar o fenômeno, surgindo uma tendência em negar a existência de 

espaços entre as moléculas.  

Os trabalhos que buscam identificar as concepções de estudantes sobre diferentes conceitos químicos mostram 

fragilidades na aprendizagem. Essas limitações são apresentadas também por alunos matriculados em cursos 

superiores na área de Química (licenciatura ou bacharelado) [2]. A identificação e o reconhecimento da importância 

deste tipo de trabalho fomentaram o interesse em investigar as concepções alternativas sobre gases de alunos 

ingressantes do curso de licenciatura em química da Universidade Federal de Sergipe (UFS). 

O estudo dos gases e das variáveis que alteram seu comportamento físico e químico pode ser usado para explicar 

diferentes fenômenos, como por exemplo: a solubilidade do gás em líquidos; o funcionamento do balão movido a 

ar quente; a composição do ar atmosférico; a oxidação dos materiais, dentre outros. 

A relevância dessa pesquisa com os ingressantes do curso licenciatura em química está em propiciar que o 

conhecimento das concepções alternativas sobre gases, possibilitando que os professores em formação e atuantes 

estabeleçam estratégias de ensino para a minimização dessas concepções alternativas.  Nossas inquietações estão 

relacionadas às fragilidades do ensino de gases no nível médio e superior. Conhecendo as limitações que os alunos 

apresentam, os professores possam construir alternativas que maximize a evolução conceitual. 

  

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A pesquisa apresentou uma abordagem quantitativa e qualitativa descritiva que se enquadra na utilização de 

questionários. Essa é uma técnica de custo razoável que apresenta as mesmas questões para todos os envolvidos, 

garante o anonimato e pode conter questões para atender a finalidade específica de uma pesquisa. Podem ser 

desenvolvidos para medir atitudes, concepções e comportamentos [3]. 

 

2.1 Sujeitos da pesquisa 

 

Os sujeitos da pesquisa foram 38 estudantes do segundo período do curso de Licenciatura em Química da 

UFS/Campus de São Cristóvão. A coleta dos dados ocorreu nos semestres letivos 2013-2 e 2014-2. A escolha deste 

grupo foi realizada porque os sujeitos já haviam cursado a disciplina Fundamentos de Química no primeiro período 

do curso, consequentemente a abordagem de conceitos fundamentais sobre gases ocorreu antes da coleta dos dados. 

 

  

2.2 Instrumento de coleta de dados 
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O questionário foi usado como instrumento de coleta de dados. A sua elaboração e validação contou com 

discussões em sala de aula com o professor e os estudantes matriculados na disciplina Pesquisa em Ensino de 

Química II e em reuniões com o orientador.  

A aplicação do questionário ocorreu em dois momentos. No primeiro momento buscou-se identificar questões 

voltadas ao perfil dos sujeitos (tipo de escola em que frequentou o ensino médio, sexo e idade). Os estudantes 

também se expressaram sobre as questões:  

1) O que você poderia falar sobre o conteúdo de gases visto no ensino médio? 

2) O que você poderia falar sobre o conteúdo de gases visto no ensino superior? 

3) O que você entende por gases? 

4) Elabore um desenho que represente como você imagina o ar em nível microscópico. 

No segundo momento, os dados foram coletados após a realização de um experimento proposto por Mortimer e 

Machado [6]. O experimento trata da construção de modelos para o estado gasoso, relacionado à expansão térmica 

do ar. O experimento foi realizado prendendo uma bexiga à boca de duas garrafas vazias de água mineral. Em 

seguida, uma das garrafas foi submetida ao aquecimento em banho-maria, com a temperatura aproximadamente de 

50 ºC. Os estudantes responderam as seguintes questões: 

1) Como você explica expansão do ar? 

2) Se você determinasse a densidade do ar dentro da garrafa e do balão antes (d1) e depois do aquecimento 

(d2), d1 será maior que d2, menor ou igual? Justifique sua resposta. 

3) Proponha um modelo mostrando como você imagina os gases presentes na garrafa antes e após receber o 

calor da água. 

Os estudantes tinham como tarefa desenhar e descrever um modelo para o ar dentro da garrafa antes e após o 

aquecimento, explicando a expansão do ar.  

 

 

2.3 Instrumento de análise de dados 

 

O tratamento de dados foi realizado de acordo com a técnica de análise textual discursiva. Esta pode ser 

realizada através das etapas de unitarização, categorização e comunicação dos dados [10].  

Na unitarização ocorre a separação dos textos em unidade de significados, podendo gerar outras unidades, 

oriundas da interlocução empírica e teórica e das interpretações realizadas pelo pesquisador. A categorização reúne 

as unidades de significados semelhantes. Neste processo o pesquisador realiza um movimento intenso de 

interpretação e produção de argumentos, buscando a compreensão [10].   

A análise dos dados sobre gases foram realizadas por três categorias criadas a priori: resposta correta, aquela que 

se aproxima da reposta cientificamente aceita; resposta incorreta, aquela que diverge totalmente da resposta 

cientifica e resposta parcialmente correta, aquela que se encontra entre a resposta correta e incorreta. Também 

foram criadas categorias emergentes que surgem de termos apresentados nas respostas. As respostas dos sujeitos 

foram conservadas nas apresentações dos dados. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

3.1 Da análise da questão: O que você poderia falar sobre o conteúdo de gases visto no ensino médio? 

Nessa questão buscamos identificar a opinião dos sujeitos em relação à maneira que o assunto gases foi 

trabalhado no nível médio e correlacionar essa abordagem às concepções alternativas. A Tabela 1 apresenta as 

categorias construídas a partir das respostas dos alunos. 

 

 
Tabela 1: Categorização das respostas dos estudantes sobre abordagem de gases no ensino médio. 

Categoria Unidade de Contexto % Alunos 
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Temática 

Conteúdo não 

Abordado 

 

 “Não estudei gases no ensino médio” 

18 

Conteúdo bem 

Abordado 

 

 “O conteúdo visto no ensino médio sobre 

gases deu uma introdução aos gases ideais, 

reais transformações e a lei do gás ideal 

”. 

11 

Conteúdo 

Abordado 

Superficialmen

te 

 

  

“Muito superficial o assunto visto, no 

máximo sobre gases nobres”. 71 

 

Conforme a Tabela 1, apenas 11% dos estudantes considerou que as aulas sobre gases no ensino médio foram 

bem abordadas.  

 
“O conteúdo de gases desenvolvido pelo professor foi de muita valia, servindo como base para as 

aulas de introdução à química na Universidade.” 

 

Porém, um fato que nos chamou a atenção é que esses sujeitos são oriundos da escola privada. As respostas se 

destacam em relação aos alunos da escola pública e mostra que as dificuldades de aprendizagem podem estar 

relacionadas ao fato de os alunos não terem o contato com determinados conceitos. Observamos que 18% dos 

estudantes de escola pública não tiveram a oportunidade de ter visto o conteúdo. 

Analisando a categoria “conteúdo não abordado”, é importante mencionar que para o aluno construir 

conhecimento é necessário que, no mínimo, seja-lhe apresentado o conteúdo. A ausência da abordagem do conceito 

de gases pode estar relacionada à gestão da escola pública, à falta de professores, ao excesso de conceitos presentes 

no programa de Química em relação ao pequeno número de aulas semanais, ou ainda pelas prioridades 

estabelecidas pelo professor.  

 
“Não tive oportunidade de ver este conteúdo no ensino médio devido à falta de professor.” 

Um número significativo de alunos (71%) afirmou que o assunto foi visto de maneira superficial. Os estudantes 

destacam em suas falas o estudo dos gases nobres e aplicações de fórmulas. 

 
“Não abordado corretamente em química, mal vi esse assunto apenas passando rapidamente por 

gases nobres.” 
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“O conteúdo foi visto de maneira restrita às formulas.” 

 

Esses dados mostram a insatisfação dos estudantes com o ensino desse conceito, além de apontar para uma 

concepção restrita sobre gases, pois parece que eles associam o seu estudo apenas à abordagem dos gases nobres. 

Os alunos desconsideram, por exemplo, que outros elementos químicos são gases a temperatura ambiente como: 

oxigênio, hidrogênio, nitrogênio e cloro.  

 

3.2 Da análise da questão: O que você poderia falar sobre o conteúdo de gases visto no ensino superior? 

Nessa questão identificamos a opinião dos sujeitos em relação ao ensino do conceito de gases durante a 

formação inicial. A Tabela 2 apresenta as categorias construídas a partir das respostas dos alunos. 
  

 

Tabela 2: Categorização das respostas dos estudantes sobre abordagem de gases no ensino superior. 

Categoria 

Temática 

Unidade de Contexto % Alunos 

Conteúdo não 

Abordado 

 

“O conteúdo ainda não foi visto” 3 

Conteúdo bem 

Abordado 

 

“Foi apresentado através de slides, de 

forma compreensiva falando sobre os 

gases ideais, as transformações 

isobáricas, isotérmicas e 

isovolumétricas, gases real” 

34 

Conteúdo 

Abordado 

Superficialmen

te 

 

“Os gases na maioria das vezes fazem 

parte dos elementos da tabela gases 

nobres e apresentam um octeto 

completo” 

63 

 

Podemos perceber conforme a Tabela 2, que no ensino superior houve uma melhora na forma de apresentação 

do conteúdo, em relação ao ensino médio. Porém, observamos que 63% dos estudantes consideram que o conteúdo 

é abordado de forma superficial.  

Conforme a resolução 202/2009/ do Conselho do Ensino, da Pesquisa e da Extensão - CONEPE, que aprova as 

alterações no projeto pedagógico do curso de graduação em Química habilitação Licenciatura, observamos que é na 
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a disciplina Fundamentos de Química ofertada no primeiro período do curso, quando os alunos realizam o primeiro 

contato com o estudo dos gases. O excesso de conceitos presentes na ementa da disciplina pode estar contribuindo 

para que sejam abordados de forma superficial. Outro ponto a ser considerado é que o conceito é apresentado como 

um dos últimos assuntos da ementa, o que pode fazer com que não seja visto ou apenas de forma superficial.  

 
“Conceito principal e resumido no 1º período.” 

“Que ainda é muito superficial.” 

“Foi feito um trabalho na disciplina Fundamentos de Química no final do primeiro período [...].” 

 

Apesar de já terem cursado a disciplina Fundamentos de Química, os estudantes continuam tendo definições 

próximas as do ensino médio. Uma confusão com os gases nobres é bastante presente.  

 

3.3 Da análise da questão: O que você entende por gases? 

Nessa questão identificamos a compreensão dos sujeitos em relação ao conceito de gases. A análise das 

respostas a essa questão ocorreu mediante a construção das categorias correta, incorreta e parcialmente correta. A 

resposta correta, aquela que se aproxima da reposta cientificamente aceita; resposta incorreta, a que diverge 

totalmente da resposta cientifica e resposta parcialmente correta, aquela que se encontra entre a resposta correta e 

incorreta.  

As concepções alternativas dos estudantes foram comparadas e analisadas com base na resposta “Os materiais 

gasosos são constituídos por partículas infinitamente pequenas, que se movimentam continuamente no espaço 

vazio, por possuírem energia cinética” [6]. 

A Figura 1 apresenta a distribuição percentual das respostas dos estudantes sobre o conceito de gases. 

 

 

Figura 1: Categorização das respostas dos estudantes sobre o que entendem por gases (%). 

Para categoria “resposta correta,” apenas 18% dos estudantes apresentaram entendimento de gás coerente em 

relação ao estado físico da matéria e ao modelo cinético dos gases. Um gás é constituído de partículas muito 

separadas entre si que estão se movimentando rápida e continuamente de forma desordenada.  

 
“São substâncias que possuem um alto grau de entropia e não possuem volume definido.” 

“É um estado físico da matéria de alta entropia que pode variar o volume de acordo com o 

aumento de parâmetros como temperatura e pressão.”  

“É quando o estado de agregação da matéria, sendo que as moléculas tem maior liberdade de 

movimento. Os gases também não têm forma própria e ocupam todo o volume do ambiente onde 

ele estiver.” 

 

 Na categoria “resposta incorreta”, observamos que 37% dos estudantes apresentam um entendimento errôneo 

sobre o conceito de gases. Os alunos confundem gases com um átomo ou elemento químico. Demonstram 

fragilidade em estabelecer diferença entre gás e vapor. Porém, a formação dos gases ocorre a partir das substâncias 

originadas em um conjunto de moléculas. Os alunos desconsideram, por exemplo, que as moléculas são formadas 

ou formam-se a partir da união entre átomos. Podemos esclarecer além dessa definição que um gás está relacionado 
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com a temperatura crítica de cada substância. Através da temperatura crítica podemos diferenciar os conceitos de 

gás e de vapor.  Um gás é uma substância que, na fase gasosa, se encontra em temperatura superior a sua 

temperatura crítica e que não pode ocorrer à vaporização e a condensação. Enquanto que, o vapor é uma substância 

na fase gasosa que se encontra em temperatura abaixo de sua temperatura crítica podendo ocorrer à vaporização e a 

condensação [6]. 

 
“Átomos que estão bem dispersos e em constante movimento.” 

“Elemento em que o estado físico em que se encontra é vapor (gasoso).” 

 

Para a categoria “resposta parcialmente correta,” 45% dos estudantes apresentam um entendimento variado 

sobre gases. Podemos perceber na fala do aluno que um gás: em algum momento pode ser observado, só podem 

estar presente no ar, não levando em conta outras propriedades como compressibilidade e solubilidade. Um gás 

também pode estar sob pressão em um recipiente ou dissolvido em um líquido.  

Analisando o percentual de resposta incorreta e parcialmente correta que abrange 82% das respostas, a questão 

“o que você entende por gases?”, foi possível identificar as principais concepções alternativas dos estudantes. As 

categorias construídas são apresentadas na Tabela 3. 

 

 

Tabela 3: Categorização das concepções alternativas sobre o conceito de gases. 

Categoria 

Temática 
Unidade de Contexto % Alunos 

Elemento químico 
“Elemento em que o estado físico em que se 

encontra é vapor (gasoso)” 
58 

Reações químicas 
“Quando a uma reação que envolve liberação de 

gases”  
26 

Perda de forças 

intermoleculares 

“Gás é toda molécula que devido perder suas 

forças de interação ficam dispersas no espaço” 
10 

Moléculas visíveis 

a olho nu 

“Moléculas livres, dispersas e muito agitadas, que 

podem ou não ser vistas a olho nu” 
5 

 

Entre as concepções alternativas identificadas, 58% representam a concepção que gases são elementos químicos, 

conforme seguem as descrições abaixo.  

 
“Elementos químicos sem visibilidade. São elementos completos, ou seja, não precisa de elétrons, 

pois estão com seu octeto complete.” 

“Átomos que estão bem dispersos e em constante movimento.” 

 

Essa concepção alternativa pode estar relacionada às questões históricas de natureza científica. Para Dalton, os 

gases eram os próprios elementos químicos. Apenas após as ideias de Lavoisier é que houve ruptura com tais 

ideias. Pode também estar relacionada ao sinônimo das palavras. O aluno, ao se explicar sobre um questionamento 

ou fenômeno, usa termos como partículas, átomos, elementos, moléculas e substâncias sem saber o significado 

químico de cada palavra, utilizando-as como sinônimos nas suas explicações. Outro fator relevante para essa 

concepção pode estar associado aos elementos gases nobres da tabela periódica. Os alunos acreditam que gases são 

os elementos químicos do grupo 18, conforme termos encontrados nas descrições dos estudantes como “não precisa 
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de elétrons, octeto completo e estado excitado”. Esse erro pode está relacionado à própria tabela periódica que, em 

alguns casos, ao lado do elemento químico coloca a imagem da substância oriunda daquele elemento.  

Essa confusão que os alunos apresentam do conceito de gases com o de gases nobres parece estar também 

relacionada com o conteúdo de gases visto no ensino médio, conforme os relatos dos estudantes abaixo. 

 
“Muito superficial o assunto visto, no máximo sobre gases nobres.” 

“Que gases são elementos que ocupam a ultima camada da tabela periódica e são nobres possuem 

seu octeto formado.” 

 

Em 26% das concepções alternativas, gases são todas as reações químicas que envolvem formação de gás, 

mudança de estado físico e salto quântico de elétrons (estado excitado).  O estudante acredita que há transformação 

química com as moléculas de gases. 

Em 10% das concepções alternativas, gases são moléculas que, ao romper as forças intermoleculares, as 

partículas ficam mais dispersas. Essa categoria “Perda de forças intermoleculares” apresentada pelos estudantes 

representa a ideia de que as moléculas de gases estão interligadas e que podem ser rompido pela influência da 

temperatura, volume e/ou pressão, como podemos observar no seguinte termo: “ações influenciadas pela pressão, 

pelo volume e pela temperatura”. Para os outros 5% dos estudantes, uma molécula de gás pode ser vista a olho nu.  

Isso pode significar a não compreensão de que átomos e moléculas são modelos científicos que possibilitam a 

interpretação da realidade e que podem sofrer modificações à medida que a ciência e seus instrumentos evoluem. 

 

3.4 Da análise da questão: Elabore um desenho que represente como você imagina o ar em nível microscópico. 

Nesta questão buscamos analisar as representações dos estudantes sobre o ar a nível atômico-molecular. Os 

desenhos apresentados pelos estudantes podem ser considerados como representações parciais dos seus modelos 

mentais. O ar atmosférico pode ser considerado uma solução gasosa composta por 78% de gás nitrogênio (N2), 21% 

de gás oxigênio (O2) e 1% de outros gases (dióxido de carbono – CO2, metano – CH4, argônio - Ar, vapor de água – 

H2O).  

A Figura 2 mostra as representações parciais dos modelos mentais dos alunos na elaboração do desenho. A 

representação da imagem (A) equivale a 68% das respostas, a imagem (B) equivale a 16%, e as imagens (C e D) 

equivalem a 8% cada. 

  

 

                    Figura 2: Representação submicroscópica do ar 

Apenas 24 % das representações (B e C) apresentam o ar como mistura de diferentes gases, identificando 

moléculas que poderiam fazer parte de sua composição. Em 76 % das representações observamos os gases como 

bolinhas ou pontos presentes no ar. Esse tipo de representação mostrada pelos estudantes pode estar relacionado ao 

livro didático ou ao tipo de aula que o aluno teve no ensino médio e superior e mostra fragilidades no entendimento 

de sua composição, ou ainda por essa ser uma forma de explicar por que um gás se espalha rapidamente pelo 

ambiente enfatizando o quanto a molécula do gás é pequena em relação ao volume do recipiente e mesmo a 

distância molécula – molécula [6].  

3.5 Da análise da questão: Como você explica a expansão do ar? 
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Nesta questão identificamos as ideias dos estudantes em explicar o enchimento do balão antes e após o 

aquecimento. A análise das respostas a essa questão ocorreu mediante a construção das categorias correta, incorreta 

e parcialmente correta. A Figura 3 apresenta a distribuição percentual das diferentes ideias encontradas para 

justificar o enchimento do balão. 
 

 

Figura 3: Categorização das respostas dos estudantes para justificar o enchimento do balão. 

O aumento do volume de um gás quando submetido ao aquecimento é consequência do aumento da energia 

cinética das moléculas do gás, o que aumenta a distância média entre elas [7]. Como podemos observar na Figura 3, 

60 % dos alunos apresentam dificuldades em compreender o que ocorre com o ar ao receber calor da água. Para os 

estudantes, o aumento do volume da bexiga é consequência do aumento da pressão, liberação de ar da água quente, 

substâncias gasosas que são excitadas e evaporadas da garrafa quando aquecida, aumento do tamanho das 

moléculas de gás e diminuição das forças intermoleculares, conforme as descrições citadas abaixo. 

 
“[...] começam a se agitar, havendo energia cinética e aumentando a pressão e a expansão do gás 

[...]” 

“A garrafa deve conter substância gasosa, quando colocada em temperatura ela se excita e evapora 

e quando colocada em água fria, ele absorve.” 

“O calor favorece a diminuição das forças intermoleculares.” 

“[...] as moléculas de gás preza no recipiente, expande-se [...]” 

 

Podemos observar no modelo dos estudantes, o substancialismo. Os estudantes utilizam os termos partículas, 

moléculas e substâncias para representar fenômenos [9]. Mesmo assim, apresentam dificuldades em aceitar que 

entre as partículas possam existir espaços vazios. Quando argumentam sobre a expansão do ar, surge a descrição de 

novas partículas e aumento do tamanho da molécula, não aceitando a existência do espaço vazio. Os alunos 

apresentam dificuldades nas explicações conceituais para elucidar o fenômeno. O modelo sugerido por estes 

estudantes está representado na Figura 4. Apenas 40% citam o aumento da energia cinética e aumento das colisões, 

como responsável pelo aumento de volume do gás. 
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Figura 4: Substancialismo no modelo da expansão térmica do ar 

 

3.6 Da análise da questão: Se você determinasse a densidade do ar dentro da garrafa e do balão antes (d1) e 

depois do aquecimento (d2); d1 será maior que d2, menor ou igual? Justifique sua resposta? 

Nesta questão identificamos a compreensão dos estudantes para a alteração na densidade dos gases durante a 

expansão térmica do ar. A densidade é a razão da massa da substância pelo seu volume. A análise das respostas a 

essa questão ocorreu mediante a construção das categorias correta, incorreta e parcialmente correta.  A Figura 5 

apresenta as categorias e as porcentagens das respostas dos estudantes sobre a densidade do ar no interior da garrafa 

antes e após o aquecimento. 

 

 

Figura 5: Categorização das respostas dos alunos sobre a densidade antes e após o aquecimento do ar 

Para a categoria “resposta correta”, observamos que 13% dos estudantes responderam a questão analisando a 

relação matemática de densidade e em relação ao nível molecular, como podemos perceber na descrição do 

estudante abaixo, que a densidade depois do aquecimento (d2), torna-se menor devido à agitação térmica das 

partículas.  

 
“d1 > d2, a densidade e inversamente proporcional ao volume, quando o ar é aquecido, aumenta o 

volume, diminui a densidade. O ar contido na garrafa está frio e as partículas não estão agitadas. 

Depois que a garrafa vai para água quente, devido à agitação que as partículas ganham, aumenta a 

colisão com a superfície da garrafa.” 

“Quando maior a temperatura, menor a densidade, uma vez que quando as moléculas estão 

aquecidas, seu volume será maior, reduzindo a densidade.” 

 

Enquanto que, para “resposta parcialmente correta”, 37% analisaram somente a relação matemática de 

densidade. Podemos considerar que, os alunos apresentam facilidades nas representações simbólicas, ou seja, 

facilidade em trabalhar com fórmulas, e dificuldades em formar representações internas “modelos mentais” 

fundamentais para a compreensão de conceitos ou fenômenos químicos. O modelo mental permite os estudantes 
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fazer inferências. Os modelos mentais são, portanto, uma forma de representação analógica do conhecimento: 

existe uma correspondência direta entre entidades e relações presentes na estrutura dessa representação e as 

entidades e relações que se busca representar [12].  

 

“d1 > d2    densidade e volume são grandezas inversamente proporcionais.” 

 

Para a categoria “resposta incorreta”, observamos que os estudantes apresentaram uma justificativa inconsistente 

na análise da densidade do ar. 

 
“A densidade aumenta, já que alterado seu sistema.” 

“Seria igual, porque a densidade é a mesma, propriedade especifica da matéria.” 

 

Percebemos nas justificativas dos alunos fragilidades em transitar de forma adequada entre o nível macroscópico 

e o submicroscópico relacionando a densidade do gás antes e após o aquecimento. O aluno confunde o ar com 

substância (sólida ou líquida) ao citar a densidade como uma propriedade específica da matéria. Além de 

desconsiderar a influência da temperatura na densidade dos gases. 

Embora para sólidos e líquidos, densidade é considerada uma propriedade especifica da matéria, pouco sensível 

a temperatura e pressão. Não é o caso para gases.  

 

A Tabela 5 apresenta as concepções alternativas presentes na construção do modelo para o estado gasoso. A 

existência dessas concepções alternativas resulta na dificuldade da correta explicação do fenômeno.  

 
Tabela 5: Categorização das respostas dos estudantes sobre a densidade antes e após aquecimento do ar. 

Categoria Temática Unidade Temática % Alunos 

Pressão responsável pelo 

enchimento da bexiga 

“d1 será menor, pois ao aquecer a garrafa fará 

com que a pressão aumente [...]” 
22 

Densidade varia com a 

massa do gás 

“Igual, pois só houve uma expansão sem 

alteração de massa” 
22 

Densidade como 

propriedade específica 

“Igual. A densidade é uma propriedade de cada 

substância” 
15,6 

Aumento das moléculas de 

gás no sistema 

“Menor, pois em d2 há muito mais gás, assim 

fazendo a bexiga inflar” 
15,6 

Massa varia com a 

expansão do gás 

“d1 será menor que d2, pois o gás expandido 

aumenta sua massa [...]” 
15,6 

Pressão responsável pelo 

aumento da densidade 

“Maior, pois aumenta pressão, aumenta 

densidade” 
9.2 

As categorias “massa varia com a expansão do gás”; e “aumento das moléculas de gás no sistema”, abrangem 

31,2%. Os estudantes apresentam a ideia que as moléculas aumentam de tamanho, surgimento de novas moléculas 

e que existem moléculas quentes e moléculas frias, conforme relato dos estudantes abaixo. 

 
 “d1 será menor que d2, pois o gás expandido aumenta sua massa, densidade e massa são 

diretamente proporcionais.” 
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Para as categorias “densidade como propriedade especifica”; “densidade varia com a massa de gás”; e “pressão 

responsável pelo aumento da densidade”, abrangem 47 % das concepções dos estudantes.  

Na categoria “pressão responsável pelo enchimento da bexiga” estão 22% das respostas. Analisando a relação 

matemática da densidade ( ), onde m é massa da amostra de substancia dividida pelo volume que ela ocupa, 

observamos dificuldades no raciocínio dos estudantes ao fenômeno apresentado. O fenômeno acontece em sistema 

fechado, ou seja, sem alteração de massa. Com o aumento da temperatura, aumenta a distância média entre as 

moléculas de gás, consequência do aumento do volume, expansão da bexiga. A bexiga colocada na boca da garrafa 

expande-se, impedido aumento da pressão.  

4. CONCLUSÃO 

 

A pesquisa identificou as principais concepções alternativas apresentadas pelos ingressantes no curso de 

licenciatura em Química sobre gases, assim como os possíveis fatores relacionados à sua existência.  

Foi possível compreender que essas concepções e as dificuldades conceituais podem estar relacionadas a 

questões históricas da ciência, construção de modelos mentais e à abordagem do assunto gases, visto de maneira 

superficial tanto no ensino médio quanto nas disciplinas iniciais do curso superior.  

Constatamos nas representações submicroscópicas dos estudantes dificuldades em formar modelos mentais, 

mostrando que os alunos não transitam de forma adequada entre o nível macroscópico e o submicroscópico. 

Percebemos nas explicações dos estudantes sobre dilatação do ar, limitações na compreensão do fenômeno. 

Priorizam os aspectos observáveis, perceptíveis e suas explicações não se deram ao nível atômico-molecular. 

Identificamos uma confusão conceitual entre gases com gases nobres ou qualquer outro elemento químico gasoso 

da tabela periódica. 

A pesquisa no ensino de química, sobre concepções alternativas, apresenta uma relevância significativa na 

formação e atuação de professores, associada ao estabelecimento de estratégias de ensino para contemplar essas 

concepções alternativas e possivelmente minimiza-las. É necessário que haja discussões sobre as concepções 

alternativas e as possíveis representações dos alunos em sala de aula, objetivando modelos mais sofisticados para 

cada fenômeno proposto e que sejam capazes de estabelecer relações entre as propriedades dos gases, como 

organização, distância média e movimento de partículas. Esse conhecimento promove aos estudantes maximização 

dos conceitos e consequentemente uma atuação mais crítica como cidadão. Por fim, este trabalho pode originar 

uma pesquisa das concepções sobre gases para os estudantes que estão concluindo o curso, objetivando 

complementar este estudo e avaliar as concepções dos formandos. 
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(Recebido em dia de mes de ano; aceito em dia de mes de ano) 

Apresentamos neste trabalho as concepções dos graduandos do curso de Química Licenciatura sobre o Átomo e os Modelos 

Atômicos. Os sujeitos da pesquisa são alunos matriculados em disciplinas do início, meio e fim do curso (Fundamentos de 

Química, Química de Coordenação e Estágio Supervisionado em Ensino de Química IV). A coleta de dados ocorreu por meio 

de questionário no período 2014/2. A análise dos dados indica que os alunos tem dificuldade em conceituar o átomo, e 

representá-lo através dos modelos atômicos de Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr e o atual. Percebemos que a formação 

inicial contribui para avanços na compreensão dos conceitos. Porém, a melhoria das concepções ainda é limitada, mostrando a 

necessidade de reflexão sobre como o curso tem contribuído para a formação dos futuros professores de Química.  

Palavras-chave: Átomo, Modelos Atômicos, Ensino de Química. 

 

Conceptions of Graduates of Chemistry Degree Course at the Federal University of Sergipe Campus Saint Kitts 

on Atom and Atomic Models 

 

Here we present the views of Chemistry undergraduate degree course on Atom and Atomic Models. The subjects 

are students registered in courses at the beginning, middle and end of the course (Fundamentals of Chemistry, 

Coordination of Chemistry and Supervised Internship in Chemistry IV). The data was collected through a 

questionnaire in the period 2014/2. Data analysis showed difficulty of students in conceptualizing the atom, and 

represent you through the atomic models of Dalton, Thompson, Rutherford, Bohr and the current. We realized 

that the initial training contributes to advances in the understanding of the concepts. However, the improvement 

of concepts is still limited, showing the need for reflection on how the course has contributed to the training of 

future teachers of Chemistry.  

Keywords: Atom, atomic models, chemical Teaching 

1. INTRODUÇÃO 

    O ensino de Química deve permitir uma melhor compreensão dos fenômenos que ocorrem no cotidiano. A 

relação entre os fenômenos vivenciados e os conceitos químicos parece não ser percebida pelos discentes no nível 

escolar. O distanciamento entre o conhecimento científico e a vida dos alunos prejudica o desenvolvimento e a 

formação destes como cidadãos [1]. 

Parte das dificuldades dos alunos em aprender Química está relacionada à visão simplista da atividade docente. 

Muitos professores acreditam que para ensinar basta saber um pouco do conteúdo específico e transmitir esse 

conhecimento. Neste modelo de ensino fundamentado na transmissão-recepção, o aluno atua passivamente, e as 

informações devem ser internalizadas partindo da memorização. O professor assume o papel de detentor do 

conhecimento, enquanto o aluno recebe informações. Não é levado em consideração que os alunos chegam às aulas 
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de Química com ideias preconcebidas a respeito de fenômenos ou conceitos químicos, sendo estas ideias distintas 

das que lhe serão ensinadas [2]. 

O paradigma construtivista é uma teoria que possui duas características principais: leva em conta que a 

aprendizagem se dá através do ativo envolvimento do aprendiz na construção do conhecimento e que o 

conhecimento das ideias prévias dos alunos é fundamental para o processo de aprendizagem [3]. O reconhecimento 

das ideias prévias é fundamental para o eficaz processo de ensino e aprendizagem e para o desenvolvimento de 

metodologias e estratégias de ensino, que promovam evolução conceitual e potencializem o entendimento das 

concepções cientificamente aceitas.  

O professor de Química deve reconhecer que o nível de abstração (submicroscópico) é importante para o 

entendimento de conceitos. Portanto, deve organizar os conteúdos de modo que os mais simples sejam 

apresentados primeiro e possibilitar que os alunos façam suas próprias investigações, gerando debates e conflitos, 

promovendo uma evolução de suas ideias, aproximando-as dos conceitos científicos. 

A Química é baseada em modelos, sendo de fundamental importância as discussões de como os modelos 

científicos são construídos, pois os alunos não apresentam a concepção de que modelo é uma criação científica e 

entendem o átomo como uma entidade real. Isto é favorecido pelo livro didático adotado durante o ensino médio 

que possui conteúdo fragmentado onde os capítulos não apresentam uma sequência que interligue os conteúdos 

químicos e pela falta de modelos suficientemente explicativos, os quais deveriam ser utilizados como ferramentas 

para auxiliar os alunos a compreenderem esses conceitos em nível submicroscópico [4]. 

Ao longo do curso de Química, o estudante é apresentado a conceitos essenciais para a sua formação, os quais 

auxiliam o processo de ensino e aprendizagem. Pesquisas mostram que os estudantes da graduação apresentam 

concepções errôneas sobre o átomo e os modelos atômicos. Priorizam os aspectos macroscópicos, utilizando termos 

equivocados e suas explicações não se dão no nível atômico-molecular, produzindo respostas conceitualmente 

inadequadas, distantes do modelo cientificamente aceito. [5-6]. 

Trabalhos realizados no contexto sergipano com alunos da Educação Básica mostram as dificuldades conceituais 

na compreensão e definição do conceito de átomo [1, 4]. O campo de pesquisas nesta área e em nosso contexto não 

levou em consideração as concepções dos alunos de Química Licenciatura da Universidade Federal de Sergipe 

(UFS/Campus de São Cristóvão) sobre o átomo e modelos atômicos. 

É essencial pesquisar as concepções dos estudantes sobre o átomo e os modelos atômicos, para que o professor 

desenvolva na sala de aula um espaço para discussão e construção dos conceitos cientificamente aceitos. Os futuros 

professores de química precisam entender tais conceitos, pois ao reproduzi-los de forma errônea irão propagar erros 

durante sua carreira, afetando diretamente o aprendizado dos alunos. 

Neste sentido é interessante entender quais as concepções dos alunos da licenciatura sobre o átomo e os modelos 

atômicos. Como a formação inicial contribui para a melhoria destas concepções ao longo do curso? Será que 

conseguem representar o átomo de acordo com os modelos de Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr e o modelo 

atual? (modelos foram elaborados diante da necessidade de explicar determinados comportamentos da matéria).  

Este trabalho buscou compreender as concepções dos estudantes de diferentes períodos do curso de Química 

Licenciatura sobre o átomo e os modelos atômicos, observando através da produção de desenhos, suas 

representações, para explicar a estrutura de um átomo e comparando-as com as que são aceitas cientificamente. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Utilizou-se neste trabalho uma abordagem de caráter qualitativo. As pesquisas qualitativas estimulam os 

sujeitos a pensar e falar livremente sobre algum tema ou conceito. Levantam aspectos subjetivos, atingem 

motivações não explícitas, onde o pesquisador conhece os problemas ou as dificuldades apresentadas para 

posteriormente analisá-las [7]. Dentro da abordagem qualitativa buscou-se investigar as concepções dos alunos 

sobre átomo e modelos atômicos. Os dados coletados foram analisados a fim de compreender as principais ideias 

dos sujeitos. 

2.1. Sujeitos da pesquisa 

Os sujeitos da pesquisa são 44 alunos matriculados em diferentes períodos do curso de Licenciatura em 

Química da Universidade Federal de Sergipe/Campus de São Cristóvão. A escolha dos sujeitos teve como 

propósito conhecer qual o entendimento dos alunos que estão no início do curso, no meio e os que estão prestes 
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a se formar, sobre o átomo e os modelos atômicos, analisando se estas concepções são modificadas no decorrer 

da graduação. 

Os dados foram coletados com alunos matriculados no período 2014/2 nas disciplinas: Fundamentos de 

Química, Química de Coordenação e Estágio Supervisionado em Ensino de Química IV, que são ofertadas 

respectivamente para alunos do 1º, 6º e 10º período do curso. Os sujeitos da pesquisa foram identificados por 

códigos como descrito abaixo: 

Código: A1FFQ ou A1MFQ (Aluno 1 Fundamentos de química); A1QC (Aluno 1 Química de coordenação); A1ES 

(Aluno 1 Estágio supervisionado em ensino de química). 

OBS: A = aluno; os valores numéricos foram usados para identificar os diferentes sujeitos da pesquisa; M = sexo 

masculino; F = sexo feminino; FQ = Fundamentos de Química; QC= Química de Coordenação; ES = Estágio 

Supervisionado em Ensino de Química IV.  

2.2. Instrumento de coleta de dados 

O questionário foi usado como instrumento de coleta de dados. A sua construção ocorreu através da validação 

realizada por dois professores pesquisadores da área de ensino de Química. Sendo constituído de cinco questões 

subjetivas: 1) Para você o que é um átomo?; 2) Comente como foi a abordagem de modelos atômicos durante a 

sua graduação; 3) Em qual momento do curso (disciplinas ou outros) foram discutidos conceitos relacionados ao 

estudo do átomo e dos modelos atômicos?; 4) Elabore uma representação simbólica de como você imagina o 

átomo; 5) Diferentes modelos atômicos foram propostos por cientistas, tais como Dalton, Thomson, Rutherford, 

Bohr e o modelo atual (baseado nos conceitos da Mecânica Quântica). Cada um deles apresentou ideias sobre o 

átomo. Com base nos seus conhecimentos sobre modelos atômicos, construa modelos para representar o átomo 

de Lítio (número atômico 3). Explique os seus modelos baseados nas teorias atômicas dos cientistas descritos 

acima. 

  Os recortes com as respostas dos alunos utilizadas neste trabalho foram transcritas sem sofrer alterações, 

preservando-se o original. 

2.3 Instrumento de análise de dados 

  As respostas dos sujeitos foram analisadas através da Análise Textual Discursiva (ATD). Segundo Moreas e 

Galiazzi (2006) [8] a ATD transita entre a análise de conteúdo e de discurso. Inicia-se com unitarização, sendo que 

os textos são separados em unidades e em seguida articulam-se significados, em um processo denominado 

categorização. A interpretação e produção de argumentos geram os meta-textos que irão compor os textos 

interpretativos.  Este trabalho possui categorias a priori, as quais são pré-estabelecidas pelo pesquisador sem que 

antes seja realizada a análise dos dados, advindas das teorias que fundamentam o trabalho, e categorias 

emergentes que são construídas a partir da análise e interpretação das unidades.  

A ATD contribuiu para esta pesquisa, pois nos permitiu uma análise rigorosa e criteriosa, promovendo a 

organização, compreensão e interpretação dos dados.  

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Na análise da questão 1: Para você o que é um átomo? 
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Procurou-se evidenciar as concepções dos alunos a respeito da definição de átomo e de como ele é constituído. 

De acordo com as respostas obtidas (Tabela 1), foram criadas as seguintes categorias: correta, parcialmente correta 

e errada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1: Para você o que é um átomo? 

 Título 

Períodos/Categorias           
1º Período  6º Período  10º Período  

Correta 33,3% 66,6% 57,1% 

Parcialmente correta 26,6% 13,3% 7,1% 

Errada 40,0 % 20,0% 35,7% 

 

Na categoria “correta” foram inseridas as respostas que apresentam ideias próximas a visão científica, definindo 

o átomo como a menor partícula da matéria, divisível, formado por núcleo (prótons e nêutrons) e eletrosfera 

(elétrons) em orbitas definidas. Na categoria “parcialmente correta” estão inseridas as respostas que apresentam 

algumas características do átomo e suas partículas subatômicas. Na categoria “errada” foram inseridas as respostas 

que apresentam ideias confusas sobre o átomo. 

A análise dos dados da Tabela 1 nos mostra que o percentual de respostas corretas dos alunos de Química de 

Coordenação (metade do curso) é o dobro em relação às respostas dos alunos de Fundamentos de Química (início 

do curso) para a mesma categoria, pode-se dizer que esses alunos estão compreendendo conceitos 

submicroscópicos de forma mais eficaz. 

“O átomo é uma das menores partes da matéria, que se divide em núcleo contendo prótons e 

nêutrons e eletrosfera conhecido seus elétrons em seus níveis de energia.” (A7MQC). 

Considerando que os alunos que estão no final do curso já tenham estudado todas as disciplinas da área de 

inorgânica e da área de ensino, esperava-se que o percentual de respostas corretas destes alunos fosse superior 

ao percentual dos alunos do meio do curso para a mesma categoria, fato que não ocorreu causando estranheza. 

Pode-se dizer então, que o curso contribui para a formação do aluno, mas não o suficiente para promover a 

compreensão dos conceitos relacionados à teoria atômica. 

“Os átomos compõem a matéria. O átomo é dividido em núcleo onde estão presentes os prótons e 

nêutrons e eletrosfera, onde estão presentes os elétrons. Os átomos são representados por símbolos 

e possuem número atômico, que é o numero de prótons e de massa, que é a soma de prótons e 

nêutrons. No estado fundamental o número de elétrons de um átomo é igual ao numero de prótons” 

(A9FES).  

Os maiores percentuais de respostas parcialmente correta e errada são dos alunos que estão no início do 

curso, estes não haviam concluído a disciplina Fundamentos de Química e provavelmente elaboram suas ideias 

sobre o átomo através do que foi aprendido no ensino médio. 

 “É uma bola redonda indivisível e que também não pode ser visualizada.”     (A13MFQ). 

Na análise da questão 2: Comente como foi a abordagem de modelos atômicos durante a sua graduação.  
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 Procurou-se evidenciar a opinião dos sujeitos sobre o ensino de modelos atômicos obtida na graduação. De 

acordo com as respostas obtidas (Tabela 2), foram criadas as seguintes categorias: 1) Relação da aprendizagem 

obtida na graduação com a do ensino médio/ Superficial. 2) Aprendizagem aprofundada e contributiva para a 

formação profissional. 3) Aprendizagem pouco significativa/Péssima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2: Comente como foi a abordagem de modelos atômicos durante a sua graduação. 

 Título 

Períodos/Categorias 1º Período  6º Período  10º Período  

Relação da 

aprendizagem obtida 

na graduação com a 

do ensino médio/ 

Superficial 

 

53,3% 60,0% 50,0% 

Aprendizagem 

aprofundada e 

contributiva para a 

formação 

profissional 

 

33,3% 20,0% 14,3% 

 

Aprendizagem pouco 

significativa/Péssima 

 

- 

20,0% 28,6% 

Outros 
13,3% - 14,3% 

 

A análise dos dados obtidos da Tabela 2 nos mostra que pouco mais da metade dos alunos das três disciplinas 

pesquisadas afirmam que a abordagem de modelos atômicos obtida na graduação é igual a do ensino médio, 

além de considerá-la superficial.  

 

“Muito superficial, é necessário mais profundidade no assunto” (A10MFQ). 

“Foi falado mais a vida dos cientistas que dos modelos. O que sei é mais pelo ensino 

médio” (A7MQC). 

“Abordada de forma rápida e sem análise detalhada dos principais pontos para entendimento do 

conteúdo” (A5MES). 

O percentual de alunos que afirmam a abordagem como aprofundada e contributiva para a formação profissional 

diminui ao decorrer do curso, sendo que os alunos que estão no final do curso são os mais críticos em relação a esta 

questão. 
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 Somente os alunos do final do curso consideram a abordagem recebida na graduação péssima. Os estudantes 

que estão finalizando o curso são os mais críticos, talvez por estarem próximos a concluir a licenciatura e por já 

terem conseguido refletir sobre as limitações de sua formação, torna-se mais fácil para esse grupo de estudantes 

reconhecerem as suas fragilidades e as da própria formação. 

“Foi péssimo, pois a única matéria que vi sobre o assunto foi em fundamentos de química, e 

mesmo assim foi uma breve revisão do ensino médio, visto que para o docente o assunto era sem 

importância” (A6FES). 

 

Na análise da questão 3: Em qual momento do curso (disciplinas ou outros) foram discutidos conceitos 

relacionados ao estudo do átomo e dos modelos atômicos? 

Procurou-se analisar quais disciplinas do curso seriam citadas pelos alunos e se estas são as mesmas disciplinas 

presentes no Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Química Licenciatura, conforme resolução Nº 

202/2009 do Conselho do Ensino, da Pesquisa e da Extensão (CONEPE). 

 

Figura 1: 

Disciplinas que apresentaram discussões sobre o estudo do átomo e os modelos atômicos. 

Através da análise dos dados da Figura 1, percebe-se que dos 44 alunos pesquisados 65,8% afirmam ter visto 

conceitos relacionados a átomo e modelos atômicos na disciplina Fundamentos de Química, sendo esta disciplina 

obrigatória na matriz curricular do curso de Química Licenciatura e ofertada no 1º período. 

“Na disciplina de Fundamentos de Química nos primeiros assuntos sobre a estrutura.” 

(A6FFQ). 

“No 1º período do curso na disciplina de fundamentos de química” (A8FQC). 

“Em fundamentos de química, no início do curso” (A7FES). 

 

Nota-se que duas disciplinas da área de Ensino de Química foram citadas durante a pesquisa, evidenciando 

uma possível preocupação dos professores desta área em discutir com os alunos sobre teoria atômica. 

67



 
Universidade Federal de Sergipe/Departamento de Química/Grupo de Estudo em Educação Química 

XI Escola de Verão em Educação Química (EVEQUIM) e IV Seminário Integrador Iniciação a Docência: Ações do PIBID 

Química na Educação Básica, São Cristóvão/SE, de 25 à 27/03/15 

“Na disciplina de metodologia, onde a professora nos fez pensar nos modelos atômicos 

e outros assuntos do ensino de química” (A8MFQ). 

“Em uma disciplina chamada História e Epistemologia da Química” (A12MQC). 

“Nesse período 2014.2 no curso de Metodologia e Instrumentação para o ensino de 

química” (A11MES). 

Observa-se que foram citadas as disciplinas de Química Inorgânica, Físico-Química e Química de Coordenação, 

as quais não possuem em sua ementa o conteúdo teoria atômica. 

 

Na análise da questão 04: Elabore uma representação simbólica de como você imagina o átomo. 

 Procurou-se evidenciar como os estudantes constroem seus modelos para representar o átomo e as semelhanças 

destas representações com as dos modelos atômicos aceitos cientificamente, como os de Dalton (esfera maciça e 

indivisível), Thomson (esfera sem núcleo com cargas positivas), Rutherford (núcleo definido contendo os prótons e 

nêutrons, e a eletrosfera contendo os elétrons), Bohr (núcleo definido contendo os prótons e nêutrons, com os 

subníveis de energia bem definidos contendo os elétrons) e o Modelo Atual (matemático-probabilístico baseado em 

dois princípios: Princípio da Incerteza de Heinsenberg e Princípio da Dualidade da Matéria de Louis de Broglie). 

  

Figura 2: Modelos apresentados pelos alunos para representação do átomo. 

 

A análise dos dados da Figura 2 nos mostra que apenas 53,3% dos alunos de Fundamentos de Química (início 

do curso), apresentam ideias coerentes sobre o átomo, pois o restante destes alunos associou o átomo à 

estrutura de uma célula. Uma possível causa para essa confusão está no fato da célula ser considerada a unidade 

estrutural dos seres vivos e o átomo considerado a unidade estrutural da matéria, outro agravante para esta 

confusão é que ambos possuem núcleo. Dados similares são encontrados na literatura [1, 9].  
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Figura 3: Representação incoerente do átomo (A8MFQ). 

Há mudanças nas representações do átomo dos alunos de Fundamentos de Química para os alunos de Química 

de Coordenação. Enquanto aqueles associam o átomo à estrutura celular e ficam divididos entre o modelo de 

Rutherford e Bohr, estes já associam a um modelo mais atual, o de Bohr, considerando os níveis de energia do 

átomo (Figura 4). 

 

 

 

Figura 4: Representação para o átomo através do modelo de Bohr (A3FQC). 

 

 Porém esta evolução na representação do átomo não é contínua, pois os alunos de Estágio Supervisionado em 

Ensino de Química IV representam o átomo principalmente levando em consideração o modelo de Rutherford 

(Figura 5). 

 

 

Figura 5: Representação para átomo através do modelo de Rutherford aluno (A9FES). 

Segundo a literatura [9], em trabalho desenvolvido com alunos do ensino médio, constataram que o modelo 

mais utilizado pelos alunos para representar o átomo é o de Rutherford e apontam como possíveis causas o 
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estabelecimento de uma analogia realizada pelo aluno entre este modelo e o sistema planetário ou ainda que 

durante o ensino de modelos este tenha sido mais enfatizado pelo professor. 

Esperava-se que os alunos da graduação representassem o modelo atual, porém nenhum dos 44 alunos 

pesquisados conseguiu fazê-lo, indicando a falta de entendimento ou o desconhecimento, e ainda que a 

representação desses modelos talvez não esteja sendo devidamente trabalhada durante a formação inicial.  

 

Na análise da questão 05: Diferentes modelos atômicos foram elaborados por cientistas, tais como Dalton, 

Thomson, Rutherford, Bohr e o Modelo atual. Cada um deles apresentou ideias sobre o átomo. Com base nos 

seus conhecimentos atômicos, construa modelos para representar o átomo de Lítio (número atômico 3). Explique 

os seus modelos baseados nas teorias atômicas dos cientistas descritos acima.   

Do total de alunos pesquisados 32 responderam esta questão. Sendo que, nenhum aluno conseguiu 

representar o átomo de Lítio nos cincos modelos atômicos pedidos. De acordo com as respostas obtidas (Tabela 

3), foram criadas as seguintes categorias: correta, parcialmente correta e errada. 

 

Tabela 3: Percentual de alunos que representaram o átomo de Lítio nos cinco modelos atômicos . 

 Título 

Respostas/Modelos 

atômicos 

Correta Parcialmente 

correta 

Errada 

 Dalton 53,1%                  - 3,1% 

 Thomsom 37,5% 12,5% 12,5% 

 Rutherford 46,9% 15,6% 18,8% 

 Bohr 18,7% 12,5% 25% 

Modelo Atual - - 9,4% 

 

De acordo com a Tabela 3 observa-se a ausência de uma representação coerente para o átomo de Lítio de acordo 

com o Modelo Atual, ou seja, relacionar o elétron a partícula-onda e probabilidade.  A maioria dos alunos (53,1%) 

representou corretamente o átomo de Lítio para o modelo de Dalton. Esta facilidade, possivelmente, é associada à 

simplicidade deste modelo, onde o átomo não possui núcleo, prótons, nêutrons e elétrons, sendo apenas uma esfera 

maciça e indivisível. Em seguida, a representação do átomo de Lítio no modelo de Rutherford é a mais elaborada 

pelos alunos (46,9%). Assim, como na 4ª questão, este modelo é o mais evidenciado nas concepções dos alunos. O 

átomo de Lítio representado no modelo de Thomson teve mais acertos do que erros, porém na representação deste 

átomo no modelo de Bohr teve mais erros e nenhum dos alunos conseguiu representar o átomo no modelo atual. 

 Segundo a literatura [9] durante as aulas os professores apresentam os modelos atômicos de forma genérica, ou 

seja, sem aplicá-los a átomos de um determinado elemento químico, logo os alunos sentem dificuldades ao transpor 

os conhecimentos recebidos para interpretar ou representar um determinado átomo.  

Os dados sugerem que esta seja, possivelmente, a causa para os alunos apresentarem dificuldades de representar 

o átomo de Lítio de número atômico 3 nos modelos atômicos solicitados. 
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                     Figura 6: Representação do                                           Figura 7: Representação do modelo de 

                     modelo de Dalton  (A8FQC).                                                            Thomson (A9FES).                                                                           

 

 

                                                         
                    Figura 8: Representação do                                                              Figura 9: Representação do modelo de                    

                    modelo de Rutherford (A6FQC).                                                     Bohr (A4MFQ).                     

                                                                                                                                    

4. CONCLUSÃO 

Este trabalho evidenciou que os alunos do curso de graduação da Universidade Federal de Sergipe/Campus de 

São Cristóvão apresentam dificuldades em conceituar o átomo e representá-lo através dos modelos atômicos. Os 

alunos que estão matriculados no meio curso conceituam o átomo de forma mais elaborada se comparado aos 

alunos que estão no início e no final do curso. Nota-se que as respostas destes apresentam uma confusão de 

conceitos.  

Os estudantes apresentaram dificuldades de extrapolar a visão conceitual do átomo e representar o átomo de 

Lítio nos modelos atômicos propostos, pois nenhum aluno representou de forma coerente o átomo de Lítio de 

acordo com o Modelo Atual. 

Os livros didáticos historicamente seguem uma abordagem cronológica dos modelos atômicos, sem propor 

questionamentos que viabilizem o entendimento destes modelos e o conceito de átomo, fato que dificulta a 

compreensão destes fenômenos [4]. Nesse sentido os alunos tendem a achar que novos modelos são criados para 

substituir modelos errados e não percebem sua contribuição científica. 

Isso nos faz pensar em como o conteúdo teoria atômica esta sendo abordado na sala de aula, talvez esse 

conteúdo não esteja promovendo debates e conflitos que permitam ao aluno a compreensão dos conceitos 

cientificamente aceitos. 

Diante da análise dos dados desta pesquisa percebemos que o curso de Química Licenciatura pouco tem 

contribuído para que os alunos compreendam os conceitos no nível submicroscópico, pois estes conceitos são 

abstratos, necessitam que o professor não tome o livro didático como única ferramenta de ensino, de metodologias 

que facilitem o entendimento. Desse modo, deve-se rever a forma como teoria atômica está sendo ministrada e a 

necessidade de preparar melhor os professores do nível superior, fazendo com que reflitam sobre os seus 

conhecimentos e sua prática docente.  Acreditamos que esta pesquisa pode servir como parâmetro de sugestões 

para melhorar a matriz curricular do curso de Química Licenciatura. 
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TRABALHO COMPLETO 5 

Estereótipos sobre a Química de alunos do ensino médio de uma escola 

pública do Estado de Sergipe 
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(Recebido em dia de mes de ano; aceito em dia de mes de ano) 

Este trabalho identificou os estereótipos sobre a Química apresentados por alunos do 1º e 3º anos do ensino médio. Os sujeitos 

da pesquisa são 48 alunos de uma escola da rede pública de ensino, da Zona Norte de Aracaju/SE. Os dados foram coletados 

através da aplicação de questionários no mês de dezembro de 2014. Observamos a associação da Química com a 

experimentação, como Ciência que estuda a matéria, com aplicações no cotidiano e de difícil compreensão. Sobre o perfil do 

químico apresentado pelos alunos observou-se que ele é um sujeito predominantemente do sexo masculino. Os alunos dos 1º e 

3º anos apresentaram visões diferenciadas acerca do trabalho do químico. Para os alunos do 1º anos o trabalho é isolado. Para 

parte dos alunos da 3º ano o trabalho é desenvolvido de forma coletiva.  A diferença entre as concepções de alunos de níveis 

escolares diferentes mostra a importância do papel da escola e do professor para a desconstrução da imagem estereotipada 

apresentada pelos alunos. 

Palavras-chave: Estereótipos, Química, Ensino Médio. 

 

Stereotypes about Chemistry of high school students of a public school in the state of Sergipe. 

 

Abstract: This work identified the stereotypes about Chemistry presented by students of the 1st and last year of 

high school. The research subjects were 48 students of a public school from the North Side of Aracaju / SE. The 

data were collected through questionnaires in December 2014. We found the association of chemistry and 

experimentation, as a science that studies the matter, with applications in daily life and it is difficult to 

understand. On the chemical profile presented by the students, it was observed that it is a subject predominantly 

male. Students of 1st and 3rd year had different views about the chemical work. For students of 1st year work is 

isolated. To the students of the 3rd year the work is done collectively. The difference between the concepts of 

different school levels students show the importance of the role of school and teacher for the deconstruction of 

the stereotypical image of the students. 

 

Keywords: Stereotypes, Chemistry, High School. 

1. INTRODUÇÃO 

A Química é uma Ciência que estuda a matéria, sua composição, propriedades e suas transformações. O seu 

estudo é fundamentado na observação de fenômenos, construção de modelos e realização de experimentos. Por 

ser uma Ciência abstrata, os alunos apresentam dificuldades em compreender os conceitos químicos e a 
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importância da Química para suas vidas.  Parte das limitações na aprendizagem está relacionada ao ensino 

praticado nas escolas, com excesso de conteúdos e com foco na memorização de fórmulas.  A caracterização da 

Química como de difícil aprendizagem contribui para o surgimento de estereótipos sobre esta Ciência [1]. 

Os estereótipos são o resultado da influência que o indivíduo sofre sobre o meio que está inserido, que por 

muitas vezes apresentam imagens distorcidas da realidade, sendo uma forma rápida de classificar o que é 

desconhecido ou interpretar conceitos, situações e informações. 

 

“[...] Os estereótipos têm sido desde há muito, a maneira mais rápida e confortável que 

nós, seres humanos, utilizamos para padronizar pessoas, comportamentos, valores e 

crenças, etnograficamente impondo a outrem identidades que nos ajudem a “explicar” 

o mundo. Estereótipos implicam a padronização simplista, a uniformização necessária, a 

generalização confortável. Funcionam como caixinhas, as quais tudo podem conter: 

pessoas, comportamentos, vestuário, ideias [...]” [2]. 

 

Para compreender esses estereótipos têm-se desenvolvido pesquisas relacionadas à teoria das Representações 

Sociais. A identificação dessas representações mostram os processos pelos quais os sujeitos dão sentido à 

realidade, por meio das alterações, compartilhamentos, elaboração de esquemas simbólicos, compreendendo o 

ambiente do cotidiano em que vivem e orientando suas ações. Compreender como estes conceitos estão 

organizados é de suma importância para entendermos o comportamento humano e suas formas de visão de 

mundo e sociedade.  A Representação Social funciona como um sistema de interpretação da realidade [3]. 

Um conceito bastante estereotipado pela mídia, população e estudantes é o da Química. É necessário romper 

com visões simplistas sobre o papel da Química na sociedade, ressaltando a importância social desta Ciência e do 

seu ensino [4]. Santos e Schnetzler (1996) [4] defendem a sua associação com o contexto cultural, histórico e 

econômico, apresentando a relevância de formar cidadãos críticos e atuantes a partir da compreensão da 

presença da Química em situações do cotidiano. 

A Química está presente no desenvolvimento de todas as atividades humanas, desde a descoberta do fogo até 

os dias atuais. A sua aplicabilidade se estende não só aos estudos e compreensão da matéria e suas 

transformações, mas também ao desenvolvimento de bens de consumo tais como: medicamentos, tintas, roupas, 

sapatos, computadores, entre outros, que visam o bem estar social.   

A imagem das Ciências e da tecnologia começou a modificar-se a partir da segunda guerra mundial, 

inicialmente porque o desenvolvimento tecnológico foi valorizado por ser considerado o precursor do progresso e 

bem-estar-social.  Desde então a Ciência vem ganhando espaço ao longo dos anos [5].  

Apesar da concepção sobre Ciência ter melhorado no decorrer do tempo, não se evitou que estereótipos 

fossem difundidos por todo o mundo em relação a esta Ciência e aos cientistas. A construção e disseminação 

desses estereótipos ocorrem porque os estudantes não vivenciam como a Ciência é constituída, portanto a visão 

apresentada pelos alunos está relacionada principalmente: a sua visão de mundo, a apresentada pela mídia e a 

proporcionada em sala de aula [6]. 
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Silva, Santana e Arroio (2012) [7], ressaltam a influência da mídia e seu papel na formação de conceitos 

errados, caricatos e exagerados do que é Ciência ou um cientista. Os pesquisadores acrescentam que a TV, 

revistas e jornais contribuem para que os estudantes construam ideias estereotipadas. Essa visão pode por vezes 

dificultar a construção do conhecimento científico, analítico e crítico. Já que normalmente é uma maneira errônea 

de interpretar a Ciência e suas construções, assim como os cientistas e a maneira que eles desenvolvem seus 

trabalhos. 

Outra situação que favorece a formação de estereótipos sobre a Ciência e especialmente sobre a Química, é a 

que envolve a concepção de ensino e aprendizagem apresentada pelo docente. Alguns professores ministram 

suas aulas com foco no modelo transmissão-recepção, sem apresentar qualquer vínculo com a realidade. Essa 

concepção simplista sobre a prática pedagógica docente tem acarretado na desmotivação dos alunos pela 

aprendizagem e consequentemente a permanência e propagação da imagem estereotipada da Química, o que 

nos leva a refletir sobre o papel da escola e do professor quanto à formação de cidadãos críticos e esclarecidos.  

Neste cenário a prática docente ganha um papel fundamental, pois é através dela e da vivência em sala de 

aula, que novos conceitos e novas opiniões sobre a Ciência podem ser formados. Por esse motivo tem-se buscado 

novas metodologias de ensino que tornem mais efetiva essa prática. 

O reconhecimento das ideias que os estudantes apresentam sobre a Química é importante para repensarmos 

as metodologias, recursos didáticos e abordagens dos conceitos químicos. De posse da compreensão da imagem 

e das ideias que os alunos apresentam sobre esta Ciência, podemos entender melhor como construir alternativas 

para superação desses estereótipos. 

Estudos sobre estereótipos foram realizados com alunos da rede pública de ensino no Paraná e em São Paulo, 

porém em nosso Estado (Sergipe), ainda não se tem conhecimento sobre as ideias que alunos em processo de 

escolarização apresentam sobre a Química. Este trabalho tem como objetivo analisar os estereótipos sobre a 

Química apresentados por alunos do 1º e 3º anos de ensino médio de uma escola pública de Aracaju/SE. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Este trabalho foi elaborado seguindo uma abordagem de análise quantitativa e qualitativa, na busca de 

compreender os estereótipos que alunos de ensino médio apresentam sobre Química, analisando também se os anos 

escolares contribuem ou não para a permanência desses estereótipos.  

  No primeiro momento os dados foram quantificados com o intuito de perceber os estereótipos apresentados 

com maior frequência. Através da análise qualitativa buscou-se interpretar os dados de modo a compreender os 

significados atribuídos pelos sujeitos sobre a Química [8]. 

Os estereótipos são construídos de acordo com a cultura na qual o indivíduo está inserido e são influenciados por 

seus valores, crenças, hábitos, práticas, e comportamentos. A abordagem qualitativa contribui para interpretação 

das ideias que os alunos vêm construindo sobre a Química, principalmente tendo como foco principal o meio 

escolar. 

2.1. Sujeitos da pesquisa 

A pesquisa foi realizada no mês de dezembro de 2014, com 48 alunos dos 1º e 3º anos do ensino médio de 

uma escola pública estadual, localizada na Zona Norte de Aracaju/SE. 

2.2. Instrumento de coleta de dados 
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Para coleta de dados foi utilizado um questionário composto por cinco questões. Duas dessas questões foram 

fechadas e analisaram o perfil dos pesquisados e três abertas que identificaram os estereótipos sobre a Química. 

A escolha desse tipo de instrumento ocorreu devido à facilidade para aplicação, além de disponibilizar a liberdade 

para que os sujeitos da pesquisa possam expressar suas opiniões e ideias [9]. 

As questões usadas para identificação do perfil dos sujeitos foram relacionadas à idade e sexo. Para 

identificação dos estereótipos realizamos as perguntas abaixo: 

1. Cite cinco palavras que vêm a sua mente quando você ouve a palavra Química. 

2. O que você entende por Química? 
3. Elabore desenhos de um químico em diferentes horários do dia. 

O questionário foi validado pelo professor da disciplina Pesquisa em Ensino de Química II juntamente com os 

colegas de turma e por dois professores pesquisadores da área de ensino de Química. 

 

2.3. Instrumento de análise de dados 

A análise textual discursiva (ATD) foi usada como instrumento de análise. A técnica permitiu uma melhor 

interpretação dos dados através dos processos de: unitarização, categorização e construção dos meta-textos [10].  

Na primeira etapa de unitarização, os textos iniciais foram desconstruídos buscando agrupar as unidades 

fragmentadas por ideias semelhantes. Na segunda etapa, a categorização ocorreu por um processo de 

comparação entre as unidades definidas na unitarização [11]. A terceira etapa é a construção dos meta-textos 

que ocorreu através da interpretação e argumentação do material obtido após a categorização, sendo 

responsáveis por compor os textos [10]. 

Por se basear em uma análise de dados que permeia a análise de conteúdo e análise de discurso, a ATD auxilia 

na interpretação dos resultados por visar à interpretação dos significados e a produção de um determinado texto 

[10].  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Através da análise dos dados do perfil dos alunos, observou-se que 63% dos sujeitos da pesquisa eram do sexo 

feminino e 37 % do sexo masculino. Para o 1º ano, a maioria 57% é do sexo masculino e 43% do sexo feminino, 

com faixa etária de 14 a 17 anos. Para o 3º ano, 22% dos alunos são do sexo masculino e 78% do sexo feminino, 

com faixa etária de 16 a 22 anos. 

 

3.1 Alunos do 1ª ano do ensino médio 

 

Da análise da questão: Cite cinco palavras que vêm a sua mente quando você ouve a palavra Química. 

Nesta questão procurou-se compreender as principais palavras associadas à Química pelos alunos. Após a 

análise dos dados observou-se 37 palavras distintas citadas por estudantes do 1º ano do ensino médio.  Algumas 

apresentaram significados semelhantes, o que possibilitou a organização em unidades temáticas, as quais foram 

divididas em categorias. 
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Tabela 01: Palavras citadas pelos estudantes do 1º ano 

Palavras Citadas  

Unidade Temática Categoria Palavras citadas Freq. Total  

 

 

Matéria 

 

 

Composição da 

Matéria 

Átomos 02  

 

13 

Moléculas 03 

Elementos 

Químicos 

05 

Substâncias 02 

Partículas 01 

 

Transformação 

 

Ocorrência 

Reações 02  

07 Transformações 04 

Explosões 01 

 

 

 

 

Teoria 

 

 

Ramos da Química 

Bioquímica 01  

 

04 

Físico-química 01 

Química 

Orgânica 

01 

Química Nuclear 01 

Teóricos Dalton 01 01 

 

33 

 

 

Ferramentas 

utilizadas na 

Química 

Tabela Periódica 09 

Cálculos 04 

Números 03 

Experimentos 17 

Desenvolvimento de 

pesquisas 

 

 

 

 

 

Conhecimento 

Laboratório 06  

07 Equipamentos 01 

 

 

 

Novidade 01  

 

 

Renovação 01 

Busca para 

melhora 

01 
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Afinidade com a 

Química 

Motivação Descobertas 02 09 

Diversão 01 

Estudo 01 

Pesquisa 01 

Desmotivação  Maluquices 01 

Profissão - Químico 02 02 

 

 

 

 

 

Outros 

 

 

 

 

 

- 

Propriedades 01  

 

 

 

 

 

12 

Livros de 

estudar 

01 

Distribuição 01 

Os quatro 

estados físicos 

01 

Bombas 01 

Professor 

ensinando 

01 

Amor 01 

Ciência 05 

 

Diante da análise das citações elaborou-se uma sequência em ordem decrescente com as palavras mais 

citadas. Dentre as palavras citadas, a que apresentou maior frequência foi experimentos com 17 citações, este 

fato pode ser justificado devido a Química possuir o status de Ciência experimental. Em seguida tabela periódica, 

talvez por ser um dos conteúdos presente no currículo do 1º ano do ensino médio e também do 9º ano do ensino 

fundamental. As demais citações estão ligadas às ferramentas para o desenvolvimento do trabalho do químico e 

o reconhecimento da Química enquanto Ciência.  

 

Tabela 02: Palavras mais citadas. 

Sequência decrescente de palavras citadas 

Palavras mais Citadas Freq. 

Experimentos 17 

Tabela Periódica 09 
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Laboratório 06 

Elemento Químico 05 

Ciência 05 

 

Da análise da questão: O que você entende por Química? 

 

Nesta questão buscou-se a compreensão sobre a definição do conceito da Química apresentado pelos alunos. 

As respostas foram similares podendo ser organizadas em três categorias (“Ciência que estuda a matéria”, 

“Ciência com aplicação no cotidiano”, “Ciência experimental”), conforme Tabela 03. 

 

Tabela 03: O que você entende por Química? 

Concepções dos alunos sobre a Química 

Categoria Unidade de Significado Freq. 

Ciência que Estuda a 

Matéria 

É uma ciência que estuda a matéria 
12 

Ciência com Aplicação no 

Cotidiano 

A química está muito ligada ao nosso dia a 

dia, nos medicamentos, alimentos e nas 

plantas. 

07 

Ciência Experimental Entendo que é a matéria dos experimentos 
04 

 

Na primeira categoria os alunos associaram a Química à “Ciência que estuda a matéria”, sabe-se que essa é 

uma definição generalizada e simplista, por não levar em consideração que a Química também é responsável por 

estudar a síntese de substâncias, isolamento de compostos, reações entre substâncias, geração de novas 

substâncias com diferentes propriedades, entre outros. As definições apresentadas pelos sujeitos estão próximas 

às apresentadas normalmente nos livros didáticos de Química, inclusive no livro utilizado na escola onde foi 

desenvolvida a pesquisa.  

 

 “A Química estuda os materiais – suas propriedades, sua estrutura e suas 

transformações” [12]. 

 

Na segunda categoria os alunos relacionaram a Química à “Ciência com aplicação no cotidiano”. A consolidação 

das pesquisas em Ensino de Química e o surgimento de documentos oficiais do Ministério da Educação (MEC), 
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como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e as Orientações Curriculares geraram mudanças em relação à 

necessidade de associar o ensino desta Ciência às situações presentes no cotidiano. Os livros didáticos 

começaram a adequar a sua abordagem sobre a Química apresentando exemplos do cotidiano.  

 

“O aprendizado de Química pelos alunos de Ensino Médio implica que eles 

compreendam as transformações químicas que ocorrem no mundo físico de forma 

abrangente e integrada e assim possam julgar com fundamentos, as informações 

advindas da tradição cultural, da mídia e da própria escola e tomar decisões 

autonomamente, enquanto indivíduos e cidadãos. Esse aprendizado deve possibilitar ao 

aluno a compreensão tanto dos processos químicos em si quanto da construção de um 

conhecimento científico em estreita relação com as aplicações tecnológicas e suas 

implicações ambientais, sociais, políticas e econômicas” [13]. 

 

O discurso trazido pelo professor à sala de aula pode também contribuir para reproduzir a ideia da Química 

presente no dia a dia, entendendo a importância desta Ciência para a compreensão e interpretação dos 

fenômenos que ocorrem a nossa volta. 

A terceira categoria “Ciência experimental” mostra que os estudantes podem sofrer influência de quatro 

fatores. O primeiro está relacionado ao modo que o livro didático aborda os conteúdos, pois durante o capítulo 

ele pode propor experimentos; o segundo ao contexto histórico, pois grande parte das descobertas da Química 

foi possível através da experimentação; o terceiro, à abordagem dos conteúdos pelo professor em sala de aula, 

que pode ocorrer através da experimentação por este ser um instrumento didático que desperta o interesse dos 

alunos pela aprendizagem; e, por último, a imagem da Ciência Química apresentada pela mídia, já que, 

normalmente, os químicos são mostrados em laboratórios realizando experimentos. 

 

Da análise da questão: Elabore desenhos de um químico em diferentes horários do dia. 

Para esta questão buscou-se compreender qual a visão que o aluno apresentava sobre o químico. Ao serem 

solicitados a elaborar um desenho de um químico em diferentes horários do dia (manhã, tarde e noite). 58% dos 

alunos apresentaram a imagem do químico do gênero masculino e 42% feminino, a concepção masculina do 

químico pode ser justificada por Scremin e Aires (2012) [14]. Para os autores, os cientistas mais conhecidos em 

geral são homens, já as mulheres não são retratadas com tanta ênfase.  

 Observou-se que em todas as imagens, o químico é representado isoladamente. Reis, Rodrigues e Santos 

(2006) [15] observaram em seu trabalho realizado com crianças dos primeiros anos do ensino fundamental, a 

presença da representação isolada do trabalho científico. Segundo os autores, esta concepção está ligada 

principalmente a fatores extraescolares, e vinculada à visão apresentada pela mídia. 

  

“[...] o cientista é uma pessoa aborrecida que negligencia a família e não tem vida social, 

nenhum outro interesse intelectual, nenhum passatempo ou forma de relaxar. Na 

opinião da maioria dos alunos o cientista é essencial ao desenvolvimento da sociedade; 

é um ser humano notável, brilhante e dedicado, com poderes muito superior aos do 
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cidadão comum, cujas investigações pacientes e prolongadas, sem preocupação por 

dinheiro ou fama conduzem a curas médicas, asseguram o progresso técnico e 

protegem-nos de ataques” [15]. 

 

 Silva, Santana e Arroio (2012) [7] afirmam em seu trabalho realizado com alunos das últimas séries do ensino 

fundamental, que essa visão estereotipada de cientista é construída na infância e arrastada pelos anos 

posteriores.  

 

“Em relação a “quando” esses conceitos equivocados passam a ser formados, logo na 

infância mesmo, crianças de sete anos de idade, nas séries inicias, apresentam em seus 

discursos (quando indagados) características que vão desenvolver informações 

contraditórias acerca do que é ciência” [7]. 

 

Observa-se que os alunos do 1º ano do ensino médio, ao passar pelo processo escolar continuam 

apresentando essa visão estereotipada. A escola e o professor ganham papel principal na tentativa de 

desconstruir esses modelos, apresentando uma visão coerente do que é a Ciência, o trabalho do cientista e sua 

importância para sociedade. 

Apesar da visão distorcida sobre o trabalho do químico, percebeu-se que os alunos identificam a aplicação da 

Química na compreensão de fenômenos do cotidiano como, por exemplo, as transformações químicas que 

ocorrem na banana conforme a figura abaixo do aluno 1.  

Tabela 04: Elabore desenhos de um químico em diferentes horários do dia 

Representação gráfica sobre o químico 

Horários 

do dia 

Aluno 1 Aluno 2 

 

 

Manhã 
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Tarde 

 

 

 

 

Noite 

 

 

 

 

 

 

3.2 Alunos do 3º ano do ensino médio 

Da análise da questão: Cite cinco palavras que vêm a sua mente quando você ouve a palavra Química. 

Nesta questão, procurou-se compreender as principais palavras associadas à Química pelos alunos. De acordo 

com a análise realizada observou-se 36 palavras distintas citadas por estudantes do 3º ano do ensino médio, 

algumas apresentaram significados semelhantes, o que possibilitou a organização em unidades temáticas, as 

quais foram divididas em categorias. 

 

Tabela 05: Palavras citadas pelos alunos 

Palavras Citadas 

Unidade temática Categoria Palavras 

citadas 

Freq. Total 

 

 

 

 

Matéria 

 

 

Composição da 

material 

Átomos 11  

 

 

 

46 

Moléculas 10 

Elemento 

Químico 

06 

Estrutura 02 

Matéria 02 
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Elementos 

Químicos 

Hidrogênio 03 

Oxigênio 03 

Carbono 09 

Transformações Implicações Reações 07 07 

 

 

 

Teoria 

Ramos da Química Química 

Orgânica 

02  

 

40 
 

Ferramentas 

utilizadas na 

Química 

Tabela 

Periódica 

09 

Cálculo 10 

Fórmulas 02 

Experimentos 17 

Teórico Newton 01 01 

 

 

Substâncias 

Matéria Orgânica Metafitamina 02  

03 Petróleo 01 

Matéria Inorgânica Gás Carbônico 01 

Água 03 

Desenvolvimento de 

pesquisas 

Conhecimento Laboratório 01  

 

 

 

 

 

 

 

Afinidade com a 

Química 

Motivação Diversão 02  

 

 

 

 

 

 

19 

Descoberta 02 

Aprendizado 01 

Alegre 01 

 

 

 

 

 

Dor de cabeça 01 

Quebrar a 

cabeça 

02 

Complicação 02 

Desespero 01 

Difícil 01 
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Desmotivação Sono 02 

Estresse 03 

Preguiça 01 

Chato 02 

 

Outros 

 

- 

Cadeias 01  

05 Combustível 01 

Misturas 02 

Natureza 01 

 

Após a análise das palavras mais citadas, elaborou-se uma sequência em ordem decrescente com todas elas. A 

que apresentou maior frequência foi experimentos com 17 citações, este fato pode ser justificado devido à 

Química possuir o status de Ciência experimental; em seguida átomos, pois os alunos relacionaram a Química 

com a constituição da matéria; as demais citações estão ligadas às ferramentas para o desenvolvimento do 

trabalho químico ou às transformações que ocorrem na matéria.  

Observou-se na tabela 05 uma maior frequência de citações relacionadas à desmotivação que as apresentadas 

na tabela 01.  Os dados mostram que o interesse pela Química reduziu-se ao longo nos anos escolares. A presença 

de cálculos pode ser um dos fatores que influenciaram nessa desmotivação, pois a palavra cálculo esteve entre as 

mais citadas. Outro fator que pode causar desmotivação é a metodologia utilizada para trabalhar o conteúdo, 

normalmente focada na memorização. 

 

Tabela 06: Palavras mais citadas. 

Sequência decrescente de palavras citadas 

Palavras mais Citadas Freq. 

Experimentos 17 

Átomos 11 

Cálculos 10 

Moléculas 10 

Reações 07 

 

Da análise da questão: O que você entende por Química? 
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Nesta questão buscou-se a compreensão sobre qual visão os alunos apresentavam sobre a Química. As 

respostas foram organizadas em três categorias. (“Ciência que estuda a matéria”, “Ciência com aplicação no 

Cotidiano”, “Ciência de difícil compreensão”), conforme Tabela 07. 

 

Tabela 07: O que você entende por Química? 

Concepções de alunos sobre a Química 

Categoria Unidade de significado Freq. 

Ciência que Estuda a 

Matéria 

É a Ciência que estuda os elementos químicos 

e suas reações. 

 

20 

Ciência com Aplicação no 

Cotidiano 

A química está presente no nosso dia a dia. 

Ex: pilha, bateria e etc. 

 

07 

Ciência de Difícil 

Compreensão 

Que é difícil, confusa e não tem como fazer. 

 

03 

 

Através da análise dos dados dos alunos do 3º ano podemos observar o surgimento de uma categoria 

relacionada à dificuldade de compreender a Química, que não foi observada na análise dos dados dos alunos do 

1º ano. Essa dificuldade pode ser justificada pelo fato de o currículo para o ensino de Química em Sergipe ser 

dividido da seguinte maneira: no 1º ano é trabalhada a Química geral e inorgânica, no 2º ano a físico-química e no 

3º ano a orgânica; por serem alunos do 3º ano eles já estudaram a físico-química, um dos ramos da Química, em 

que se trabalha com muitos cálculos e fórmulas.  

A presença de cálculos e fórmulas causa no aluno uma aversão ao estudo da Química.  Santos et. al (2014) [16] 

afirmam que parte das limitações no ensino de Química são atribuídas à presença de cálculos inseridos no 

conteúdo químico e a ênfase dada a eles. A dificuldade em desenvolver os cálculos pode ser justificada pela 

ausência de base matemática nas séries anteriores, no entanto, deve-se considerar a relevância da matemática, 

fundamental para a compreensão de alguns conceitos químicos. 

  

Da análise da questão: Elabore desenhos de um químico em diferentes horários do dia. 

Para essa questão buscou-se compreender qual a visão que o aluno apresentava sobre o químico. Ao serem 

solicitados a elaborar um desenho de um químico em diferentes horários do dia (manhã, tarde e noite), 59% dos 

alunos apresentaram a imagem do químico do gênero masculino e 41% feminino. Apesar do sexo masculino ainda 

ser representado com predominância, percebe-se que a diferença de porcentagem entre os sexos não é 
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discrepante, mostrando que a mulher tem ganhado reconhecimento no trabalho, e hoje elas ocupam cargos que 

anteriormente só eram ocupados por homens.  

Outro fator importante a ser considerado é que neste caso não observamos o químico sendo representado 

isoladamente, como nas representações dos alunos do 1º ano. 

No desenho apresentado pelo aluno 3, podemos observar também a menção a eventos científicos, mostrando 

que a Química é uma Ciência que necessita de reflexão e que o trabalho científico depende da troca de ideias e 

experiências. No trabalho de Kosminsky e Giordan (2002, p. 15) [6] essa ideia não foi apresentada pelos sujeitos 

da pesquisa, segundo os autores “Há uma flagrante ausência de menção as comunidades científicas como foro de 

troca de ideias e de legitimação do conhecimento”. 

 

Tabela 08: Elabore desenhos de um químico em diferentes horários do dia 

Representação gráfica sobre o químico 

Horários 

do dia 

Aluno 3 Aluno 4 

 

 

Manhã 

  

 

 

Tarde 
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Noite 

 

 

 

Ao analisar os dados obtidos em Sergipe e compará-los aos obtidos no Paraná e São Paulo, percebemos que para 

os alunos do Paraná os cientistas eram unicamente do sexo masculino, evidenciando uma visão simplista sobre o 

trabalho feminino. O cientista é apresentado como um ser diferenciado por ser extremamente inteligente, que 

trabalha isoladamente, sendo esta visão a que normalmente é apresentada na mídia [14]. Para os alunos de São 

Paulo o cientista é apresentado em sua maioria do sexo masculino, onde seu trabalho é isolado cercado de 

equipamentos e vidrarias [7]. O perfil do químico apresentado pelos sujeitos da pesquisa de Sergipe principalmente 

do 3º do nível médio é divergente das apresentadas por alunos de São Paulo e Paraná, a sua visão é mais próxima 

da realidade, há uma maior frequência da presença feminina aproximando-se da masculina, o trabalho não é 

exclusivamente isolado, mostrando a necessidade de comunicação e compartilhamento de ideias no meio científico, 

além da percepção que o químico possui vida social. 

4. CONCLUSÃO 

 Para os alunos do 1º ano o químico apresenta as seguintes características: trabalho isolado, a maioria do sexo 

masculino, porém capaz de visualizar a presença de fenômenos químicos no cotidiano. Para os alunos do 3º ano o 

químico possui as seguintes características: o trabalho começa a ser representada de maneira coletiva e a maioria 

de sexo masculino. 

Observou-se também que 71% dos alunos associaram a Química a uma Ciência experimental, talvez, por esta 

Ciência ser apresentada deste modo pelo livro didático, professor, contexto histórico ou até mesmo pela mídia. 

Observou-se também para os alunos do 3º ano a ênfase na associação da Química aos cálculos, o que pode causar 

desmotivação para o estudo desta Ciência.  

O papel da escola e principalmente do professor é de desconstruir a imagem estereotipada apresentada pelos 

alunos sobre as Ciências, especialmente a Química, pois a imagem deturpada sobre esta, pode causar dificuldades 

de aprendizagem e de compreensão sobre o que é Ciência e de sua importância para sociedade. Observamos a 

importância da abordagem dos conceitos científicos para a reestruturação do pensamento dos alunos em relação 

à Química.  Durante o processo de escolarização, percebe-se uma contribuição no que diz respeito à visão sobre o 

trabalho do químico, sendo apresentada pela diferença entre as respostas dos alunos do 1º e do 3ºanos acerca da 

visão do trabalho químico, que estava mais bem representada pelos alunos da última etapa do ensino médio. 
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Analisamos as opiniões de três ex-bolsistas do PIBID/QUÍMICA/UFS/São Cristóvão sobre a produção e aplicação 

de material didático, as contribuições para a formação inicial do professor de Química e as dificuldades 

encontradas na elaboração do mesmo. Os dados foram coletados através de entrevistas individuais e 

semiestruturadas em dezembro de 2014. Percebemos que os ex-bolsistas produziram e aplicaram material 

didático em forma de oficina temática. Entre as principais contribuições para formação inicial, destaca-se a 

possibilidade de abordagem da contextualização no ensino de Química; a importância da utilização de diferentes 

metodologias e o despertar de interesse dos alunos da Educação Básica pelo conhecimento. As principais 

dificuldades foram relacionadas à escolha de temas que permitem a contextualização, ao cumprimento do tempo 

destinado a aplicação da oficina temática e à preocupação em ensinar algo que desperte a motivação para o 

aprendizado. 

Palavras-chave: Produção de material didático, formação inicial de professores. 

 

Contributions and difficulties in the production of teaching materials in PIBID Chemistry UFS/Campus of São 

Cristóvão 

 

We examined the opinions of three ex-collegers of PIBID/CHEMISTRY/UFS/São Cristóvão on the production and 

use of educational material, as well as, contributions to the initial formation of a chemistry professor and the 

difficulties encountered in its preparation. The data were collected through individual and semi-structured 

interviews in December 2014. We realize that the ex-collegers produced and applied teaching materials in the 

form of thematic workshop. Among the main contributions to initial training, there is the possibility of 

contextualization approach in teaching Chemistry; the importance of using different methodologies and the 

awakening of interest to students of Basic Education for knowledge. The main difficulties were related to choice 

of themes that allow the contextualization, the fullness of time for the implementation of the thematic workshop 

and a concern to teach something to arouse the motivation for learning. 

Keywords: courseware production, initial teacher education. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A formação inicial de professores de química vem sendo discutida com propósito de promover melhorias no 

processo de ensino e aprendizagem. Dentre os desafios a serem enfrentados nos cursos de licenciaturas destaca-

se: divisão entre a teoria e prática e a desvalorização do magistério [1].  
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É possível identificar nas disciplinas teóricas e práticas da maioria dos cursos de licenciatura em Química, um 

distanciamento entre o que é discutido na teoria e o que se observa na prática. Os graduandos cursam disciplinas 

obrigatórias que em sua maioria tratam apenas de questões teóricas, fazendo com que os alunos tenham 

oportunidade de vivenciar a sala de aula apenas durante os estágios supervisionados. 

 O rompimento da dicotomia entre teoria e prática e com uma atividade docente baseada no modelo 

transmissão e recepção do conhecimento, pode ocorrer a partir da produção de material didático. A elaboração, 

validação e aplicação de material didático durante a formação inicial deve estar presente nas disciplinas que 

compõem a matriz curricular dos cursos de licenciatura.  

A produção de material didático é uma possibilidade de melhorar a formação inicial de professores 

contribuindo para mudanças de postura na prática. Estes materiais devem contemplar o uso de diferentes 

metodologias e recursos didáticos, a exemplo de: experimentação, jogo didático, textos, vídeos, softwares, mapa 

conceitual. Outra questão importante é que a aplicação desses materiais ocorra através de uma postura do 

professor de mediador do conhecimento, favorecendo a aprendizagem significativa.  

A teoria de Ausubel afirma que “a aprendizagem significativa é aquela em que o significado do novo 

conhecimento vem da interação com algum conhecimento especificamente relevante já existente na estrutura 

cognitiva do aprendiz com certo grau de estabilidade e diferenciação” [2]. A articulação entre os conhecimentos 

já existentes na estrutura cognitiva dos alunos e os novos é ampliada a partir do estudo de situações reais e da 

inclusão de temas sociais. Entretanto, é importante que a base curricular contemple, articuladamente aos eixos 

do conhecimento químico, a abordagem de temas sociais que propiciem ao aluno o desenvolvimento de atitudes 

e valores aliados a capacidade de tomada de decisão diante de situações reais [3]. 

Na graduação em Química Licenciatura da Universidade Federal de Sergipe Campus São Cristóvão, existem 

disciplinas que envolvem os licenciandos na produção e aplicação de material didático. As disciplinas em que há 

produção de material são: Metodologia e Instrumentação para o Ensino de Química, Temas Estruturadores para 

Ensino de Química I, II e III, Estágio Supervisionado em Ensino de Química I, II, III e IV. 

A produção e aplicação de materiais didáticos nos cursos de licenciatur foi ampliada a partir do ano de 2007 

com o surgimento do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), construindo uma 

oportunidade de melhorar a formação inicial de professores para atuar na educação básica. O programa tem 

como objetivo envolver os licenciandos na docência desde o início da sua formação acadêmica. As atividades 

docentes elaboradas pelos bolsistas devem ser de caráter inovador com foco na construção de alternativas para 

os problemas presentes no processo de ensino e aprendizagem, conforme objetivos presentes na Portaria nº 096, 

de 18 de julho de 2013 da CAPES. 

 

[...] inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de educação, 

proporcionando-lhes oportunidades de criação e participação em experiências 

metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e interdisciplinar 

que busquem a superação de problemas identificados no processo de ensino 

aprendizagem [4]. 

 

 Os participantes do PIBID devem planejar e produzir materiais didáticos, após conhecer a demanda das escolas 

que receberão as atividades. A elaboração deste material sempre que possível deve ser feita a partir da articulação 

entre temas sociais e conceitos científicos. A construção desses materiais e a interação entre alunos da educação 

básica e bolsistas do PIBID contribui para construção de conhecimento, promovendo a integração entre a educação 
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superior e a educação básica. Nessa perspectiva, consideramos que a participação de alunos da licenciatura no 

programa poderá contribuir para a formação docente que se insira na luta pelo reconhecimento de que é necessário 

um conjunto de saberes para a ação profissional do professor [5]. 

A participação no PIBID além de propiciar ao aluno da graduação uma experiência extracurricular, oportuniza-o 

estar no convívio escolar já nos primeiros anos da graduação adotando uma atuação diferenciada que 

proporciona contribuições a sua formação [6]. 

No ano de 2009 o PIBID teve seu primeiro edital publicado na Universidade Federal de Sergipe (UFS). Foram 

disponibilizadas vagas para bolsas de iniciação à docência no curso de licenciatura em Química. As atividades 

desenvolvidas durante esse edital estavam voltadas para a produção de material didático em forma de unidades 

didáticas. A partir do segundo edital, o subprojeto do PIBID/QUÍMICA/UFS/São Cristóvão começou a trabalhar 

com a produção de oficinas temáticas, sendo produzidas a partir do referencial de Maria Eunice Marcondes [7]. 

As oficinas temáticas são produzidas pelos bolsistas sob a orientação do professor do ensino superior e do 

supervisor da educação básica.  

As oficinas temáticas produzidas no PIBID/QUÍMICA/UFS/São Cristóvão comtemplam a articulação entre o 

conteúdo químico e um tema social que faça parte do cotidiano do aluno. Além do uso de diferentes 

metodologias, como: experimento, texto, vídeo, software educacional, jogo didático e mapa conceitual. Os 

materiais didáticos são produzidos, portanto, em forma de oficina temática e os mesmos são validados durante as 

reuniões semanais do grupo de bolsistas e orientadores. 

A produção de materiais alternativos contribui de forma significativa para a formação inicial do professor de 

Química e para o processo de ensino e aprendizagem. É dever do professor ser inovador, adotando diversos tipos 

de recursos didáticos [8], utilizando o livro didático apenas como um apoio pedagógico, e não o fazendo como 

ferramenta única para desenvolver suas atividades como mediador do conhecimento.    

Uma das propostas do PIBID é a produção de material didático como uma ferramenta facilitadora à 

aprendizagem dos conteúdos. Ao realizar uma revisão de literatura sobre as contribuições da produção de material 

didático para formação inicial do professor de Química na Revista Química Nova na Escola (QNESc), observamos 

que não há trabalhos com foco nesta discussão. Também não foram identificadas publicações sobre o tema no 

contexto do PIBID/Química da UFS de São Cristóvão. A ausência de trabalhos que discutam a importância de 

produção de material didático na formação de professores de Química nos levou a pensar sobre as seguintes 

questões: como é realizada a produção e aplicação de material didático pelos bolsistas do PIBID/Química? Quais 

são as dificuldades apresentadas pelos bolsistas durante a produção de material didático? Quais as contribuições da 

produção de material para formação inicial do professor? 

A produção de material didático no PIBID traz benefícios ao processo de ensino e aprendizagem e a formação 

do professor, porém é importante compreender as contribuições e dificuldades na produção de material produzido 

por um grupo de bolsistas do PIBID/QUÍMICA para sua formação inicial.  

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

A elaboração deste trabalho seguiu uma abordagem de análise qualitativa, compreendendo as contribuições e 

dificuldades encontradas pelos bolsistas do PIBID/Química sobre a produção de material didático para formação 

inicial. 

A pesquisa qualitativa possibilita um enriquecimento da análise dos dados obtidos durante a pesquisa, uma vez 

que o pesquisador tem contato direto com o objeto de estudo e costuma ser direcionada ao longo do seu 

desenvolvimento. Além disso, na pesquisa qualitativa a obtenção dos dados é feita entre um contato direto entre 

pesquisador e objeto de estudo. Dentre as suas principais características destaca-se o uso de diferentes 

instrumentos de coleta a fim de garantir “confiabilidade aos dados e a sua análise” [9] e caráter descritivo. 
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A coleta de dados pode ser feita através da análise de documentos, entrevistas, jornais, diários, narrativas 

escritas, relatórios. Os métodos qualitativos trazem como contribuição ao trabalho de pesquisa uma mistura de 

procedimentos de cunho racional e intuitivo capazes de contribuir para uma melhor compreensão do problema 

em estudo [10].  

Diferentes variáveis na pesquisa trazem uma maior confiabilidade ao objeto de pesquisa em estudo. No 

entanto, a confiabilidade da pesquisa deve ser garantida pelo pesquisador, pois a subjetividade deve ser 

controlada para que não interfira nos resultados da pesquisa. 

Os sujeitos da pesquisa foram ex-bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência do curso 

de Química Licenciatura da Universidade Federal de Sergipe, Campus São Cristóvão. Adotou-se como critério para 

escolha dos sujeitos que o período de permanência no programa deveria ser de no mínimo 18 meses. Este tempo 

é suficiente para produção e aplicação do material didático. Os sujeitos da pesquisa são identificados da seguinte 

forma: Bolsista do PIBID 1 (BP1), Bolsista do PIBID 2 (BP2) e Bolsista do PIBID 3 (BP3). 

Como instrumento de coleta de dados foi utilizado entrevista semiestruturada. O roteiro de entrevista foi 

elaborado com 8 questões e foi conduzida de acordo com as respostas dos entrevistados sem fugir do tema 

central. 

 

“Por sua natureza investigativa, a entrevista permite tratar de temas complexos que 

dificilmente poderiam ser investigados adequadamente através de questionários, 

explorando-os em profundidade” [11]. 

 

O roteiro de entrevista utilizado foi submetido a validação primeiramente nas aulas da disciplina Pesquisa em 

Ensino de Química II juntamente com o professor da turma e os alunos. E na segunda etapa, com a validação de 

juízes (pesquisadores da área de Educação em Ciências). A validação do instrumento de coleta de dados contribui 

para o bom desenvolvimento da pesquisa, uma vez que pode acrescentar informações relevantes ao tema de 

estudo ou retirar questionamentos desnecessários.  

Para os dados apresentados neste trabalho foram construídas três categorias de análise, inspiradas na análise 

textual discursiva [12]: 

1. Como ocorreu a produção e a aplicação do material didático; 

2. Contribuições da produção do material didático para formação inicial; 

3. Dificuldades encontradas para elaboração/execução do material didático. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os sujeitos da pesquisa foram dois do sexo feminino e um do sexo masculino. BP1 apresentou 29 anos de idade 

e permaneceu no programa durante 19 meses, BP2 com 25 anos participou do PIBID durante 39 meses e BP3 com 

27 anos permaneceu no programa aproximadamente 24 meses.  

a) Da análise da categoria “Como ocorreu a produção e a aplicação do material didático”: 

 

Todos os entrevistados afirmaram que durante sua participação no PIBID produziram oficinas temáticas, como 

material didático. Segundos os ex-bolsistas foram produzidas uma oficina temática para cada série do ensino 
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médio. Além disso, os sujeitos da pesquisa destacaram que nessa produção o uso de diferentes metodologias 

tornava o material didático “inovador”. Essa pluralidade de recursos faz com que o livro didático deixe de ser o 

único instrumento de trabalho do professor,  

 

[...] “A pluralidade de metodologia, você tinha, você não tinha só um livro, você tinha o 

experimento, você tinha toda uma problematização, uma contextualização”.  (BP2) 

 

 Foram citados diferentes recursos didáticos utilizados na confecção das oficinas temáticas: experimentação, 

jogos didáticos, textos, vídeos e software. “Essas pluralidades de atividades e estratégias favorecem à motivação 

e participação dos alunos durante a realização das oficinas, o que pode contribuir para uma aprendizagem mais 

significativa e efetiva” [13]. Segundo os entrevistados, a experimentação é uma ferramenta obrigatória no 

momento da produção do material didático, além de ser considerada a principal, mas não pode ser a única 

metodologia a ser usada nas oficinas,  

[...] “Então a professora deixou livre que você escolhesse um tema que você queria 

utilizar e pediu que tivesse 3 metodologias. Então, um era pra contextualizar, é 

experimentação como eixo do material da oficina e normalmente eu escolhia um jogo 

didático, um texto ou um vídeo pra contextualizar”. (BP3) 

 

A experimentação desde que abordada com foco na investigação, partindo da observação e problematização 

do fenômeno, pode contribuir para construção de conhecimento [14]. Os experimentos devem ser conduzidos 

por um roteiro, dando enfoque a prática problematizadora-investigativa. Logo, “a experimentação pode ser uma 

estratégia eficiente para a criação de problemas reais que permitam a contextualização e o estímulo de 

questionamentos de investigação” [14]. Para o ex-bolsista BP3 essa preocupação esteve presente no material 

produzido.  

 

[...] “Na experimentação nós adotamos uma experimentação problematizadora-

investigativa, porque acredita-se que a partir dos questionamentos é que você pode 

transformar a iniciativa do aluno de passivo para ativo”. (BP3) 

 

A escolha de outros recursos é feita de acordo com o tema social e conteúdo químico a ser trabalhado no 

desenvolvimento da oficina, alguns temas seriam didaticamente mais adequados para trabalhar com texto, assim 

como um determinado conceito pode ser melhor abordado com vídeos e softwares, por exemplo. Após selecionar 

os temas a serem trabalhados nas oficinas, faz-se necessário a realização de pesquisa bibliográfica conforme 

orientações de Marcondes [7].  

Essa pesquisa tem por finalidade explorar o que já existe na literatura sobre o tema a ser abordado, além de 

identificar como os conteúdos químicos que serão trabalhados na oficina estão sendo abordados nos livros 

didáticos adotados pelas escolas que participam do PIBID. Após essa análise é possível selecionar qual 

metodologia é a mais adequada para trabalhar os conteúdos da oficina temática. 
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 [...] a partir do tema a gente começou a fazer uma pesquisa bibliográfica, vê assim qual 

metodologia melhor caberia. (BP3) 

 

Quando questionados sobre a utilização de diversas ferramentas de ensino na produção do material didático, 

BP1 afirma: 

 

[...] Todos os materiais que eu busquei desenvolver, eu organizava ele de maneira a 

utilizar todas as metodologias, é todos instrumentos, todas as ferramentas que eu 

pudesse utilizar, e utilizar assim, em caso de por exemplo, se eu não tivesse um texto na 

mão eu poderia está usando um vídeo. (BP1) 

 

Ao vivenciarem ações que envolveram produção e aplicação de material didático, os bolsistas preocupam-se 

com a integração entre conhecimento científico e o contexto social. “Partindo-se da ideia de que o conhecimento 

disciplinar e o contexto que o aluno está inserido são de extrema importância para a compreensão de fenômenos, 

bem como para o desenvolvimento de competências e habilidades” [15]. 

Finalizado o processo de produção da oficina temática, inicia-se o momento de aplicação desse material, sendo 

que a primeira apresentação é feita para o professor orientador e os outros bolsistas do PIBID. Desse modo, é 

realizada análise e validação de todo o material produzido, e somente depois das correções sugeridas pelos 

colegas e orientadores é que a oficina pode ser aplicada com alunos da educação básica.  

Os entrevistados citaram a realização de atividades do PIBID/Química em três escolas, Colégio Estadual 

Francisco Rosa Santos, Colégio Estadual Tobias Barreto e Colégio Estadual Presidente Castelo Branco, todas 

localizadas na cidade de Aracaju/SE.  

As escolas participantes do programa realizam a inscrição dos alunos nas oficinas produzidas pelos bolsistas do 

PIBID. Em cada oficina geralmente são inscritos uma média de 24 alunos, essa quantidade é estabelecida para que 

os bolsistas consigam atender a demanda da turma. A aplicação das oficinas para esse grupo de sujeitos era 

realizada na maioria das vezes aos sábados e tinha duração de três horas.  

Quando os sujeitos foram questionados sobre a aplicação do material didático, os mesmos afirmaram da 

necessidade de interagir com os alunos da educação básica, principalmente a partir de questionamentos.  

 

[...] “eu gostava de começar sempre questionando os alunos, então passava um tema 

para perguntar mais ou menos o que eles achavam do tema. Então passava vídeo, fazia 

questionamento sobre o vídeo dando consideração os impactos ambientais, os impactos 

de saúde, queria chamar a atenção deles e juntamente com o conteúdo que era pra ser 

explicado. Depois nós partimos para a experimentação mais uma vez com problema e 

pedia que eles construíssem a hipótese, depois testávamos essas hipóteses e por último 

o jogo didático”.  (BP3) 
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b) Da análise da categoria “as contribuições da produção do material didático para formação inicial”: 

Podemos verificar na fala do BP1 a contribuição que o contato com trabalhos na área de pesquisa em ensino 

de Química trouxe para melhorar sua formação inicial. 

 

“Pude pesquisar, discutir, pude debater sobre as ideias para aplicação em termos de 

estudos sociais...” (BP1) 

 

A leitura e produção de trabalhos de pesquisa em ensino de Química possibilita uma reflexão sobre a visão 

fragmentada da prática docente. Em cursos de licenciatura pouco eficientes para a formação de professores, é 

comum encontrar docentes com visão simplista sobre o ensino e a aprendizagem [16]. A concepção simplista 

sobre a prática docente pode gerar a reprodução na sala de aula de modelos de ensino baseados na transmissão 

e recepção do conhecimento.  Além da utilização do livro didático como único recurso didático utilizado pelo 

professor.  

 

“A grande maioria dos profissionais da educação faz uso apenas do livro didático, onde 

os conteúdos, o planejamento e os exercícios estão diretamente relacionados a este. O 

livro didático é importante, porém deve ser auxiliar e não a ferramenta única no 

trabalho do professor. O professor pode e deve ser mais do que um simples transmissor 

de conhecimentos e para tanto deve experimentar os mais diversos tipos de estratégias 

e recursos didáticos. Logo, é preciso que os professores, busquem novas formas e 

metodologias para o tratamento de conceitos químicos na escola” [8]. 

 

Os ex-bolsistas BP2 e BP3 ressaltam a utilização do livro didático como uma ferramenta auxiliar no ensino de 

Química e não como única ferramenta.  

 

[...] “contribuiu também para questão livro didático né? o professor não vai ficar preso 

só ao livro didático” (BP2) 

[...]“o principal era desvincular um pouco da maneira fragmentada que vem no livro 

didático né” (BP3) 

As concepções citadas acima mostram indicativos da melhoria da formação dos ex-bolsistas e possibilidades de 

mudanças de postura na prática. Apesar do aumento da produção e divulgação de recursos didáticos nos últimos 

anos, o livro continua sendo o recurso mais utilizado, especialmente nas aulas em que há pouco domínio dos 

conceitos científicos por parte dos docentes. 

Embora o livro didático tenha sua importância reconhecida, ainda é visto como um 

instrumento do qual professores e alunos se apossam com o objetivo somente de 

95



 
Universidade Federal de Sergipe/Departamento de Química/Grupo de Estudo em Educação Química 

XI Escola de Verão em Educação Química (EVEQUIM) e IV Seminário Integrador Iniciação a Docência: Ações do PIBID 

Química na Educação Básica, São Cristóvão/SE, de 25 à 27/03/15 

obtenção de informações, possibilitando ao professor com dificuldades em sua 

formação inicial certo nível de segurança no desenvolvimento de seu trabalho [17].  

 

A utilização de diferentes estratégias de ensino facilita o processo de ensino e aprendizagem, mas também 

desperta o interesse do aluno. BP1 e BP2 ressalta a utilização de diversas metodologias como contribuição para 

formação inicial. 

 

[...] “Todos os materiais que eu busquei desenvolver, eu organizava ele de maneira a 

utilizar todas as metodologias, todos instrumentos, todas as ferramentas que eu pudesse 

utilizar.” (BP1) 

[...] “O diferencial era a questão das metodologias, você não tinha só um livro.” (BP2) 

O uso de diferentes recursos didáticos permite ao aluno a participação no processo de construção do seu 

próprio conhecimento, percebendo a relação entre teoria e prática [8]. E contribuiu para sua inclusão durante o 

processo de ensino e aprendizagem. Pois, permite uma diversidade de relações que os alunos estabelecem com o 

saber [18]. O aluno torna-se o centro da aprendizagem, atuando ativamente em suas decisões.   

O professor ao utilizar diversos recursos em suas aulas mostra preocupação com a aprendizagem dos alunos. 

No entanto, essa prática exige uma reflexão crítica sobre a profissão docente. “A prática docente crítica, 

implicante do pensar certo, envolve o movimento dinâmico, dialético, entre o fazer e o pensar sobre o fazer” [19]. 

A preocupação com a aprendizagem dos discentes e com a figura do professor como mediador do 

conhecimento, é algo presente nas afirmações dos ex-bolsistas.  

 

[...] “querer fazer algo que não seja simplista e também muito complexo pro aluno e, 

fora do contexto da realidade” (BP3) 

[...] “você começa a questionar o que houve de diferente né? Foi a linguagem? Foi a 

forma de abordar?” (BP3) 

 

Outro fator que está diretamente relacionado com as estratégias de ensino é a contextualização no ensino.  

 

“A contextualização no ensino é motivada pelo questionamento do que nossos alunos 

precisam saber de Química para exercer melhor sua cidadania. Os conteúdos a serem 

tratados em sala de aula devem ter uma significação humana e social, de maneira a 

interessar e provocar o aluno e permitir uma leitura mais crítica do mundo físico e 

social” [7]. 
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É importante salientar que BP2 e BP3 destacam que contextualizar o ensino de Química é de fundamental 

importância para promoção de uma aprendizagem significativa. Em suas falas podemos identificar a 

contextualização e a preocupação dos ex-bolsistas em utilizar o livro didático como ferramenta que auxilia o 

docente em sua prática. 

 

“Eu acho que contribuiu para questão da contextualização e também a questão do livro 

didático, o professor não vai ficar preso só ao livro didático, existe [...] diversas 

metodologias de ensino que você pode aplicar em sala de aula [...] como elaborar 

material mais contextualizado e que motivasse os alunos”. (BP2) 

[...] “Acho que o principal foi desvincular um pouco da maneira fragmentada que vem no 

livro didático [...] a gente precisou procurar contextualizar o assunto que no livro didático 

não vem contextualizado”. (BP3) 

 

Na contextualização procura-se estabelecer uma relação entre o conteúdo químico com o cotidiano do aluno, 

facilitando o processo de ensino e aprendizagem, mas também despertando o interesse do aluno pela busca do 

conhecimento. 

BP1 acrescenta em sua fala que a produção de materiais didáticos possibilita fazer uma revisão dos conteúdos 

químicos vistos na formação inicial, pois com o passar do tempo acaba esquecendo dos conceitos trabalhados no 

decorrer da graduação. À medida que materiais didáticos são produzidos há uma melhoria do conhecimento 

químico, possibilitando uma aprendizagem significativa.  

 

[...] “produzir material didático, em primeira instância é uma experiência prazerosa, 

porque tanto faz com que você revise, com que [...] vá buscar muitas vezes conteúdos 

químicos para os quais você tem dificuldade.” (BP1) 

 

O ex-bolsista BP1 ressalta outra contribuição que é a produção e escrita de trabalhos científicos a partir dos 

dados coletados com a aplicação dos materiais didáticos. 

 

[...] “todas as experiências que a gente ganha, desde a escrita de trabalhos, as 

discussões, a produção de material em si, tudo isso contribui para que você possa 

ampliar seus horizontes enquanto professor”. (BP1) 

 

Podemos identificar na fala do BP1 a importância da construção de trabalhos científicos para formação inicial 

do professor de Química. Logo, o exercício da escrita na formação inicial contribui para formação da identidade 

docente.  
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Sendo assim, a universidade precisa investir em propostas que incentivem a pesquisa 

sobre/no ensino, para melhor produzi-lo, como estratégia de apropriação de 

conhecimentos e da formação da identidade do professor, de modo que a investigação e 

a produção acadêmica em sua área específica de conhecimento contribuam para a 

compreensão dos processos de ensinar e aprender em contextos intencionais de 

formação de professores [20]. 

 

Na graduação em Química Licenciatura da Universidade Federal de Sergipe ocorre a produção de material 

didático em algumas disciplinas de componente curricular do curso, no entanto, as vezes este material acaba não 

sendo aplicado. Em relação a esta discussão o PIBID traz um diferencial, uma vez que todo o material produzido 

(em forma de oficina temática) é aplicado com alunos da educação básica, levando o licenciando ao contato direto 

com a realidade escolar.  

 

c) Da análise da categoria “dificuldades encontradas na produção e na aplicação do material didático”: 

 

Apresentamos as dificuldades encontradas pelos ex-bolsistas do PIBID Química na elaboração e/ou na 

aplicação dos materiais didáticos. As principais dificuldades relatadas foram: o tempo de aplicação do material 

didático, a escolha do tema social, a elaboração de questionamentos para os alunos e como fazer a 

contextualização do conhecimento específico. 

A partir da análise dos dados, percebemos que o ex-bolsista BP1 afirmou que o tempo de aplicação destes 

materiais foi um fator que dificultou a aplicação.  

 

[...] “a única dificuldade que eu tive durante a execução desses materiais foi a questão 

do tempo [...] a gente deveria sim ter mais espaço, mais esse contato com a sala de aula, 

pra gente realmente aprender como a gente pode fazer a aplicação, quais as 

adequações que a gente pode ta fazendo em questão de tempo” (BP1) 

 

Como mencionado antes, os materiais didáticos foram aplicados em forma de oficinas temáticas. No entanto, 

essas oficinas temáticas são apresentadas durante três horas no máximo, dependendo do desempenho dos 

alunos nas atividades desenvolvidas, às vezes não dá tempo de aplicar todo material elaborado. 

Uma dificuldade encontrada pelo BP2 foi contextualizar o conteúdo químico ao tema social. 

 

[...] “Inicialmente a dificuldade era em como contextualizar” (BP2) 

 

A contextualização é uma prática inovadora do ensino onde há uma relação entre teoria e prática. “Os temas 

químicos sociais desempenham papel fundamental no ensino de química para formar o cidadão, pois propiciam a 

contextualização do conteúdo químico com o cotidiano do aluno, condição essa enfatizada pelos educadores 

como sendo essencial para o ensino” [21]. Contudo, os professores estão acostumados ao modelo tradicional de 
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ensino, isto é, o professor transmite o conhecimento e os alunos recebem as informações repassadas sem 

nenhum questionamento crítico, tornando-se passivos.  

Contudo, o ensino voltado para relação entre teoria e prática exige uma mudança de postura na prática 

docente: 

A grande tarefa do sujeito que pensa certo não é transferir, depositar, oferecer, doar ao 

outro, tomado como paciente de seu pensar, a intelegibilidade das coisas, dos fatos, dos 

conceitos. A tarefa coerente do educador que pensa certo é, exercendo como ser 

humano a irrecusável prática de inteligir, desafiar o educando com quem se comunica e 

a quem comunica, produzir sua compreensão do vem sendo comunicado [19]. 

 

O ex-bolsista BP3 destaca entre as principais dificuldades:  

 

[...] “Você elaborar perguntas, escolher tema já é complexo e fica querendo saber se ele 

vai ser interessante pro aluno né? se você ta fazendo algo complexo pro aluno ou se você 

tá sendo simplista demais para ensinar aquele aluno”. (BP3) 

[...] “depois que aparece o tema você começa a pesquisar, você pensa acho que esse 

tema é interessante, aí você começa a ver muitos caminhos também que você pode 

seguir”. (BP3) 

 

A partir da fala de BP3 podemos identificar que o mesmo teve dificuldades na elaboração de questionamentos 

e na escolha do tema a ser trabalhado com os materiais didáticos. Entretanto, mais uma vez verifica-se a 

preocupação com a aprendizagem do aluno, tornando-o centro da aprendizagem. 

 

Ao escolher um tema para organizar o ensino de Química, o professor pode ter em 

conta alguma problemática mais restrita àquela comunidade escolar, abordando 

temáticas do cotidiano dos alunos, da escola, do bairro ou de interesse da classe. [...] A 

abrangência do tema vai depender de algumas variáveis, como a realidade escolar do 

projeto político-pedagógico da escola, os interesses e posicionamentos do professor etc. 

Um tema deve considerar uma rede de relações que vai orientar, em situações de 

ensino, a discussão, a interpretação e a representação da realidade enfocada [22]. 

 

A escolha do tema é de fundamental importância para despertar a curiosidade do aluno pela problemática 

social que seja do cotidiano do mesmo, no entanto, o docente deve estimular o olhar crítico dos discentes, para 

que estes possam atuar ativamente na sociedade desenvolvendo o exercício da cidadania. 

99



 
Universidade Federal de Sergipe/Departamento de Química/Grupo de Estudo em Educação Química 

XI Escola de Verão em Educação Química (EVEQUIM) e IV Seminário Integrador Iniciação a Docência: Ações do PIBID 

Química na Educação Básica, São Cristóvão/SE, de 25 à 27/03/15 

4. CONCLUSÃO 

A produção e aplicação do material didático realizada no PIBID/QUÍMICA/UFS/São Cristóvão contribui para 

ampliação das concepções dos ex-bolsistas sobre a tarefa de ensinar e aprender Química.  

A participação no PIBID possibilitou compreensão sobre responsabilidades e desafios a serem enfrentados na 

educação básica. A produção de material didático favoreceu a contextualização do ensino de Química e a 

hierarquização de conceitos que não seguem a organização apresentada nos livros didáticos. 

Os sujeitos destacaram a importância da utilização de metodologias diferenciadas para promover a aprendizagem 

significativa e despertar o interesse dos alunos pelo conhecimento científico. Além disso, a participação no 

programa trouxe um diferencial na formação inicial, uma vez que todo material didático produzido era aplicado na 

educação básica, fazendo com que os ex-bolsistas tivessem contato com a realidade escolar. 

A produção de trabalhos científicos trouxe contribuições para formação inicial dos sujeitos da pesquisa, pois a 

prática do exercício da escrita ainda na formação inicial contribui para a formação da identidade docente. 

Algumas dificuldades foram encontradas pelos participantes da pesquisa na elaboração e na aplicação dos 

materiais didáticos, são elas: a escolha do tema, a elaboração de perguntas, como contextualizar as temáticas e o 

tempo de execução das atividades. No entanto, as dificuldades encontradas geraram momentos de reflexões sobre 

sua prática. 
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TRABALHO COMPLETO 7 

O estágio supervisionado em Química 

ERIVALDO. V. Silva
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vieiraqm@outlook.com 

 (Recebido em dia de mes de ano; aceito em dia de mes de ano) 

A formação docente tem como princípio norteador os cursos de licenciatura ofertados por instituições de ensino superior, que 

capacitam estudantes para atuarem como professores em redes do ensino público e particular. Ao entrar em um curso de 

licenciatura os estudantes têm questionamentos e perspectivas quanto à profissão docente. As disciplinas em um curso de 

licenciatura em química são a base para a formação docente, já o estágio supervisionado relaciona a teoria com a práxis. O 

licenciando é um observador de sua práxis evidenciando a construção da identidade docente no campo de estudo, escola – sala 

de aula – ensino. Com o advento da tecnologia muitos são os meios de interação entre os atores da escola e cabe ao professor 

realizar uma renovação na forma de ensino. O ensino de química é abrangente, sendo necessário selecionar, integralizar e 

contextualizar os conteúdos com a realidade mais próxima dos estudantes no ensino básico utilizando-se de estratégias no 

plano de aula. O estágio supervisionado tem como requisitos fundamentais o permanente dialogo entre o professor orientador 

do estágio supervisionado e o estudante de licenciatura através de encontros, enquanto que este último interage com a escola e 

seus atores sociais através de observações na escola e em sala de aula, conversas com o professor colaborador, reuniões e 

discussões pautadas no ensino. O fechamento do estágio supervisionado pode ser realizado com uma escrita reflexiva de todo o 

processo de ensino proporcionando ao estagiário o conhecimento necessário para a formação docente. 

Palavras-chave: Estágio, formação docente. 

 

The supervised training in chemistry 

 

Teacher training is guided first the degree courses offered by higher education institutions, which enable students 

to work as teachers in the public and private education networks. By entering into a degree course students have 

questions and perspectives on the teaching profession. The disciplines in a chemistry degree course are the basis 

for teacher training, as the supervised relates theory to praxis. The licensing is an observer of professional 

practice showing the construction of teacher identity in the field of study, school - classroom - teaching. With the 

advent of technology many are the means of interaction between the school actors and the teacher should 

conduct a renovation in the form of education. Chemistry teaching is comprehensive, requiring select, pay up and 

contextualize content with the nearest reality of students in basic education using strategies in the lesson plan. 

The supervised training its fundamental requirements the permanent dialogue between the guiding teacher of 

supervised training and undergraduate student through meetings, while the latter interacts with the school and 

its social actors through observations at school and in the classroom, conversations with collaborator teacher, 

meetings and guided discussions in teaching. The closing of supervised training can be accomplished with a 

reflective writing the whole education process providing the trainee the necessary knowledge for teacher 

training. 

Keywords: Stage, teacher training. 

1. INTRODUÇÃO 

Ao iniciar o curso de Licenciatura em Química ou qualquer outro curso de graduação, os questionamentos são 

sempre comuns, e é normal a pergunta clássica: “quais as perspectivas a respeito do curso?”. Logo, os estudantes 

tem uma prévia conclusão do que é um curso de licenciatura, embasada no pensamento: “será que vou aprender 
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tudo?”, quando na realidade o curso acaba e os estudantes saem da universidade muitas vezes não percebendo o 

quanto aprenderam, o que produziram sozinhos e por conta da orientação dos professores do curso. Então segue a 

máxima que: “estamos saindo sabendo de muito pouco, embora se tenha estudado muito, se descobre que tem que 

estudar mais, ou seja, a obtenção do conhecimento é contínua”. O estágio supervisionado para a formação de 

professores é parte integrante dessa formação, e envolve aspectos muito mais relevantes, os quais têm sido ponto de 

reflexão entre profissionais das instituições formativas na discussão da melhoria na qualidade da formação do 

professor
1
. Não imaginam muitas vezes que o licenciando também é responsável por sua graduação e de dar 

continuidade aos próprios estudos através de uma formação continuada para ter sempre uma atuação mais efetiva, 

pois o mundo vive em constantes mudanças e não é diferente para o campo da educação.  

As disciplinas iniciais de um curso de Licenciatura em Química proporcionam uma visão geral da realidade 

local, fazendo com que os estudantes questione-as de forma coerente e em detalhes, o que ajuda a compreender 

melhor como se dá o funcionamento da sociedade em suas esferas sociais e culturais. 

As disciplinas que tratam da educação e suas linhas epistemológicas com bases filosóficas aplicadas contribuem 

para um aprofundamento no que se entende por educação e seus modelos. Estudar a formação da escola e sua 

evolução ao longo do tempo é de primordial importância para um entendimento do funcionamento da escola e 

como se chegou à escola que se tem na atualidade, bem como, a utilização das abordagens pedagógicas em sala de 

aula, como profissional e como estudante.  

As disciplinas que servem de base instrumental para o ensino da química, são o ápice de uma formação para 

qualquer professor de química. Oferecem uma visão de como ensinar química (embora não se tenha essas 

disciplinas como manuais prontos e acabados para o ensino) e como abordar as temáticas do cotidiano, buscando a 

realidade do estudante, resgatando assim valores e fatos que contribuem para a aprendizagem. 

As disciplinas específicas ao conhecimento da Química como ciência fornecem uma base teórica e metodológica 

do conhecimento necessário ao profissional que se utiliza da química, conhecimento este que é utilizado em sala de 

aula do ensino básico (ou secundário). A formação profissional é algo muito sério, pois só atribuindo a devida 

importância à própria formação, se tem um crescimento na área profissional, e principalmente pessoal, partindo da 

premissa da aceitação – Eu sou professor e essa é minha formação –, pois, tendo assim um vasto conhecimento no 

campo de atuação, com a consciência de que o caminho é longo e exige dedicação e entrega ao que se está sendo 

estudado, ao escolher ser professor, escolhe-se também o caminho do autoconhecimento, da atualização constante, 

da pesquisa e de estar sempre buscando, selecionando e transmitindo informações relevantes para realizar a 

formação de cidadãos bem informados e capacitados para uma vida em sociedade e para o trabalho, o que dá 

privilegio ao estagiário em ter seu primeiro contato como agente formador, sendo uma grande responsabilidade 

colocada sobre seus ombros na formação desses estudantes, em que se assume então esse compromisso ao entrar 

em uma sala de aula, seja da educação básica, fundamental ou cursos universitários.  

O conhecimento químico é o que define a ciência em si, porém entre os conhecimentos pedagógicos e os de 

conteúdo químico tem que haver uma dialética em que esses conhecimentos além de estarem atrelados devem ser 

bem consolidados.  

 
Esta é uma ponte importante e que necessariamente deve ser considerada nos cursos de 

licenciatura, visto que a formação do professor não se limita às teorias pedagógicas e tampouco às 

teorias químicas, mas principalmente como ambos os conhecimentos podem ser aproveitados para 

o exercício da profissão em sala de aula
2
. 

 

Para ser transmitido de forma eficiente, o conhecimento químico, ao qual o planejamento é algo biunívoco, pois 

o que é colocado em pauta em uma aula de química tem que ser claro e bem definido conceitualmente, a exemplo, 

ao se pensar a palavra “massa” tem diferentes significados em diferentes contextos, tanto no meio científico, quanto 

no meio social, assim quanto à palavra cristal, que ao se perguntar a estudantes do ensino médio, colocarão 

diferentes significados que irá diferir do conceito utilizado em química. 

Alguns objetivos do estágio supervisionado, Barboza e Noronha
1
 (2007) designam como:  

 
- Compreender o contexto social da escola campo de estágio, em que se permite ao licenciando 

tomar posições de forma crítica em meio à realidade participando de sua transformação; 

- Adotar posturas tomando decisões éticas, na superação de preconceitos, aceitação da diversidade 

física, intelectual, sensorial, cultural, social, racial, linguística e sexual dos alunos, tendo como 

princípio básico que todos são capazes de aprender; 
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- Desenvolver habilidades e explorar concepções de ensino-aprendizagem na sua área de 

conhecimento; 

- Organizar e vivenciar os processos de ensino-aprendizagem e repensar os conteúdos e práticas de 

ensino, levando em conta o contexto social, os objetivos da escola, as condições da instituição 

escolar e as motivações e experiências dos alunos; 

- Investigar o contexto educativo na sua complexidade e refletir sobre a sua prática profissional 

junto ao Professor Colaborador do estágio. E as práticas escolares, de modo a propor soluções para 

os problemas que se apresentem; 

- Propor e vivenciar práticas pedagógicas de pequena dimensão e ter oportunidade de [...] avaliar-

se no processo. 

 

Tomamos estes objetivos como base para o direcionamento de um estágio supervisionado, aqui tratado neste 

trabalho, tendo em vista que nem sempre os estudantes têm o conhecimento das ferramentas apropriadas para o 

desenvolvimento do conhecimento no que diz respeito ao ensino e a aprendizagem, as orientações no estágio 

supervisionado oferecem a oportunidade para uma aplicabilidade da teoria e prática aproximando-as, mostra como 

se busca o conhecimento, dando subsídios para que se possa ter a percepção de que “são capazes” de aprender com 

confiança e certeza da própria capacidade. Levando em conta que o trabalho de estágio de química deve transpor a 

aula expositiva, quando requer do professor-estagiário uma postura em que vai além do classicismo e tradicional, já 

que os estudantes precisam consolidar suas estruturas cognitivas e assimilar os conhecimentos científicos, é preciso 

que o estagiário enquanto na condição de professor adote uma postura de facilitador da aprendizagem com relação 

a esta disciplina, o que proporcionará uma melhor formação para os estudantes do curso de licenciatura de química. 

O estágio supervisionado é instituído na Lei nº 11.788 de 25 de Setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio 

dos estudantes como sendo um ato “educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que 

visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em 

instituições de educação superior”
3
. 

 

O estágio supervisionado é uma disciplina componente que compõe a grade curricular do curso de licenciatura 

em química. É de relevância para o profissional em formação o aprendizado das competências da atividade 

profissional e à contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para 

o trabalho
3,4

. O contato do estagiário com o campo de atuação faz com que este possa relacionar as teorias 

estudadas com a realidade educacional encontrada e visa “compreender melhor em que consiste essa atividade em 

sua formação; quais os seus objetivos; como ela está distribuída e o que se espera do estagiário”
1
  no decorrer de 

um curso de licenciatura em química.  

É através do estágio supervisionado que o estagiário tem a possibilidade de observar a atuação dos diferentes 

atores educacionais em sua real função. Busca-se observar na escola que é o campo de estágio, a prática da gestão 

escolar (administrativa e pedagógica), e qual o tipo de gestão aplicada à escola observada, seus sucessos, bem como 

seus fracassos na prática do ensino. E assim aguçar a percepção das atividades desenvolvidas no espaço escolar. 

Neste espaço é possível obter as primeiras observações, analisando a dinâmica existente no espaço educacional, 

como também relacionar teorias estudadas à práxis vivenciadas. Na escola campo de estágio se desenvolvem 

intervenções pedagógicas e na sala de aula para o estudante do curso de licenciatura em química deve-se atuar no 

ensino da química, objetivando uma exposição contextualizada de conteúdos abordados pelo professor colaborador. 

O diálogo entre o estagiário e o professor colaborador deve ser constante, pois: 

 
Repetir o que esse outro já faz ou implantar novidades inócuas à realidade da escola pode ser mais 

cômodo ou atrativo, mas não é ético se não deriva do respeito aos outros ou da capacidade de viver 

e de aprender com o diferente. São esses os princípios que devem balizar o seu Estágio e, 

especialmente, no momento de definir com o professor como você pode colaborar e o que ele 

espera da sua atuação
1
. 

 

Hoje o ensino, tem como caráter relacionar diferentes saberes a diferentes áreas do ensino. E assim, possibilitar 

ao educando uma visão mais ampla, construindo um conhecimento mais efetivo da realidade que o cerca. 

 

O ensino de química 

 

Ao que se percebe é que o mundo está cada dia mais diversificado e dinâmico, a tecnologia se tornou inegável 

por conter cores, jogos, diversão, meios de comunicação, a internet e o mundo dinâmico da tecnologia, no entanto 

podem se tornarem inimigos da escola, caso esta não se adeque a modernidade tecnológica que o mercado e o 
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consumo impõem a sociedade, a informação e qualificação profissional aliada às técnicas de ensino transformam 

com certeza a forma de ensinar e podem em muitos casos ser um fator importante na aprendizagem da química, 

pois um professor munido de apenas um livro e um giz na mão está despreparado para o embate tecnológico da 

transmissão da informação no que se refere à formação do cidadão para viver em sociedade.  

Muito se tem feito na educação nas últimas décadas e o ensino teve profundas mudanças no que diz respeito a 

forma de ensinar que vem tendo uma constante mudança. Estudos desenvolvidos relacionados a forma de ensino 

está cada vez mais rico em informações de técnicas aplicadas no ensino de química que conduzem a “uma interação 

mútua em que uma fornece subsídios à outra com a finalidade de promover a aprendizagem da atuação docente 

pelos licenciados
2
. O entendimento das dificuldades que os estudantes trazem para uma sala de aula pode ser 

compreendido, se o professor investigar, consegue-se uma melhor forma de transmitir o conhecimento e 

consequentemente fazer com que o educando aprenda, ocorrendo um amadurecimento aparente por parte dos 

estudantes, em que podem achar a química cada vez mais interessante minimizando a distância entre a química e a 

aprendizagem dos estudantes nas aulas de química. As dificuldades aparecem quando menos se espera, 

principalmente ao estar trabalhando com pessoas que são heterogêneas com relação à diversidade da formação 

cognitiva e cultural de cada estudante. 

Antes de iniciar as aulas, é de se pensar que todos podem entender o que o professor irá transmitir, mas a 

química é uma ciência com sua própria linguagem e estudá-la requer um grande esforço mental, muitas vezes 

comparado a aprender uma língua estrangeira, os estudantes tem que ter interesse pelo que estão aprendendo, 

aquilo que irão ver, tem que ser significativo e ter um potencial de aplicabilidade mínima no seu cotidiano e nas 

aulas tem que ser o mais próximo de uma contextualização da realidade do estudante falando das substâncias 

conhecidas do cotidiano deles (água destilada, H2O, oxigênio, O2 e ozônio, O3, cloro Cl2, etc.), e trazendo para o 

meio químico, explicando que as substâncias são classificadas de tal forma que a ciência é produzida através de 

modelos por uma organização padronizada. 

As reflexões no que concerne ao aprendizado do estudante e a suas estruturas cognitivas de formação científica, 

juntamente com a mudança de paradigmas do senso comum para uma educação científica pode ser observado. 

Raramente os estudantes irão utilizar os conceitos aprendidos na escola, os conceitos científicos de forma concisa, 

pois no convívio social, muitas das palavras conceituais da ciência se apresentam de diferentes formas e muitas 

vezes tem um sentido completamente diferente das palavras conceituais utilizadas pelos meios científicos, o que 

depende do meio social e muitas vezes cultural do estudante.  

 
Essa discussão encontra eco nas relações entre o conhecimento cotidiano (o senso comum) e o 

conhecimento científico que a escola seleciona como objeto de aprendizagem, o que, por sua vez, 

é importante para se pensar numa escola para a vida e na vida vinculada às necessidades dos 

estudantes. Tais relações possibilitam compreender os fundamentos epistemológicos da produção 

do conhecimento de forma contextualizada
5
. 

 

Entretanto não basta para o estudante ter uma educação científica, ele precisa ter consciência que conseguiu 

adquirir tal conhecimento aí poderíamos falar que os objetivos para o ensino da química foram concretizados.  

As estratégias possíveis de se utilizar para que ocorra uma boa aprendizagem é utilizar-se da criatividade e 

mostrar para os estudantes um mundo simples, mas que ele enquanto estudante nunca pensou em determinados 

fenômenos antes, como os fenômenos da natureza, que estão a todo momento ocorrendo e muitos desses 

fenômenos passam despercebidos devido a sua convivência rotineira. Isso dentro de uma abordagem agradável e 

receptiva. Outra estratégia é o questionamento em debate, por exemplo, colocar em foco as substâncias e os 

elementos que eles ouvem falar no dia a dia, por exemplo: ouro (anéis e joias), alumínio (panelas e outros 

utensílios), água (essencial à vida), cálcio (formação dos ossos), cloro (se diluído para fazer água sanitária), flúor 

(relacionado ao creme dental), entre outros. E fazer provocações para que os estudantes fiquem sempre pensando 

em uma possível resposta, por exemplo, o “porque da maçã ficar amarelada?! ou ainda, por que os utensílios de 

alumínio escurecem?”, são perguntas simples que deixam os estudantes pensando e a partir de questionamentos 

possa haver uma educação científica, com maior ênfase na sociedade, uma vez que os conceitos da ciência ainda 

são muito restritos a escola e precisa-se de maior difusão e desenvolvimento, não apenas no âmbito escolar, mas em 

tantos outros, como nos meios de comunicação e no ambiente familiar que é um horizonte a ser explorado na 

aprendizagem da química. 

A atividade do professor no ensino-aprendizagem e a aplicação de técnicas, onde possam garantir a 

aprendizagem em consequência desta atividade de ensino, em que envolve o conhecimento de objetivos, 
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estabelecendo finalidades e intervindo no objeto para que seja transformadora enquanto realidade social, “isto é, a 

aprendizagem precisa ser compreendida enquanto determinada por uma realidade histórico-social”
6
.  

2. AÇÕES DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO E SEUS MÉTODOS 

O estágio supervisionado demanda algumas ações, tais como inserir o licenciando no campo de estágio 

desenvolvendo um olhar reflexivo, registro e observações de uma determinada turma em exercício de ensino e 

aprendizagem que permite avaliar suas competências e habilidades para o ensino e prepará-lo para regência em 

sala de aula. A disciplina de estágio supervisionado em química é geralmente composta por uma escrita reflexiva 

e avaliação das atividades realizadas pelo estagiário, encontros com o professor do estágio supervisionado, 

observações da escola e em sala de aula, conversas com o professor colaborador, discussões em reuniões, e 

outras orientações que servem de embasamento para o início do estágio.  

Escrita reflexiva e avaliativa. A integração do ambiente escolar, gestão administrativa e pedagógica, professor 

colaborador, estudantes e estagiário são uma rede complexa em que só é possível ser entendida por meio de uma 

escrita organizada e reflexiva, pois só assim toma-se consciência da prática do ensino, bem como a identificação de 

seus modelos adotados pela escola, dos paradigmas e das posturas tomadas na adoção das ações na aplicação 

docente, observando o ensino quanto a novas experiências e novos aprendizados na área de atuação, sendo ao final 

do processo realizado uma escrita em que consta a avaliação de todo o processo.  

Professor orientador. Os encontros entre o professor orientador do estágio supervisionado tem como intuito, 

além do acompanhamento tem o auxílio de uma co-orientação de um professor colaborador na escola campo de 

estágio para realização do estágio do futuro profissional, nesse caso, o futuro professor, vivencia momentos 

práticos em sua área de formação sob a supervisão, e essencialmente no seu futuro ambiente de atuação, ou seja, 

nas unidades escolares. 
Observações da escola e na sala de aula. No primeiro momento ao chegar à escola, campo de estágio, geralmente 

o estagiário é bem recebido pelos funcionários da escola que, o encaminham para a secretaria para falar com a 

equipe gestora, em seguida, falar com o professor colaborador que, deve-se conversar com o professor a cerca da 

aprendizagem dos estudantes da escola, bem como questionar a realidade em que estão inseridos ao começar a 

conversar com o professor colaborador, assim criar uma relação que é “entendida como construção coletiva de 

produção do conhecimento, da ação social, busca intencional de sentidos e significados, diálogo e interação [que] 

perpassa todas as práticas sociais”
7 

e o ensino de química. Busca-se conhecer informações pertinentes a escola, 

estrutura física como salas de aula, sala de professores, quadra poliesportiva, laboratório de informática, biblioteca, 

sala de vídeo, laboratório de ciências (matemática, biologia, física e química), banheiros, entre outros aspectos 

estruturais, relacionamento entre os funcionários, localização da escola (distribuição geográfica dos estudantes que 

frequentam, assim como se deslocam para chegar à escola), como se dá o processo de formação do Projeto Político 

Pedagógico (quem participa da sua elaboração, frequência das reuniões na escola, orientações da direção, formação 

continuada), se está relacionado aos Parâmetros Curriculares Nacionais e se buscam renovação e mudança no 

processo de ensino e aprendizagem.  

O estudante em química na etapa inicial do estágio supervisionado deve realizar observações do ambiente 

escolar, da sala de aula em que posteriormente irá atuar, tendo as responsabilidades de um professor, zelando pelo 

nome da escola enquanto instituição e campo de estágio e suas normas, deve-se respeito a equipe administrativa e a 

equipe gestora, desenvolver planos de atividades com o professor colaborador, bem como relatórios do estágio. 

Deve-se dar importância significativa ao estágio em que no momento aconteça uma contribuição reflexiva das 

atividades coletivas junto a colegas do curso e solicitar apoio do professor colaborador e/ou equipe gestora em suas 

atividades de estágio, quando pertinente
1
.  

Cada escola tem suas peculiaridades, um exemplo claro é o ensino noturno (em que o tempo de aula é sempre 

reduzido) na maioria dos casos, senão em todos, torna-se precário, tendo como agravantes, uma clientela de 

estudantes que são de zona rural ou urbana que trabalham em polos do comércio local, o que provoca um déficit no 

rendimento pela alta exigência, tornando a tarefa exaustiva e a aprendizagem muitas vezes não é alcançada. 

 
A transformação do processo produtivo, e da economia influencia as transformações sociais e, 

particularmente, a educação e o ensino. Tratar da modernidade da educação e das transformações 
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do ensino é trabalhar na perspectiva de se adequar o sistema educacional as exigências do 

mercado, sem, contudo perder de vista a formação dos indivíduos na sua totalidade
8
. 

 

O estudante noturno tem características bem especificas em seu próprio ritmo de aprendizagem que deve ser 

levado em consideração no momento em que se vai planejar uma aula de química, onde muitos trabalham durante 

todo o dia e um baixo rendimento escolar pode ocorrer se as aulas forem aplicadas de forma tradicionalista, ao que 

tange as dificuldades dos estudantes no período noturno, muitos não conseguem desenvolver habilidades e 

competências por terem que muitas vezes conciliar trabalho e estudo, percebe-se como é a realidade desses 

estudantes quando se vê muitos deles ainda com a farda do trabalho em sala de aula, em que não dá para ir em casa 

trocar de roupa, enquanto que há estudantes que tenham recebido o fardamento escolar, não usam, seja por 

modismo ou vergonha de mostrar que são estudantes entre os demais presentes. Outra situação a ser encontrada e 

dever ser observada é a faixa etária, o que se sabe é que essa diferença de idade é fundamental, pois a idade da 

adolescência é um fator impactante nas interações sociais dos estudantes, pois, as características mais comuns e 

extremamente relacionadas aos jovens e suas experiências, haja vista, é a transição entre a infância e a idade adulta 

em que os jovens na adolescência se identificam como indivíduos que procuram obter sua autonomia, uma vez que 

essa, só é possível como consequência de um convívio social.  

O agrupamento de adolescentes traz em si uma essência conflitante, e nesse período, o adolescente é a expressão 

do seu próprio conflito. Com o dinamismo de se achar em condição, os grupos de adolescentes extra escolar por 

definição  é geralmente mal aceito pela família, buscando apoio no grupo social com  o qual se identifica na 

tentativa de superar o conflito pessoal que lhe abate, ante as novas responsabilidades. Mudanças físicas, 

sentimentais e adequações a um novo estilo de vida. As experiências atuais da adolescência possuem bases no 

âmbito escolar, pelo fato da transferência de responsabilidade da família para a escola, gerando conflitos interiores, 

psicológicos, afetivos e comportamentais, e esse é um cenário frequentemente encontrado pelo estagiário no estágio 

supervisionado.  

O professor colaborador é o agente que estará presente demonstrando através de aulas “o como ensinar na 

prática”, porém não são todos os professores que permanecem inalterados na forma de ensinar ao estar sendo 

observado por alguém da mesma área e, contudo pode demonstrar preocupação e até certo desconforto nos 

primeiros momentos. 

Embora se encontre professores pessimistas e desestimulados nas escolas dos dias atuais, existem também os 

professores que tem uma visão mais positiva e estimuladora com relação ao ensino.   

Discussões em reuniões. Nas discussões em reuniões de estágio supervisionado na graduação são fontes de troca 

de informações necessárias para desenvolver atividades em sala de aula com os estudantes, utilizando-se da troca 

de ideias e relatos em grupo dos diferentes perfis de escolas, podendo concluir que nenhuma escola é igual à outra, 

pois os estudantes são diferentes, em diferentes contextos socioculturais.  

Construir novas experiências formadoras que permita a consonância entre a teoria e prática no estágio 

supervisionado é, no entanto um desafio para o estagiário na própria formação profissional docente que deve ser 

capaz de refletir, interpretar, questionar e melhorar a sua prática, de modo a proporcionar um aprender significativo 

tanto para ele, quanto para os estudantes
1
. 

3. DISCUSSÃO 

A formação profissional de um docente nunca estará completa, pois o professor tem que acompanhar as 

mudanças que ocorrem no mundo e se atualizar constantemente, as tomadas de consciência da apropriação do 

conhecimento são ações a serem tomadas e conhecer o meio ao qual está inserido e é de fundamental importância, 

visto que estão correlacionados os processos civilizatórios, a formação dos hábitos, atitudes e regras de boa 

convivência. Embora a química seja uma disciplina de difícil compreensão, seu ensino pode ser facilitado pela 

aprendizagem do estudante quando vai de encontro ao conhecimento químico, compreendendo que a química não é 

apenas uma disciplina teórica, e sim uma prática comum no dia a dia de uma sociedade moderna, considerada hoje 

em dia como sendo de necessidade para a sociedade, mesmo estando implícita na sociedade. 

É nesse contexto que o mundo vem sofrendo profundas mudanças no âmbito educacional, social, cultural e na 

quebra de paradigmas, com isso não se pode afirmar com certeza, qual o melhor método e estratégia de ensino, uma 

vez que se tem um uma clientela estudantil muito heterogênea no que diz respeito à aprendizagem, a interpretações 

de temas abordados em sala de aula e as posições epistemológicas  divergem no processo de ensino-aprendizagem. 

Por isso é cabível que no processo de ensino-aprendizagem seja levado em consideração também às experiências 

anteriores dos estudantes, que se utiliza de modelos mentais simples ou complexos para explicar a química, por isso 
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deve-se dar sentido ao que será aprendido, estabelecer relações e ter em vista o pressuposto de que, quem aprende 

constrói ativamente significados, sendo os estudantes responsáveis por sua própria aprendizagem.  

Os desafios da interação do docente em formação exigem esforços e decisões contínuas, tomada de decisões 

imediatas em sala de aula em que se tem que refazer planos, reagir a comportamentos e dúvidas em situações que 

nem sempre é algo corriqueira e as reflexões das ações podem facilitar na atuação profissional, como discutir estas 

ações com outros personagens da escola na solução de problemas, seja relacionado ao desenvolvimento de plano de 

modo global, aos objetivos, ou em relação aos estudantes da escola campo de estágio com o ritmo de 

aprendizagem. 

4. CONCLUSÃO 

O estágio supervisionado é uma condição relevante nos cursos de licenciatura, em particular no curso de 

química, pois na formação do professor é um fator que norteia o conhecimento da realidade social, educacional e 

escolar. O estágio supervisionado é também um fator primordial na formação docente, dado que eleva o estagiário 

a uma condição de professor, colocando-o em um patamar de formador de cidadãos, incumbindo-lhe 

responsabilidades de um profissional docente, por meio do conhecimento da realidade escolar, e constante diálogo 

com a gestão escolar (organização administrativa e pedagógica), professor colaborador, estudantes da escola campo 

de estágio em uma visão dialética.   

A formação docente é um campo do conhecimento muitas vezes complexo do ponto de vista do licenciando em 

química, envolve desejos, anseios, perspectivas na mudança da forma de se ensinar química e toda uma gama de 

responsabilidades profissional na construção de uma identidade, em que o estágio é constituído de ensino-

aprendizagem, pesquisa e investigação como forma de direcionamento. Esses questionamentos e reflexões 

constituem-se como um momento oportuno e relevante para a forma de ser professor. 

As ações tomadas na inserção do licenciando no campo de atuação para desenvolver um olhar reflexivo, 

registros e observações desenvolvem, aproxima a teoria com a prática docente, sendo o estágio supervisionado 

desenvolvido por ações aplicadas na escola campo de estágio. A escrita para o estagiário é fundamental para que 

haja uma reflexão do que está sendo posto em prática de forma avaliativa, trazendo elementos importantes para 

uma discussão em torno de sua prática, não ficando apenas na descrição, por assim sendo reflexiva. A observação 

deve ser realizada em todos os âmbitos da escola a partir das ações executadas pelos atores educacionais e ao 

mesmo tempo em que tragam elementos significativos para a prática docente, revelando emoções quanto ao estágio 

e atitudes dos estudantes, e por assim discutir com o professor colaborador o “como” e o “porque” da aprendizagem 

e não aprendizagem do educando e repassado as informações para o professor orientador e as discussões geradas 

tem como produto informações importantes de conhecer os estudantes da turma observada.  

A escola é o melhor campo de aprendizagem, pois é a primeira experiência proporcionada pelo estágio 

supervisionando ao licenciando de química, em que se tem a oportunidade da realização de projetos, seja no âmbito 

escolar, seja em forma de projeto de intervenção em sala. O estágio supervisionado é ter a teoria e ter a pratica 

como aliada.  As observações na escola e sala de aula irão formar a identidade do docente em formação, sendo esta 

uma formação coletiva que é proporcionada pelo conhecimento obtido nas observações que foram obtidas durante 

o tempo que o licenciando passa no exercício de estágio. 
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(Recebido em dia de mes de ano; aceito em dia de mes de ano) 

Esta pesquisa apresenta uma proposta para as aulas de química orgânica a fim de melhor compreender o processo de formação 

do petróleo e seus derivados através de aulas de hidrocarbonetos, com objetivo de correlacionar as frações leve, média e pesada 

de petróleo com os tipos de derivados produzidos, e assim, motivar a aprendizagem. A metodologia foi desenvolvida na Escola 

Estadual Professora Maria Ofenísia Freire na turma do 3º ano do Ensino Médio na cidade de Aracaju-SE. A partir de aulas 

expositivas contextualizas sobre a temática foi relacionada o petróleo ao hidrocarboneto e derivados; em outro momento, 

aplicado um questionário avaliativo relacionado ao tema abordado, para observação da aprendizagem dos alunos. Os resultados 

obtidos provam que a ministração contextualizada foi positiva em relação ao processo educativo, podendo assim contribuir 

para formação do aluno dentro da sociedade. 

Palavras-chave: petróleo. ensino-aprendizagem. hidrocarbonetos. 

 

Petroleum in organic chemistry classes and the importance of hydrocarbons 

 

This study presents a proposal for organic chemistry classes in order to better understand the process of the formation of 

petroleum and its derivatives through hydrocarbon classes. Hydrocarbons are presented. in order to correlate the fractions of 

light, medium and heavy petroleum with the types of derivatives they produce and thus motivate learning. The methodology 

was developed in class in the 3rd year of High School in the Professor Maria Freire Ofenísia School in the city of Aracaju-SE.  

Petroleum and it´s dirivitive products were related to hydrocarbons starting from contextualizing lectures on the subject. In a 

second step, an evaluation questionnaire was applied related to the topic, for the observation of student learning. The results 

prove that the contextualized classes had a positive influence on the educational process and can contribute to student 

education within society. 

Keywords: petroleum. teaching and learning. hydrocarbons. 

1. INTRODUÇÃO 

Durante anos o petróleo vem sendo a fonte de energia geopolítica que mais se destaca, isso acontece porque ele 

constrói a base da economia produtiva do mundo. Atualmente, no Brasil, a maior quantidade de petróleo produzido 

vem de Jazidas do mar, principalmente, na bacia de Campos, no Rio de Janeiro. 

O petróleo é uma mistura viscosa, menos densa do que a água, constituído de inúmeros hidrocarbonetos como 

alcanos, alcenos, cicloalcanos, e compostos aromáticos, sua coloração geralmente varia entre marrom e preta e 

apresenta pequenas quantidades de substâncias que contêm enxofre, oxigênio e nitrogênio.  

Encontra-se no subsolo formando lençóis, geralmente sob uma camada gasosa e, às vezes, sobre a água salgada, 

isso abaixo de rochas impermeáveis, sua origem vem da decomposição de vegetais e animais marinhos soterrados 

em tempos remotos. É possível obter, por exemplo, asfalto para pavimentação de ruas e estradas, combustíveis, 

como o gás de cozinha e a gasolina, matérias-primas para a produção de plásticos, medicamentos e roupas, entre 

diversos outros produtos. Graças a essa versatilidade e à importância dos seus subprodutos, o petróleo tem grande 

valor econômico [1]. 
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A sociedade vem se submetendo a transformações de todos os tipos, havendo modificações na forma de vida do 

ser humano, isso tem refletido no comportamento dos mesmos no âmbito escolar. 

    A educação permite vários pontos de discussão, inclusive o que é ensinado em Química. Educadores e 

especialistas discutem as modificações da educação, que com o passar dos anos sofreu poucas mudanças que 

possam ser consideradas significativas, havendo ainda dicotomia na teoria e prática. 

   Nas aulas dos hidrocarbonetos, no 3º ano do Ensino Médio, ocorre dificuldade dos alunos em correlacionar o 

conteúdo em questão com o cotidiano, pois nas aulas os professores acabam priorizando apenas o estudo de 

nomenclatura e classificação dos compostos orgânicos. Uma alternativa para ensino de Química é relacionar o 

petróleo em aulas de química orgânica e a importância dos hidrocarbonetos, sendo assim, o conteúdo torna-se 

próximo da realidade dos mesmos. 

Diante de tantas dificuldades, faz-se necessário a busca por metodologias de ensino que abordem o assunto de 

maneira contextualizada e que atraiam a atenção do aluno. Acredita que uma forma de auxiliar os estudantes a 

compreender os conteúdos químicos de forma que estes venham a se apropriar do conhecimento ao ponto de 

utiliza-los em seu cotidiano e auxiliem no processo de tomada de decisões é o ensino contextualizado [2]. 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino de Ciências da Natureza e suas Tecnologias,  

Os objetivos do Ensino Médio em cada área do conhecimento devem envolver, de 

forma combinada, o desenvolvimento de conhecimentos práticos, contextualizados, 

que respondam às necessidades da vida contemporânea, e o desenvolvimento de 

conhecimentos mais amplos e abstratos, que correspondam a uma cultura geral e a 

uma visão de mundo [3]. 

 

Analisando o contexto de ensino e aprendizagem, percebe-se que as aulas de Química, diversas vezes, têm sido 

caracterizadas pela antiga tradição verbal de transmissão de conhecimentos e memorização de fórmulas e 

nomenclatura de substâncias. Concorda-se com Lima et. al. (2000, p.26), quando afirmam que a “não 

contextualização da química pode ser responsável pelo alto nível de rejeição do estudo desta ciência pelos alunos, 

dificultando o processo de ensino-aprendizagem” [4].  

     Nessa perspectiva, as contextualizações dos conteúdos são de extrema importância, como fator motivacional e 

para a construção do conhecimento de uma forma holística. Nesse enfoque, busca-se motivar os alunos a 

participarem das aulas, tornando-as mais dinâmicas, proporcionando o desenvolvimento dos conteúdos, segundo 

os seus anseios e de uma forma mais significativa. 

Este tema foi escolhido não só por ser fortemente associado a diversos aspectos do cotidiano e permitir uma 

abordagem significativa de diversos conteúdos de Química Orgânica; mas, o estudo em questão dar-se-á pelo 

contexto social e geográfico que envolve o Estado de Sergipe, um dos produtores de petróleo do país.  

A proposta trabalhada no 3º ano do Ensino Médio na cidade de Aracaju-SE tem como objetivo geral 

correlacionar as frações leve, média e pesada de petróleo com os tipos de derivados produzidos, com o intuito de 

motivar e melhorar a aprendizagem sobre o assunto hidrocarbonetos nas aulas de química orgânica.  

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

    A pesquisa foi desenvolvida durante o Estágio Supervisionado II do Curso de Licenciatura em Química da 

Faculdade Pio Décimo, na Escola Estadual Professora Maria Ofenísia Freire, situada na Av. Tenente Valdir dos 

Santos, Bairro Farolândia – Aracaju/Se, na turma do 3º ano do Ensino Médio, com 23 alunos, na faixa etária que 

compreende entre 17 e 19 anos, no mês de maio de 2013. Ela apresenta característica descritiva quanto aos 

objetivos, qualitativa e quantitativa, e correlaciona as frações de petróleo com os tipos de derivados produzidos, 

buscando as contribuições no processo ensino-aprendizagem. Segundo Gonsalves (2003, p.67): 
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“A pesquisa descritiva objetiva escrever as características de um objeto de estudo. Entre esse 

tipo de pesquisa estão as que atualizam as características de um grupo social, nível de 

atendimento do sistema educacional, como também aquelas que pretendem descobrir a 

existência de relações entre variáveis. Nesse caso a pesquisa não está interessada no porque, 

nas fontes do fenômeno, preocupa-se em apresentar suas características” [5]   

A metodologia, portanto, utiliza para coleta de dados os conhecimentos que os alunos têm sobre o tema proposto 

por meio da pesquisa participativa, que compreende aquela na qual a população pesquisada terá papel ativo na 

construção do conhecimento [5]. 

No primeiro momento foi realizada uma aula expositiva sobre petróleo, hidrocarbonetos e derivados do petróleo. 

O docente interagiu através da exemplificação das frações de petróleo e dos derivados diesel e gasolina, a partir 

desse momento foi realizado um debate para responder todas as dúvidas que surgiram diante dos temas expostos.  

No segundo momento, o docente avaliou os alunos aplicando questionário relacionado ao tema abordado, para 

observação da aprendizagem dos alunos.  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
As aulas nas quais se aborda o tema petróleo estão inseridas no conteúdo de funções Orgânicas: hidrocarbonetos 

(alcanos) no 3º Ano do Ensino Médio e geralmente, ao se falar da destilação do petróleo enfatizado a destilação 

fracionada, que é a primeira etapa de separação dos diferentes componentes do petróleo. Inicialmente o processo 

ocorre dentro de uma torre de destilação, à medida que a altura aumenta, a temperatura diminui; com isso os alunos 

podiam associar as amostras de petróleo dos tipos leve, médio e pesado expostos em sua categoria de fração, 

tornando a aula mais produtiva e atrativa. A separação acontece em razão da diferença na temperatura de ebulição 

de cada fração da mistura, as frações com menor número de átomos de carbono são obtidas nas partes superior da 

torre e as que apresentam maior quantidade de carbonos estão nos níveis inferiores [1].  

Desta forma, as amostras de petróleo bruto do tipo leve, médio e pesado foram analisadas pelos alunos podendo 

se avaliar viscosidade, coloração, uma vez que, quanto mais viscoso o petróleo ele é mais escuro. Neste instante 

ficou claro ao professor que essa abordagem foi significativa para os alunos, pois, suas falas remetiam a ideia de 

aprendizagem.  

 

“Professora, a depender de onde ele é extraído o petróleo pode ser leve, médio e pesado?” 

 

“Achei interessante a aula, pois, não sabia que o petróleo podia ser diferente” 

 

A contextualização no ensino de química é um meio de possibilitar aos alunos uma educação para cidadania e 

uma aprendizagem significativa de conteúdo, com isso podemos dizer que é um modo de ensinar conceitos da 

ciência ligados com a vivência dos alunos.  

 

“A contextualização como princípio norteador, caracteriza-se pelas relações 

estabelecidas entre o que o aluno sabe sobre o contexto a ser estudado e os conteúdos 

específicos que servem de explicações e entendimento desse contexto, utilizando-se da 

estratégia de conhecer as ideias prévias do aluno sobre o contexto e os conteúdos em 

estudo, característica do construtivismo” [6]. 
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A proposta pedagógica de ensino de Química discute uma forte orientação para o aspecto social, acredita-se na 

teoria social para entender realmente o que ocorre com o ensino contextualizado e os aspectos sociais e culturais 

procurando evidenciar possíveis implicações políticas, econômicas e tecnológicas relativas ao conhecimento 

científico. 

A grande dificuldade dos alunos na disciplina de Química está na interpretação. Por isso, a experimentação 

mesmo que simples facilita a aprendizagem, do aluno:  

 

“Há razões de diversa ordem para fundamentar a importância da atividade prática na 

educação científica, algumas das quais aqui serão referidas, mas, se é fundamental 

investir muito mais na componente prática do ensino, também é muito importante 

questionar sobre o modo como deverão ser conduzidas as atividades práticas. Que 

estratégias? Em que ambientes de aprendizagem deverão decorrer? Como devem ser 

conduzidas para contribuir para uma indiscutível melhoria da aprendizagem da ciência? 

A que metodologias e instrumentos deverão recorrer?” [7] 

 

Desta forma, quando contextualizado o conteúdo, com conhecimentos do próprio aluno, pelo fato de entenderem 

o que é algo viscoso, ele constrói o seu próprio conceito e passa a ser um agente ativo de conhecimento, diferente 

da tendência tradicionalista. Santos e Schnetzler (1997, p.50)
3
, afirmam que:  

 

A química no ensino médio não pode ser ensinada como um fim em si mesmo, senão 

estaremos fugindo do fim maior da educação básica, que é assegurar ao indivíduo a 

formação que o habilitará a participar como cidadão na vida em sociedade. Isso implica 

em ensino contextualizado, no qual o foco não pode ser o conhecimento químico, mas o 

preparo para o exercício consciente da cidadania. [8] 

 

Como os alunos já tinham conhecimento prévio sobre a estrutura dos hidrocarbonetos, não houve a necessidade 

de aula quadro e pincel. Desta forma, a ministração foi expositiva e problematizadora.  

A partir disto, a exposição foi direcionada a fazer a turma entender que o petróleo leve conduz a formação dos 

derivados em uma destilação fracionada com maior proporção de gases, de nafta, do querosene etc. sendo estes 

hidrocarbonetos saturados. Desta forma, foi explicado que hidrocarbonetos saturados possuem somente ligações 

simples enquadrando-se na função alcanos. O petróleo médio, por sua vez, gera em maior proporção os derivados 

oleosos, como, o diesel, óleo lubrificante e óleo combustível, sendo estes hidrocarbonetos alifáticos, decorrendo a 

explicação que alifático é um hidrocarboneto de cadeia aberta. Por fim, o petróleo pesado obtém maior proporção 

que o resíduo asfalto e parafinas. Para fundamentar ainda mais o conteúdo foi associado a uma ilustração da 

destilação fracionada e assim, correlacionado a um processo industrial.  

Após a contextualização, os alunos foram avaliados quanto à aprendizagem dos conteúdos na aula expositiva. 

No questionário apresentado a maioria dos alunos acertou a pergunta sobre o principal componente do petróleo, 

segundo a representação do gráfico 1, com um percentual de 78,3% de Alcanos.  
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                     Gráfico 1: Percentual obtidos dos alunos referente a classe do composto orgânico predominante no 

petróleo. 

 

Os demais erraram a questão, com um percentual de 21,7%, onde 8,7% destes responderam alcenos, 8,7% 

alcinos e os demais 4,3% ciclanos. De acordo com o percentual de acertos obtidos permite concluir que o trabalho 

de pesquisa favoreceu a aprendizagem dos alunos relacionada ao tema proposto. Isto valida à metodologia aplicada, 

uma vez que facilitou o aprendizado da química orgânica através de amostragens de petróleo, composto este de 

fundamental importância para a economia do país e do estado de Sergipe. Ressaltando, assim, a importância de 

utilizar recursos existentes no nosso estado para elaboração de trabalhos acadêmicos, contribuindo a melhoria da 

educação.  

O segundo questionamento está relacionado à compreensão do grupo pertencente aos hidrocarbonetos, objeto de 

estudo desta pesquisa, de acordo com o gráfico 2. Observou-se que a maioria dos alunos acertou à questão. O item 

a, que representa a estrutura do Alcano representou aproximadamente um percentual de 90%. Já o item b, que se 

refere à estrutura de um Alceno o total de acertos foi aproximadamente 96%. O item c, referente à estrutura de um 

Alcino atingiu um percentual em torno de 78%. No entanto o item d, e, e f, que representam estruturas de um 

Ciclano, Aromático e Alcadieno, respectivamente. Os alunos tendem a confundir uma cadeia fechada com um anel 

aromático. No entanto, apesar disto, estes compostos resultaram em percentuais de 43%, 52% e 56% 

aproximadamente. Os dados obtidos possibilitam concluir que a pesquisa foi satisfatória, uma vez que os acertos 

variaram entre 52% e 95%, aproximadamente.  
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                          Gráfico 2: Percentual de acertos relacionado a estruturas dos hidrocarbonetos. 

 

Observou-se, ainda, no gráfico 3 a questão referente sobre os tipos de derivados produzidos através do petróleo, 

o qual representa os dados alusivos aos derivados produzidos do petróleo, que dos 100% dos alunos entrevistados, 

69,6% acertaram que era o querosene, diesel e gasolina, os demais erraram atingindo um percentual de 30,4%. 

Estes derivados são compostos constituídos majoritariamente por carbonos e hidrogênio, ou seja, hidrocarbonetos. 

Estes apresentam também na sua estrutura heteroátomos de enxofre, oxigênio e nitrogênio, classificados como não 

hidrocarbonetos. Esta questão possibilitou aos alunos associarem que a gasolina, diesel e querosene compostos que 

todos já ouviram falar, porém não sabiam que estes eram classificados como compostos orgânicos, portanto esta 

pesquisa favoreceu ainda mais o aprendizado da química orgânica, já que este foi uns dos objetivos deste trabalho.  

 
Gráfico 3: Dados referentes à questão 3 sobre os tipos de derivados produzidos através do petróleo. Sendo (a) 

Querosene/Cetona/GLP; (b) Gasolina/Álcool/Asfalto; (c) Querosene/Diesel/Gasolina e (d) Diesel/Gasolina/Álcool. 

 

A questão seguinte, conforme gráfico 4, foi elaborada para que os alunos fizesse a análise da composição e as 

frações do petróleo, já que o mesmo é uma mistura bastante complexa e que para obter os derivados, antes esta 

mistura passa por uma destilação fracionada. Na destilação do petróleo, não se conseguem substâncias puras, mas 

grupos de substâncias que denominamos de fração e são classificados de acordo com os diferentes hidrocarbonetos 

presentes na composição, separa os compostos com estruturas similares ou isômeros na mesma fração. Durante este 

pré-fracionamento o petróleo é subdividido em Aromáticos, Saturados, Resinas e Asfaltenos, além do gasóleo e 

nafta. Portanto, o gráfico 4 ilustra as respostas dos alunos quanto à questão descrita acima, nota-se que 87% dos 

alunos responderam que o Gasóleo, Asfalto e Nafta são frações do petróleos obtidas após o pré-fracionamento, 

percentual bastante satisfatório e que somente 23% responderam errado. 
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Gráfico 4: Dados referentes à questão 4 sobre os tipos de frações do petróleo. Sendo (a) Gasóleo/Asfalto/Nafta; (b) 

Cobre/Carbono/Asfalto; (c) Gasóleo/Querosene/Alcano e (d) Nafta/Hidrogênio/Óleo lubrificante. 

 

Já a última questão, gráfico 5, aborda questionamentos sobre a composição, formação e os derivados do 

petróleo, além de explicar que o petróleo é um recurso natural. De cada subitem da questão os alunos responderam 

V ou F, baseando-se na abordagem de cada subitem. O Gráfico 5 ilustra as respostas, nota-se que quase a totalidade 

dos alunos entrevistados acertaram as questões relativo a composição, formação, recursos renováveis e derivados, 

isso porque, à medida que, os temas anteriores foram respondidos, ambas foram também discutidas em sala, 

portanto, esta discussão favoreceu ainda mais a compreensão do tema abordado fazendo com que os alunos 

atingissem o percentual máximo de acertos.  

 

 

Gráfico 5: Dados referentes à questão 5 relacionada a composição, formação e derivados do petróleo. 

Conclui-se que baseado nos questionários respondidos pelos alunos que os resultados foram positivos e 

satisfatórios, isso porque houve maior proporção de acertos, constatando que a aula expositiva e o contato com 

amostras fez com que os alunos assimilassem o conteúdo abordado.  

Segundo Moran (2007, p. 13),  

 

Muitos professores começam a lecionar sem uma formação adequada, 

principalmente do ponto de vista pedagógico. Conhecem o conteúdo, mas não 
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sabem como gerenciar uma classe, como motivar diferentes alunos, que dinâmicas 

utilizar para facilitar a aprendizagem, como avaliar o processo de ensino-

aprendizagem além das tradicionais provas. Como costumam assumir, por 

necessidade, um número de aulas cada vez maior, tendem a reproduzir rotinas e 

modelos; procuram poupar-se para não sucumbir, dão o mínimo de atividades 

possíveis para diminuir o tempo de correção. Preparam superficialmente as aulas e 

vão incorporando esses modelos como os possíveis, que se tornam hábitos, cada vez 

mais enraizados. [9] 

 

Diante desta perceptiva, o ensino contextualizado relacionando à ciência com o meio social no qual os alunos 

convivem. Então relaciona a contextualização no ensino dos hidrocarbonetos com derivados do petróleo 

exemplificando para alunos através de amostras, tornando, assim, o ensino-aprendizagem mais claro e despertando 

curiosidades relacionando o conteúdo com a vida social.  

4. CONCLUSÃO 

No desenvolvimento da pesquisa foi constatado que o ensino de química e outras ciências se tornam mais 

compreensível através de aulas contextualizadas, o que gera resultados satisfatórios no aprendizado adquirido pelos 

alunos. Desse modo, pode-se afirmar a importância da contextualização, pois essa prática apresenta resultados 

positivos que foram observados devido à influência que exerce sobre os alunos a teoria aplicada à prática; tornando 

mais atrativo o ensino de petróleo associada aos hidrocarbonetos. Pode-se, então, afirmar que a aplicação das aulas 

promoveu uma aprendizagem expressiva com os conteúdos abordados.  

O estudo desenvolvido em relação ao ensino de funções orgânicas e a importância dos hidrocarbonetos correlata 

embasamentos teóricos com o conteúdo químico, atrelados ao cotidiano. Assim, as aulas ministradas com esta nova 

abordagem aproxima o aluno da sua realidade, facilitando o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem.  
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RESUMO  

 

O objetivo deste estudo foi investigar o conhecimento e promover a conscientização dos estudantes de uma 

escola localizada em Recife-PE, sobre o tema radioatividade e sua influência no cotidiano. O trabalho baseou-se na 

metodologia de projeto. Segundo Behrens (2006), essa metodologia é importante, por proporcionar aos educandos 

uma aprendizagem crítica e reflexiva. Houve atividades com vídeos e questionários, realização de palestras e visita 

ao museu de ciências. Foram realizadas pesquisas em livros e internet para avaliar os recursos de ensino utilizados 

em escolas sobre a questão nuclear e, a partir destas informações uma cartilha foi elaborada. Assim, atividades 

diferenciadas devem ser incentivadas para que os educandos aprendam a construir conhecimento com autonomia. 

 

Palavra chaves: Ensino de Química, Radioatividade, Pratica Educacional 

 

Analysis of theoretical knowledge of high school students about the radioactivity in their daily lives 
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Abstract 

The aim of this study was to investigate the knowledge and promote awareness of students from a school 

located in Recife-PE, on the theme radioactivity and its influence on daily life. The work was based on the design 

methodology. According to Behrens (2006), this methodology is important as it provides students with critical and 

thoughtful learning. There were activities with videos and questionnaires, conducting lectures and a visit to the 

science museum. Books and internet research were conducted to evaluate the teaching resources used throughout 

the world on the nuclear issue and from this informations, a booklet was prepared. Thus, different activities should 

be encouraged so that students learn to construct knowledge independently. 

 

Key word: Teaching of Chemistry, Radioactivity, Educational Practice 

 

1. Introdução  

 

Em meados do século XIX houve grandes avanços na ciência, e nesse período o estudo sobre a 

atomística ganhou ênfase. Observou-se que a estrutura do átomo é formada por partes ainda menores e 

que essas traziam consigo enormes quantidades de energia. Não há dúvida de que as pesquisas realizadas 

sobre Radioatividade estiveram interligadas ao desenvolvimento dos modelos atômicos conhecidos hoje 

(KRAGH, 2000). 

Nesse cenário destaca-se o cientista Henri Becquerel que, no ano de 1896, ao investigar as 

emissões de raios X e a relação do mesmo com a luminescência, verificou que o urânio metálico emitia 

um tipo de radiação capaz de impressionar chapas fotográficas e de ionizar o ar em seu entorno. 

Becquerel (1896) afirmou que esse fenômeno era um tipo de luminescência invisível, realizando assim, 

uma interpretação errônea a cerca desse elemento. Finalmente em 1898, madame Maria Sklodowska 

Curie, que havia nascido em 1867 em Varsóvia, na Polônia, apresenta à Academia Francesa de Ciências a 

sua tese de doutorado, com os resultados de suas pesquisas sobre os estudos da radiação do urânio e de 

seus compostos, bem como do Tório, que emitia o mesmo tipo de radiação (CURIE, 1898).  

Outro cientista que foi fundamental para os estudos na área da Radioatividade foi Ernest 

Rutherford que, sob a orientação de J.J. Thomson trabalhou em pesquisas sobre a ionização de gases. 

Rutherford desenvolveu diversos trabalhos na área, sendo um deles sobre a desintegração atômica dos 

elementos, realizado em parceria com Soddy, entre 1902 e 1903. Além do mais, classificou as radiações 
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alfa e beta, desenvolveu o conceito de meia-vida e constatou a existência da carga positiva das partículas 

alfa. Em 1908 Rutherford recebeu o Prêmio Nobel de Química por seus trabalhos (ROSA, 2010). 

A radioatividade, desde a sua descoberta, provoca curiosidade porque possui uma emanação 

invisível, oriunda de alguns materiais, podendo ionizar o ar, provocar queimaduras e penetrar 

completamente diversos objetos. A radioatividade natural está presente de forma integrada em todos os 

compartimentos do meio ambiente e corresponde a 70% da radiação total a que as pessoas estão 

submetidas. 

As pessoas por sua vez, julgam a radioatividade como prejudicial à vida, justificando-se em fatos 

como o da bomba atômica, pois em agosto de 1945 a explosão de duas delas, destruiu as cidades de 

Hiroxima e Nagasaki no Japão, o que levou ao final da segunda guerra mundial. Outros eventos também 

levaram a uma publicidade negativa sobre a radioatividade, dentre eles o acidente nuclear de Chernobyl, 

em abril de 1986, e o acidente em Goiânia, (Goiás) em 1987. O acidente em Goiânia foi provocado pelo 

descarte inadequado de equipamentos hospitalares contendo Césio-137, o que ocasionou acidente de 

grandes proporções, atingindo parte da população com mortes e efeitos colaterais que perduram até os 

dias atuais, com centenas de pessoas contaminadas pela radiação emitida por uma única cápsula que 

continha o isótopo Césio-137 (SILVA, 2009 p. 13). 

Uma parcela da população não possui o conhecimento real sobre a radioatividade e os seus 

benefícios nos diferentes segmentos da vida cotidiana, e em geral divulgam uma imagem negativa dessa, 

quando na verdade suas aplicações práticas abrangem diversas áreas. O uso de isótopos radioativos é 

importante no setor industrial, área na qual se destacam as técnicas de conservação dos alimentos. Na 

agricultura atua na eliminação de insetos em grãos, na criação de novas variedades de plantas com 

características melhoradas e na preservação de alimentos, inibindo ou destruindo bactérias e 

microrganismos. Para detectar descontinuidades e heterogeneidades na matéria, utilizam-se os raios X; 

enquanto isso, para realizar medida de vazamentos, os radioisótopos são empregados como traçadores 

para encontrar o vazamento de líquidos ou gases, como petróleo. Na campo da medicina a radioatividade 

possui um leque diferenciando de aplicabilidades, destacando-se a radioterapia, um método importante 

para eliminação de células tumorais. Nesse processo utiliza-se radiação gama, raios X ou feixes de 

elétrons para o tratamento de tumores, eliminando assim as células cancerígenas e impedindo o seu 

desenvolvimento (PINTO; MARQUES, 2010 p. 28 a 37). 
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Uma forma de transformar a condição em relação à radioatividade é promover ações de 

educação ambiental para desmitificar alguns conceitos. Para isso, faz-se necessário que a população seja 

informada dos pontos positivos e negativos que a radioatividade apresenta. Esse esclarecimento pode ser 

iniciado nas aulas de química, realizando atividades que propiciem conhecimento e aprendizagem sobre o 

tema que faz parte do conteúdo programático dessa disciplina. 

Trabalhar em sala de aula com o conteúdo não apenas da radioatividade, como também dos 

demais conteúdos de Química é um desafio, visto que os estudantes apresentam uma concepção de que 

essa disciplina é complexa, afirmando ser difícil compreender as fórmulas e teorias explicadas pelos 

professores. Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN, o ensino de Química deve possibilitar 

ao aluno a compreensão tanto dos processos químicos em si quanto da construção de um conhecimento 

científico em estreita relação com as aplicações tecnológicas e suas implicações ambientais, sociais, 

políticas e econômicas (BRASIL, 1999). 

O ensino de Química, quando abordado de maneira tradicional não desperta o interesse no 

educando em aprender essa ciência. Porém, na medida em que o professor busca abordar metodologias 

diferenciadas, como atividades experimentais e extraclasses, o estudante demonstra maior interesse em 

descobrir o porquê dos temas que estão sendo abordados durante aquela atividade, assumindo papel 

importante na transformação da realidade, que, quando entrelaçada com a educação contribui para o 

desenvolvimento crítico dos educandos (CARDOSO; COLINVAUX, 2000).  

Uma proposta para promover mudanças é abordar práticas de ensino inovadoras; essa é por 

excelência uma proposta que permite ao educador utilizar novas ferramentas e assim proporcionar ao 

aluno uma aprendizagem significativa. Essas podem permitir que o professor amplie os horizontes dos 

educandos, de modo que o conteúdo apresentado de modo inovador permita que as informações sejam 

analisadas e aplicadas no cotidiano. Assim, para Morin (1993) o conhecimento não se reduz a informação. 

Para conhecer é preciso trabalhar as informações, analisando-as e classificando-as. 

Outra importante ferramenta para promoção do ensino de Química é trabalhar em sala com a 

internet. Esse recurso vem se fazendo presente na realidade dos estudantes, que estão sempre 

conectados às redes sociais. É necessário que a escola esteja inserida nas mudanças tecnológicas. As TICs 

(Tecnologias de Informação de Comunicação) vêm assumindo papel de destaque, como um conjunto 

composto por infraestrutura material, pelos procedimentos e serviços envolvidos na informatização de 

sistemas computacionais e pela interação intermediada por meios computacionais (MOREIRA, 2003). 
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Outra alternativa que contribui positivamente para o desenvolvimento do conhecimento 

químico são os museus. No Brasil, tem-se uma faixa de 200 locais destinados à divulgação científica, 

porém não existe uma grande repercussão midiática desses locais, principalmente dos museus de ciência, 

locais onde os estudantes podem aprender ciência se divertindo, contribuindo assim para uma educação 

mais completa. De acordo com Fronza-Martins (2006, p. 71):   

A questão da educação em museus possui um importante foco de interesse na 

atualidade, tanto no que diz respeito ao seu papel social, quanto no que se refere às 

práticas realizadas nesse espaço e suas possíveis reflexões. Percebe-se o interesse não 

apenas na organização e preservação de acervos, mas também na ênfase da 

compreensão, desenvolvimento e promoção da divulgação, bem como na formação de 

público como forma de disseminar conhecimentos por meio de uma ação educativa.   

 

A experimentação, os museus e as tecnologias por si só não garantem o sucesso da atividade; é 

necessário que o professor esteja qualificado e que consiga fazer uso dos recursos que a tecnologia e as 

atividades lúdicas oferecem para assim transformar o contexto educacional.  

Nesse contexto, é importante desenvolver projetos educativos no âmbito escolar, permitindo 

assim a interação entre aluno-aluno e professor-aluno, possibilitando o compartilhamento de 

conhecimento nas questões que tangem atividades realizadas nas aulas de Química, sejam expositivas, 

demonstrativas, excursões, aulas práticas e projetos, como forma de vivenciar o aprendizado do 

educando por meio de projetos.  Desse modo, esse método desperta e mantém o interesse dos alunos; 

envolve os estudantes em investigações científicas; desenvolve a capacidade de resolver problemas, 

compreender conceitos básicos e desenvolver habilidades (KRASILCHIK, 2008). 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O presente trabalho foi desenvolvido por estagiários do PIBID (Programa Institucional de Bolsa 

de Iniciação à Docência) da Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP), compreendendo seis (06) 

etapas, sendo essas: 
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a) Aplicação de um questionário para sessenta (60) alunos do primeiro ano de Ensino Médio de 

uma Escola Pública de Recife-PE, visando avaliar o conhecimento prévio dos estudantes sobre a 

radioatividade; contendo dez (10) perguntas objetivas e discursivas, conforme quadro I.  

 

Quadro I: Questionário aplicado aos alunos 

QUESTIONÁRIO 

 

PERGUNTAS DISCURSIVAS  

1. Defina Radioatividade: 

2. Para você, a Radioatividade é nociva ao ser humano? Em caso de negativa justifique 

a sua resposta: 

3. Explique o mecanismo utilizado para efetuar cálculos de tempo de meia-vida: 

4. Defina e diferencie partículas alfa, beta e gama: 

5. Qual a importância de Pierre Curie, Marie Curie e Becquerel? 

 

QUESTÕES OBJETIVAS  

1. (UNI-RIO) O 201Tl é um isótopo radioativo usado na forma de TlCl3 (cloreto de tálio) 

para diagnóstico do funcionamento do coração. Sua meia-vida é de 73h (≈3 dias). 

Certo hospital possui 20 g deste isótopo. Sua massa, em gramas, após 9 dias, será 

igual a: 

a) 1,25                  b) 3,3                   c) 7,5               d) 2,5               e) 5,0 

2. (UNIP - SP) Quando um elemento X emite partícula beta, transforma-se em Y. Os 

elementos X e Y são: 

a) isótopos                b) isóbaros             c) alótropos            d) isótonos 
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3. O fósforo – 32 é utilizado como traçador para o controle do metabolismo celular. 

(    ) SIM       (     )NÃO 

4. Urânio - 238 espontaneamente emite partículas; o fragmento restante, para cada 

partícula emitida, tem número atômico  0. Sendo assim, o número de massa do 

fragmento produzido é igual a 

a) 237                  b) 236           c) 235            d) 234            e) 233  

5. A radioatividade é um processo natural? 

(    ) SIM       (     )NÃO 

 

b) A seguir, promoveu-se para a comunidade escolar uma palestra sobre a radioatividade e seus 

múltiplos usos para benefício da sociedade, buscando provocar inicialmente a curiosidade de todos sobre 

o tema discutido. Além disso, com intuito de fornecer o máximo possível de informações sobre a história 

da Radiatividade ao longo dos anos um vídeo sobre a história da radioatividade foi apresentado aos 

estudantes.  

c) realização de uma visita ao Museu da Radioatividade do Departamento de Energia Nuclear da 

Universidade Federal de Pernambuco, que é um espaço educativo-cultural tendo por objetivo difundir o 

conhecimento sobre o uso e as aplicações pacíficas das radiações ionizantes relacionadas à geração de 

eletricidade, medicina nuclear, radioterapia, conservação de alimentos e gamagrafia, para que assim os 

educandos possam ter uma visão mais ampla sobre o tema abordado.  

d) A seguir foram realizadas pesquisas em livros didáticos e na internet para avaliar os recursos 

didáticos utilizados no estudo da temática nuclear.  

e) Com o intuito de analisar se o trabalho desenvolvido estava alcançando os objetivos o 

questionário inicial foi reaplicado para assim avaliar a evolução do conhecimento dos estudantes.  

f) Finalmente, a partir das informações obtidas, os alunos construíram uma cartilha indicando os 

benefícios da radioatividade, para ser distribuída com a sociedade. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Levando em consideração os avanços necessários para que haja possíveis mudanças no Ensino 

de Química pode-se encontra na metodologia de projeto um apoio para melhorar o ensino, conforme 

(2006), onde afirma que para atender a esses avanços é importante optar pela metodologia de projeto. 

Essa metodologia pode proporcionar aos estudantes uma aprendizagem crítica e reflexiva em busca da 

produção do conhecimento. De acordo com a autora a palavra projeto assume diferentes significações, 

como: lançar, atirar, realizar algo no futuro. Do ponto de vista do processo pedagógico, aparece no 

sentido de proposição de uma prática “crítica, reflexiva e problematizadora”, que tem por objetivo 

produzir conhecimento com autonomia e espírito crítico.  

Assim, a análise das respostas obtidas após a aplicação inicial do questionário indicou que 70% 

dos participantes não responderam corretamente sobre a definição de radioatividade, 83% afirmaram 

que a radioatividade só possui efeitos negativos, evidenciando a falta de informação sobre o tema e de 

trabalhos direcionados para informar a população sobre a contribuição da radioatividade para sociedade. 

É evidenciada nas aulas de Química a necessidade de atividades que despertem no educando o interesse 

em ir em busca do aprendizado de qualquer conteúdo trabalhado. Nessa perspectiva Zanon e Maldaner 

(2007), em seus estudos sobre o ensino da Química, pontuam que as dificuldades de aprendizagem de 

Química na Educação Básica são observadas desde a década de 70. Os mesmos destacam a carência da 

interação com o cotidiano, a descontextualizacão, a linearidade, a fragmentação dos conteúdos, a 

desconsideração da História da Química.  

A preocupação em estudar a aprendizagem dos conceitos químicos data das décadas de 1970 a 

1980. Antes se acreditava no simples fato de decorar os conteúdos e que as notas consideradas como 

baixas eram responsabilidade dos estudantes que não tinham estudado o suficiente. Atualmente o 

professor é visto como um dos responsáveis por esse processo, sendo fundamental pontuar que o 

educando e educador são os principais agentes para que o processo de aquisição do conhecimento venha 

acontecer de forma positiva. Cunha (2012) enfatiza que “a aprendizagem ocorria pela repetição e que os 

estudantes que não aprendiam eram os únicos responsáveis pelo seu insucesso”.  

Setenta e três por cento (73%) dos alunos afirmaram que é difícil efetuar cálculos do tempo de 

meia-vida; 56% afirmaram que não sabem o significado das partículas alfa, beta e gama; 82% 

confirmaram que ouviram falar sobre Pierre e Marie Curie e Becquerel, mas desconheciam a contribuição 
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desses cientistas para a história da radioatividade. Esses números evidenciam assim, a necessidade de se 

estudar como o processo de aprendizagem dos conteúdos programáticos está sendo conduzido em sala 

de aula. Confirma-se assim a necessidade dos educadores trabalharem com metodologias que permitam 

elevar o conhecimento dos educandos, ao invés de promoverem uma formação baseada na memorização 

de conteúdo. Para Schnetzler (2004), a aprendizagem dos estudantes vem sendo geralmente marcada 

pela memorização de grande quantidade de informações, visando à aprovação em cursos, sendo assim o 

ensino de Química distanciado do mundo cultural e tecnológico no qual vivem.  

No início do desenvolvimento dos trabalhos constatou-se o interesse dos estudantes em 

participar da atividade pedagógica. Após assistir ao vídeoapresentado eles formularam diversas questões, 

relacionadas principalmente ao seu cotidiano. Para que esse tipo de curiosidade surgisse foi necessário 

levantar questionamentos e utilizar uma ferramenta metodológica diferenciada das práticas do cotidiano 

escolar. Nesse sentido, o professor deve estimular o desenvolvimento crítico e social do educando, ao 

invés de funcionar como um conferencista, ou seja, transmitindo apenas soluções já prontas (PIAGET, 

1977).  

Outro importante fator que se deve destacar é a correlação do tema não só com a Química, 

como também com as diversas disciplinas estudadas em sala de aula. Ressalta-se que a 

interdisciplinaridade vem assumindo papel de destaque para a construção de um conhecimento mais 

amplo, cumprindo assim com o objetivo descrito pelos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN (BRASIL, 

1999).  

Após, o desenvolvimento das atividades pedagógicas verificou-se a evolução do conhecimento 

sobre o tema radioatividade. Sessenta e sete por cento (67%) dos estudantes conseguiram efetuar os 

cálculos de meia vida, (81%) explicitaram corretamente a definição das partículas alfa, beta e gama e 93% 

discutiram acerca das contribuições de Marie Curie e a importância da mesma no decorrer da história da 

radioatividade. Com relação às questões objetivas, os resultados estão apresentados no gráfico I.  

Gráfico I: Análise do questionário objetivo 
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Pode-se inferir que a metodologia de projetos contribuiu de forma positiva na construção do 

conhecimento. Ao trabalhar essa atividade pedagógica, é possível desenvolver competências, propor 

tarefas complexas e desafios que estimulem os estudantes a mobilizar seus conhecimentos e completá-

los. Os estudantes devem ser envolvidos no problema e têm que investigar, registrar dados, formular 

hipóteses, tomar decisões, resolver o problema, tornando-se sujeito de seu próprio conhecimento 

(BECKER, 2001).  

Na parte que tange à produção das cartilhas educativas sobre radioatividade, observou-se que os 

estudantes contribuíram para a produção da mesma, contando com o auxílio da internet, ferramenta 

que propicia a aprendizagem, quando usada de forma adequada. Levando em consideração que 

estamos vivenciando um momento no qual a população mundial está diante da revolução das 

tecnologias da comunicação e informação (TICs) é importante que os educadores façam uso dessas em 

sala de aula, tendo em vista que os estudantes do atual século são todos conectados às novas mudanças 

tecnológicas.  

Cabe salientar que os educadores são fundamentais para que as atividades com o uso da 

internet ocorram de forma segura. Hoje muitas instituições não fazem o uso dessa ferramenta, nesse 

sentido, os Parâmetros Curriculares Nacionais no ano de 1998 já ressaltavam que os professores 

precisavam ser capazes de conhecer seus estudantes, de adequar o processo de ensino aprendizagem, 

de elaborar atividades que possibilitassem o uso das novas TICs (BRASIL, 1998). Assim é necessário o 
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incentivo da realização de atividades desse tipo nas escolas, para que os educandos possam interagir 

com o universo tecnológico.   

Outro fator que contribuiu de forma positiva para o conhecimento dos estudantes e para o 

desenvolvimento das atividades foi a visita ao museu de radioatividade da Universidade Federal de 

Pernambuco, que possui um acervo importante para elaboração de materiais didáticos sobre 

radioatividade. Durante todo o desenvolvimento do trabalho os educandos resgatavam o conhecimento 

adquirido no museu. Sendo o museu de ciência de grande importância para a divulgação e construção 

do conhecimento que complementam a educação em nosso país.  

4. CONCLUSÃO 

 

Compreende-se que no momento em que reaplica-se um  questionário após a realização de uma 

atividade a tendência é que os alunos elevem o grau de acertos, porém o que fica de mais importante é a 

forma com qual os educandos concebem a visão do tema abordado e o associa a sua realidade cotidiana. 

Muitos dos alunos envolvidos no projeto não possuía noção das aplicabilidades da Radioatividade em sua 

vida, mesmos já havendo estudado essa temática, não houve a construção efetiva do processo de ensino 

de aprendizagem, sendo facilitado essa aquisição de conhecimento por meio das atividades propostas. 

Assim, compete aos professores a aprendizagem de novas metodologias que priorizem a construção de 

estratégias de verificação e a comprovação de hipóteses para a construção do conhecimento discente, 

além do desenvolvimento do espírito crítico e da criatividade, que se tornem capazes de proporcionar 

uma dinâmica de ensino, que incluam o trabalho individual e coletivo, que estimulem a autonomia e o 

sentimento de segurança, de modo a possibilitar aos educandos uma atuação em níveis de interlocução 

cada vez mais complexa.  
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Resumo do artigo. A experimentação no ensino de Ciências e de Química pode ser utilizada com diferentes objetivos 

pedagógicos e em diversas abordagens. Professores e alunos muitas vezes apresentam visões ingênuas sobre o papel da 

experimentação no ensino de Química e isto influencia em sua prática docente. Diante desse contexto, o objetivo do trabalho 

foi investigar as concepções de alunos de graduação em Licenciatura em Química (Unesp, campus Presidente Prudente) e 

participantes do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) sobre o papel da experimentação no ensino. 

Ao longo do ano letivo de 2014 foram realizados encontros periódicos para acompanhamento do desenvolvimento do projeto e 

para discussão de textos acadêmicos relacionados ao ensino de Química. Em um dos encontros o tema discutido foi o papel 

pedagógico da experimentação, e na sequência foi aplicado um questionário escrito dissertativo sobre esse assunto. As 

principais concepções observadas foram o auxílio à aprendizagem e a motivação dos estudantes. Pontualmente surgiram 

algumas concepções distorcidas, como a comprovação de teorias e a motivação intrínseca dos estudantes. Portanto, apesar do 

uso de experimentos por esses estudantes no desenvolvimento dos projetos durante o ano letivo, foi constatado que ainda há 

visões distorcidas sobre a experimentação, o que demonstra a importância de uma discussão aprofundada sobre o tema, com 

uso de conceitos da História e Filosofia da Ciência. 

Palavras-chave: PIBID, experimentação, concepções. 

 

Conceptions of PIBID chemistry undergrad students about didactic role of experimentation 

 

Abstract. Experimentation on the teaching of Science, especially Chemistry can be used with different didactic 

aims and different approaches. Current and future Chemistry teachers have naive conceptions about the role of 

experimentation in high school Chemistry classes, and this have a deep consequence in their teaching practice. In 

this work we investigated the perception about the role of experimental activities from Chemistry course 

students (UNESP, Presidente Prudente) who are part of a federal government program which stimulate students 

to start teaching experience (PIBID, from Portuguese Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência). 

During the year of 2014, the PIBID group had periodic following up meetings, where academic texts on Chemistry 

education were discussed. In one of those meetings, it was discussed the didactic role of experimentation 

followed by a dissertative questionnaire on the subject. Main conceptions detected on experimental role were 

the helping in learning and student´s motivation. We also detected few misconceptions on didactic objective of 

experimentation, i.e. proof of theories, and intrinsic motivation of students. Therefore, although this group had 

eventually used experiments for teaching chemistry along the year, some misconceptions about experimentation 

happened. Based on these results, we suggest that it is important to promote a deep discussion about the 

experimental didactic role with undergrad students presenting History and Philosophy of Science concepts. 

Keywords: PIBID, experimentation, conceptions.  

1. INTRODUÇÃO 

A experimentação no ensino de Ciências e de Química pode ser utilizada para atingir vários objetivos 

pedagógicos. Ferreira e colaboradores (2010) defendem que a experimentação didática pode auxiliar na construção 
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de conceitos pelos estudantes. Borges (2002) afirma que a experimentação pode ser utilizada com os seguintes 

objetivos pedagógicos: ensinar técnicas e procedimentos de laboratório, além de facilitar a aprendizagem de 

conceitos científicos. 

Galiazzi e colaboradores (2001) apresentam outros objetivos relativos ao uso didático da experimentação, 

como aprender os conceitos por meio da prática, melhorar a aprendizagem dos conceitos teóricos, desenvolver a 

habilidade de observação, a capacidade de trabalhar em grupo e melhorar o raciocínio. 

As atividades experimentais podem ter um papel muito importante na aprendizagem de Química pelos 

estudantes. Isso pode ocorrer por meio do estabelecimento de relações entre a teoria e a prática pelos alunos (Silva 

e Zanon, 2000; Lima e Marcondes, 2005). Assim, é necessário que o professor tenha a intencionalidade de 

promover a aprendizagem da Química de forma ampla, com o objetivo de que os estudantes estabeleçam relações 

entre a teoria e a prática experimental. 

Pozo (1998) apontou que no ensino por investigação, os alunos devem realizar pequenas pesquisas, e devem 

utilizar conceitos para resolver problemas experimentais. Hofstein e Lunetta (2003) apontam que essa abordagem 

de ensino proporciona aos estudantes o planejamento de investigações, o uso de experimentos na coleta de 

dados seguido de interpretação e análise, além da comunicação dos resultados entre os próprios estudantes. 

Ainda segundo os autores, existe uma série de vantagens da atividade experimental investigativa em relação à 

atividade experimental com abordagem tradicional como: argumentação e uso de justificativas científicas das 

afirmações, mudança atitudinal e aumento de interesse pela Ciência. São criadas, também, condições para 

aprendizagem efetiva de conceitos científicos, desenvolvimento da habilidade de investigação científica e 

percepção de Ciência e interação social entre os estudantes. 

Segundo Gil-Pérez e colaboradores (2001), os professores da Educação Básica muitas vezes possuem visões 

deformadas sobre como a Ciência foi desenvolvida historicamente. Portanto, é possível que os professores 

apresentem essas visões mesmo de forma não intencional para os alunos. Os autores propõem que existem 

várias visões distorcidas sobre a Ciência, como a visão empírico-indutivista, em que é proposta uma elevada 

importância da observação e é defendida uma “neutralidade” da experimentação na construção do 

conhecimento. Outro ponto importante dessa concepção é que são ignorados os papéis das hipóteses e de outras 

teorias na orientação da pesquisa científica. Outra concepção problemática é a visão rígida, algorítmica, exata e 

infalível da Ciência, na qual o conhecimento científico é descrito como uma série de etapas realizadas de modo 

mecânico. A Ciência também é vista como uma verdade absoluta e infalível. 

Outra concepção distorcida sobre a Ciência é a visão aproblemática e ahistórica, que não considera as 

situações-problema (motivação) que deram origem ao conhecimento científico. Assim, não é considerada que a 

Ciência é fruto de seu período histórico. Outro equívoco é considerar a Ciência individualista e elitista, ou seja, o 

conhecimento científico é visto como o fruto de trabalho de gênios isolados e, portanto, é desconsiderada a 

importância do trabalho coletivo para o seu desenvolvimento. A visão socialmente neutra consiste em uma 

concepção que não considera as relações existentes entre a Ciência, a Tecnologia e a Sociedade. Neste sentido, o 

cientista é visto como um ser “acima do bem e do mal” e é desconsiderada a ética envolvida nas pesquisas 

científicas, embora esse tema tenha atualmente ganho um espaço na mídia e sempre de forma negativa para o 

mundo científico. 

Portanto, a própria educação formal pode difundir imagens deformadas sobre a natureza da atividade 

científica aos estudantes. Além disso, essas visões podem afetar a forma como os professores compreendem os 

objetivos que podem ser associados à experimentação didática. 

Muitos estudantes e professores da Educação Básica apresentam visões simplistas sobre o papel da 

experimentação no ensino de Ciências e de Química. Galiazzi e Gonçalves (2004) apontam que: 
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Não é novidade afirmar que, em geral, professores e alunos de cursos de Química têm 

uma visão simplista sobre a experimentação. Muitas dessas visões pessoais estão 

cunhadas pelo empirismo do observar para teorizar e por isso não causou surpresa que 

muitos dos relatos de aulas com atividades experimentais estivessem alicerçados sobre 

essas compreensões. Parece-nos que isso aponta para uma questão importante a 

considerar no planejamento de atividades experimentais, que é a possibilidade de 

enriquecer o conhecimento sobre a natureza da ciência, pois esse conhecimento influencia 

a aprendizagem dos estudantes na atividade experimental (GALIAZZI e GONÇALVES, 

2004, p.327). 

 

Essas visões simplistas de professores e estudantes muitas vezes são provenientes de concepções distorcidas 

sobre a natureza da Ciência. É necessário promover discussões que envolvam a História e a Filosofia da Ciência 

tanto na formação inicial quanto na continuada de professores, para que sejam desenvolvidas concepções mais 

apuradas sobre a natureza da Ciência e o papel da experimentação na Ciência e no ensino de Ciências. 

Alguns dos objetivos pedagógicos da experimentação apontados por professores são controversos. A 

motivação geralmente é apontada pelos professores como um dos principais objetivos da experimentação. 

Segundo Galiazzi e Gonçalves (2004), existem evidências de que a motivação não ocorre simplesmente quando os 

estudantes realizam uma atividade experimental: 

 

Essa ideia presente no pensamento dos professores está associada a um conjunto de 

entendimentos empiristas de Ciência em que a motivação é resultado inerente da 

observação do aluno sobre o objeto de estudo. Isto é, os alunos se motivam justamente 

por “verem” algo que é diferente da sua vivência diária, ou seja, pelo “show” da ciência. 

(GALIAZZI e GONÇALVES, 2004) 

 

Dessa forma, a visão empirista dos professores interfere em sua maneira de enxergar a atividade experimental. 

Consequentemente, os objetivos pedagógicos atribuídos à experimentação refletem essa visão distorcida sobre a 

natureza da Ciência. Além disso, quando se emprega a atividade experimental como recurso pedagógico, deve-se 

realizar sempre uma discussão sobre os conceitos científicos envolvidos, senão o experimento perde todo o seu 

caráter pedagógico. 

Diante desse contexto teórico, o objetivo do trabalho foi levantar as concepções dos licenciandos bolsistas do 

subprojeto PIBID – Química da UNESP - Campus Presidente Prudente sobre quais são os objetivos pedagógicos 

que podem ser relacionados com o uso de atividades experimentais no ensino de Química. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

O subprojeto de Química – PIBID da Faculdade de Ciências e Tecnologia de Presidente Prudente prevê que os 

licenciandos acompanhem turmas do Ensino Médio de duas escolas da rede pública e que realizem atividades 

experimentais de acordo com o planejamento dos professores. O número de bolsistas do subprojeto de Química é 

de doze licenciandos e eles cursam desde o segundo ano até o quinto ano do curso. O acompanhamento das turmas 

e a realização das atividades experimentais foram realizados pelos licenciandos ao longo do ano letivo. No segundo 

semestre do ano de 2014, foram realizadas reuniões quinzenais para discutir o andamento do subprojeto PIBID – 

Química nas escolas. Além disso, nessas reuniões foram discutidos textos acadêmicos sobre o Ensino de Ciências e 

de Química. Os assuntos discutidos durante as reuniões foram o planejamento de ensino, a Proposta Curricular do 

Estado de São Paulo, a pesquisa no ensino de Química, contextualização e interdisciplinaridade, concepções 

alternativas e mapas conceituais, uso de modelos moleculares e de computadores no ensino, a concepção sobre a 

avaliação de professores de Química e o papel da experimentação no ensino de Química. 
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Em uma reunião, após a discussão sobre o texto de título: O papel da experimentação no ensino de Ciências 

(GIORDAN, 1999), foi aplicado um questionário sobre as concepções dos bolsistas relacionado à experimentação 

didática. O grupo conta com doze estudantes, no entanto, estavam presentes a esta reunião dez estudantes, que 

responderam ao questionário. O questionário foi elaborado com duas questões dissertativas, sobre o papel 

pedagógico da experimentação e sobre os objetivos que podem ser atribuídos ao uso de experimentos no ensino de 

Química. 

Os dados do questionário foram organizados e analisados de acordo com a análise de conteúdo qualitativa 

(LANKSHEAR e KNOBEL, 2008) e foram criadas categorias para as concepções dos licenciandos. As categorias 

de análise e os dados obtidos serão discutidos na seção a seguir. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De forma geral, predominou uma visão dos licenciandos de que a experimentação didática contribui para a 

aprendizagem e para o desenvolvimento cognitivo dos estudantes. Dentro dessa visão de contribuição para a 

aprendizagem, uma parte dos licenciandos (4) apontou que a realização de experimentos auxilia na aprendizagem 

de investigações. Foram sugeridas pelos licenciandos outras habilidades que podem ser abordadas por meio da 

experimentação, como despertar o espírito científico (2 licenciandos), geração de hipóteses e teorias (1), resolução 

de problemas (2) e realização de trabalho em grupo. Salienta-se que os experimentos realizados pelos estudantes 

nas escolas públicas tiveram um caráter tradicional, com uma discussão teórica prévia, apresentação de 

procedimento experimental para os alunos da Educação Básica, realização dos experimentos e posterior discussão 

sobre os resultados observados. Portanto, não foram realizados experimentos de caráter investigativo durante o ano 

letivo nas escolas. 

A motivação foi um ponto que também foi apontado pelos licenciandos (2) como uma das contribuições da 

experimentação didática. Foi observado nos questionários o uso de outros termos que podem ser relacionados com 

a motivação, como ‘despertar curiosidade dos alunos’ (4 licenciandos), ‘despertar o interesse dos estudantes’ (2 

licenciandos) e ‘tornar a disciplina mais interessante’ (1 licenciando). 

As concepções dos licenciandos sobre o papel pedagógico de atividades experimentais no ensino de Química são 

apresentadas a seguir, na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Concepções dos estudantes observadas sobre a experimentação. 

Característica Quantidade 

Aprendizagem 7 

Desenvolvimento cognitivo 4 

Motivação 2 

Curiosidade 4 

Despertar interesse 2 

Disciplina mais interessante 1 

Cotidiano 3 

Comprova a teoria 1 

Pensamento indutivo e dedutivo 1 

Desperta o espírito científico 2 

Relacionar teoria com prática 2 

Ilustração de conceito químico 2 

Investigação 4 

Geração de hipóteses e teorias 1 

Resolução de problemas 2 

Trabalho em grupo 1 

Cidadania 1 

Conhecer o pensamento do aluno 1 
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Houve algumas concepções dos estudantes nas quais a experimentação permite levantar os conhecimentos 

prévios dos alunos (1 licenciando) e promover a cidadania dos estudantes (1 licenciando). Concordamos que a 

experimentação didática pode ser empregada com esses objetivos pedagógicos, uma vez que exista uma visão 

construtivista do professor, na qual o foco é a construção de conhecimentos pelos estudantes. 

É possível notar que de acordo com os dados apresentados na Tabela 1, existe uma forte visão dos estudantes 

sobre o papel da aprendizagem e do desenvolvimento cognitivo no uso didático da experimentação: 

 

“A experimentação possui um papel fundamental no processo de ensino e 

aprendizagem, pois ela, (sic) proporciona aos alunos maior compreensão do conteúdo 

através da observação, que o método tradicional expositivo não proporciona. (...) Espera-

se que os alunos desenvolvam maior compreensão, não somente do conteúdo estudado 

em si, mas também do mundo em que vivem (...)” (Aluna A2). 

“Em minha opinião a experimentação tem um papel primordial para a aprendizagem” 

(Aluno A3). 

“A experimentação estimula a capacidade cognitiva dos alunos” (Aluno T). 

“A experimentação ajuda o aluno a compreender melhor a teoria, com outra 

linguagem, com recurso da visão, do paupável (sic). Através da observação, e da 

participação do aluno, os experimentos ampliam o conhecimento que a teoria às vezes 

não consegue.” (Aluna V). 

“A experimentação tem papel fundamental, (...) fazendo com que o aluno tenha uma 

expansão cognitiva, ou seja, uma melhor aprendizagem, (...) que os alunos venham 

adquirir uma compreensão da matéria (...).” (Aluna L2). 

 

Concordamos que a visão dos licenciandos de que a atividade experimental tem papel importante na 

aprendizagem de Química e de Ciências. A experimentação pode auxiliar a construção de conceitos, a 

aprendizagem de conceitos químicos teóricos e de procedimentos, a desenvolver as habilidades de observação, de 

trabalhar em grupo e o raciocínio (Ferreira, et al., 2010; Borges, 2002; Galiazzi, et al., 2001). 

Os licenciandos (4) apontaram que dentre os objetivos que podem ser adotados ao realizar experimentos 

didáticos havia a investigação. Também associaram habilidades ligadas ao uso de investigações, como 

desenvolvimento de hipóteses e teorias (1), resolução de problemas (2) e despertar o espírito científico (2). É 

importante lembrar que os experimentos conduzidos pelos licenciandos tiveram um caráter tradicional, com as 

seguintes etapas: explanação do roteiro, realização da atividade experimental em grupos e discussão dos resultados 

obtidos. 

 

“(...) além de instigar o caráter investigativo dos mesmos alunos a procurar explicações 

para “fenômenos” (...).” (Aluno T). 

“(A experimentação pode) servir como investigação despertando assim 

questionamentos e consequentemente a busca pelas respostas (...)” (Aluna A1). 

“O espaço onde se cria um caráter investigativo para instigar a sede do saber e 

fortalecer a autonomia e segurança pessoal e coletivo entre os alunos” (Aluno L1). 

 

No ensino por investigação, os alunos são colocados em situação de realizar pequenas pesquisas, combinando 

simultaneamente conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais (Pozo, 1998). Consideramos que as atividades 

experimentais podem ser investigativas e que podem desenvolver habilidades dos estudantes como propor 

hipóteses e teorias, auxiliar na resolução de problemas e despertar o espírito científico. Entretanto, em atividades 

experimentais de caráter tradicional, como não há um problema ou pesquisa para guiar os estudantes, é pouco 

provável que essas habilidades apontadas pelos licenciandos sejam desenvolvidas. 

Dois licenciandos apontaram que é importante estabelecer uma relação entre a teoria e a prática ao ensinar 

Química. 

 

“Em minha opinião a experimentação é fundamental, de forma que não sobreponha à 

teoria. Quando digo sobreponha, me refiro a prática não ser mais importante que a teoria, 

pois as duas caminham juntas. Pode haver uma conciliação entre prática e teoria 

auxiliando aos alunos, facilitando a aprendizagem (...)” (Aluna M) 
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A fala da aluna M é interessante, no sentido de que muitos professores consideram que a prática experimental é 

mais importante do que a teoria. Essa visão geral muitas vezes é decorrente de uma visão empírico-indutivista dos 

professores. Além disso, também podem atribuir uma elevada importância à experimentação, pois geralmente 

existem dificuldades de realizar experimentos didáticos, como falta de infraestrutura, falta de tempo para preparo 

de atividades experimentais, falta de verba para manutenção e custeio do laboratório, falta de pessoal de suporte, 

dentre outras. 

Alguns licenciandos (2) apontaram que a experimentação pode ser utilizada com o objetivo de ilustrar conceitos 

químicos. 

 

“(A experimentação) é para ilustrar um conceito químico” (Aluna A1). 

“(A experimentação) exerce um papel fundamental na ilustração da teoria, aprendida 

(sic) em aula” (Aluno F). 

 

Aparentemente essas percepções estão voltadas para o estabelecimento de relações entre teoria e prática. Nesse 

sentido, essas visões são coerentes com os apontamentos de Silva e Zanon, 2000; Lima e Marcondes, 2005, que 

afirmam que uma das formas de aprendizagem de Química reside em atividades que visam um estabelecimento de 

relações entre a teoria e a prática experimental. 

Sobre os conteúdos que podem ser aprendidos por meio da experimentação, três estudantes apontaram o 

cotidiano dos estudantes da Educação Básica: 

 

“(A experimentação desenvolve) a capacidade dos alunos em relacionar os 

“fenômenos” químicos do cotidiano com o conteúdo “duro” da disciplina de Química” 

(Aluno T). 

 

Concordamos com essa visão de que a experimentação pode ser uma estratégia a ser utilizada dentro de uma 

proposta de ensino contextualizada. Percebemos que há uma confusão de significados entre os termos: cotidiano e 

contextualização. A visão de uma Química do cotidiano muitas vezes consiste em um ensino tradicional de 

conceitos químicos e no qual são utilizados alguns exemplos da vida cotidiana dos estudantes. A contextualização é 

mais ampla, no sentido de que um conhecimento químico tem sentido quando é abordado dentro de um dado 

contexto (Wartha, Silva e Bejarano, 2013). 

Outra concepção apresentada pelos pibidianos acerca da experimentação didática foi relacionada com a 

motivação (2 licenciandos). A seguir são apresentados os textos dos licenciandos: 

 

“A experimentação tem papel fundamental, possibilitando um interesse, uma 

motivação, pela química (...) e um interesse maior em ampliar os seus conhecimentos” 

(Aluna L2). 

 

Outros licenciandos também apontaram aspectos relacionados com a motivação dos estudantes, como a 

experimentação desperta a curiosidade dos estudantes (4), desperta o interesse dos alunos (2) e torna a disciplina 

mais interessante (1). 

É preciso ser cuidadoso ao afirmar que a experimentação promove a motivação dos estudantes para aprender 

Química ou Ciências. Muitos professores apresentam a visão de que a realização de experimentos motiva 

intrinsecamente os estudantes, ou seja, apenas o uso didático da prática experimental faz com que os alunos se 

motivem a estudar e a gostar de Química. Existem estudos que mostram que essa motivação é pouco observada nos 

estudantes que tem aulas experimentais (Galiazzi, et al., 2001). As visões dos professores sobre a motivação tem 

uma origem em uma concepção empirista da Ciência, na qual os alunos ficariam motivados apenas pela observação 

do objeto de estudo, por verem algo que é diferente de sua vivência diária, por participarem de um “show” da 

Ciência (Galiazzi e Gonçalves, 2004). 

Um licenciando revelou que o experimento didático tem função de comprovar teorias e abordar questões 

indutivistas e dedutivistas. 

 

“(A experimentação) exerce um papel dual: 1ª A comprovação física das teorias e pode 

também exercitar o pensamento dedutivo e indutivo sobre os fenômenos naturais” (Aluno 

L1). 
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A crítica que se faz em relação a essa concepção é a de que consiste em uma visão simplista sobre a natureza da 

Ciência. Nessa visão, a experimentação e a observação possuem elevada importância em relação à teoria, pois a 

partir da realização de muitos experimentos em diversas condições, as teorias são elaboradas por meio da indução. 

E a partir das teorias, as previsões são realizadas por meio do processo de dedução. (Chalmers, 1993; Gil Pérez, et 

al., 2001). Nessa visão, é esquecido o papel fundamental da elaboração de hipóteses e teorias antes da realização 

dos experimentos e da observação. Cabe salientar que um experimento não possui significado se não for observado 

de acordo com alguma teoria. Pode ser dito que as teorias sejam análogas a lentes, que permitem atribuir 

significados diferentes ao que é observado nos experimentos. 

Portanto, é importante discutir elementos da História e Filosofia da Química durante a formação inicial e 

continuada de professores, pois as visões distorcidas sobre a natureza da Ciência dos professores podem influenciar 

a sua prática docente e serem disseminadas para os estudantes. Como a experimentação possui um papel importante 

no desenvolvimento da Ciência, essas visões que os professores possuem muitas vezes são atribuídas à atividade 

experimental com enfoque didático. 

4. CONCLUSÃO 

A principal visão dos licenciandos pibidianos em relação ao papel pedagógico da experimentação foi o auxílio à 

aprendizagem e ao desenvolvimento cognitivo dos estudantes. Essa concepção é coerente com a percepção de 

vários autores da literatura (Ferreira, et al., 2010; Borges, 2002; Galiazzi, et al., 2001; Silva e Zanon, 2000; Lima e 

Marcondes, 2005). 

Outra visão que foi apresentada por parte significativa dos estudantes foi o estabelecimento de uma relação entre 

a experimentação e a motivação dos estudantes. É preciso ser crítico sobre essa visão, pois se sabe que a 

experimentação pode motivar parte dos estudantes, entretanto, sua simples realização pode não motivá-los 

intrinsecamente. 

Também surgiram concepções de que a experimentação promove a comprovação da teoria e aborda questões 

indutivistas e dedutivistas. Essas visões são comuns entre professores e alunos da Educação Básica e são frutos de 

concepções distorcidas sobre a natureza da Ciência e da experimentação, uma vez que as atividades experimentais 

possuem elevada importância para o desenvolvimento da Ciência. 

Apesar das reuniões em que são discutidos assuntos relacionados ao ensino de Química, inclusive à natureza da 

experimentação, e também os licenciandos trabalharem ativamente com atividades experimentais de Química em 

escolas, surgiram concepções distorcidas sobre a natureza da Ciência e consequentemente sobre a experimentação. 

Desta forma, mesmo com uma formação inicial aprimorada pelo programa PIBID, com a realização rotineira de 

experimentos didáticos para alunos do Ensino Médio ao longo de um ano letivo, é necessária uma discussão intensa 

sobre o papel da experimentação no ensino de Química e sobre os objetivos pedagógicos que podem ser definidos 

ao empregar atividades experimentais como estratégia didática. 
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O presente trabalho tem como finalidade apresentar aos alunos do Ensino Médio a importância dos pigmentos naturais; desde 

suas características nutritivas, quanto químicas, além da experimentação, extraindo pigmentos naturais através das verduras, 

assim como também seus principais cromóforos, formula estrutural e sua polaridade em meio a diferentes solventes. Foi 

realizado no Colégio Estadual Glorita Portugal, numa turma de 1º ano da seria do Ensino Médio, num total de 25 alunos, no 

turno matutino. Os resultados do questionário investigativo mostram que os alunos têm conhecimentos subsunçores. A partir 

disso a temática prosseguiu com a experimentação, onde os próprios alunos  desenvolveram, em sala de aula gerando discussão 

na sua realização. Diante disso, a experimentação em sala de aula, pode ser sim facilitadora, na junção da prática com teoria. 

Palavras-chave: Pigmentos. Experimentação. .Ensino de química. 

 

Approach of natural pigments in Chemistry Teaching through experimentation 

 

This paper aims to present to high school students the importance of natural pigments; from their nutritional 

properties, to their chemical properties. In addition experiments were conducted, extracting natural pigments 

from vegetables. Based on these experiments, the main chromophores, the structural formula and the polarity 

among the different solvents were studied. The study was conducted in Glorita Portugal State College, in a 1st 

year High School class, with a total of 25 students in the morning shift. The results of the investigative 

questionnaire show that students have previous knowledge  and from this the theme continued with an 

experiment, which students developed, generating discussion of its realization. The study shows that 

experimentation in the classroom can be a facilitator at the junction of practice with theory.  

Keywords: Pigments. Experimentation. Chemistry teaching . 

1. INTRODUÇÃO 

 Todo profissional ligado ao ensino de Química conhece as dificuldades de conciliar os conceitos químicos 

expostos nas abordagens em sala de aula com a vivência cotidiana do aluno. Nem sempre se consegue fazer essa 

ligação, principalmente diante da atual realidade da educação no Brasil, onde a maioria das escolas, em especial 

as públicas, não possuem laboratórios e materiais didáticos adequados para que o professor possa desenvolver 

conceitos a partir da observação de fatos experimentais. 

O quadro que a escola pública apresenta em relação às aulas ministradas pelo professor de química é 

desanimador. Reconhece-se que é preciso reformular o ensino de química nas escolas, visto que as atividades 
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experimentais são capazes de proporcionar um melhor conhecimento ao aluno, por isso, as reflexões deste 

trabalho visam abranger a importância da atividade experimental no ensino de química [1].  

 O ensino tradicional é administrado de forma que o aluno saiba inúmeras fórmulas, decore reações e 

propriedades, mas sem relacioná-las com a forma natural. Trabalhar com as substâncias, aprender a observar um 

experimento cientificamente, visualizar de forma que cada aluno descreva o que observou durante a reação, isto 

sim leva a um conhecimento definido [2]. 

 Com a ausência de um espaço adequado, neste caso o laboratório, a própria sala de aula é o ambiente 

adequado para desenvolver este tipo de atividade. Portanto, durante a abordagem teórica de determinado 

conteúdo, o professor pode executar a atividade experimental de maneira a promover a articulação coerente 

entre teoria e prática.  

 Segundo Silva (3,2010, p.230-261) expressa o seguinte:  

As atividades experimentais que serão aqui denominadas de demonstrativas-

investigativas são aquelas em que o professor apresenta, durante as aulas, 

fenômenos simples; a partir dos quais ele poderá introduzir aspectos teóricos que 

estejam relacionados ao que foi observado. 

 Objetivando tornar as aulas de Químicas mais prazerosas, os professores utilizam a experimentação como uma 

ferramenta educacional que permite a construção e a ampliação do conhecimento em sala de aula e fora dela, 

sendo objeto de estudo de vários pesquisadores como [4], [5], [6], [7], [8], [9] entre outros autores que se 

dedicam a investigar esta temática.  

 Diante desta realidade, faz-se necessária uma posição concreta por parte do discente a fim de inserir uma 

aprendizagem significativa, utilizando-se de práticas pedagógicas criativas, através das ferramentas disponíveis, 

sejam estas, tecnológicas, experimentais ou práticas simples como jogos lúdicos, que são meios eficazes para o 

processo de aprendizagem. Ressaltando que este aprendizado se dá de maneira prazerosa e mais empolgante 

que as  aulas tradicionais. 

 Desta forma, o professor deve buscar alternativas significativas para o ensino e aprendizagem do aluno, uma 

abordagem metodológica que tenha um real significado dos conceitos químicos.  As atividades experimentais 

acontecem pouco, mesmo sendo realizados em salas de aulas, muitos professores acreditam que esta pode ser a 

solução a ser colocada em prática, que auxiliariam na tão esperada melhoria do ensino de Química.  

 Na elaboração das atividades, buscou-se englobar os conceitos químicos de forma clara, objetiva e motivadora 

para os alunos. No desenvolvimento da parte prática, fez-se opção pelo emprego de materiais e reagentes de 

baixo custo, fácil aquisição e presentes no cotidiano do aluno.  

 De acordo com Araújo (10, 1995, p.283-285) expõe o seguinte:  

[...] entendemos que fomentar o desenvolvimento de atividades experimentais com 

materiais e reagentes de baixo custo e de fácil aquisição é um aspecto importante 

na formação docente, do mesmo modo que compreendemos ser relevante 

problematizar as maneiras de desenvolver experimentos em sala de aula. 

 As atividades experimentais permitem ao estudante uma compreensão de como a Química se constrói e se 

desenvolve, ele presencia a reação ao “vivo e a cores”, afinal foi assim que ela surgiu através da Alquimia, nome 

dado à química praticada na Idade Média.  
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 Assim, a experimentação é indispensável para a elaboração do conhecimento, já que esta experimentação 

aguça a curiosidade dos alunos, despertam neles algo que até então era desconhecido, e é essa busca por 

respostas, troca de informações e necessidade do diálogo que torna esta, uma ferramenta capaz de instruir, 

desenvolver o intelecto, a criatividade e, principalmente o caráter investigativo. 

 Diante do exposto, o objetivo da pesquisa foi extrair os pigmentos de verduras através de uso de solventes 

procurando relacionar com conteúdos químicos. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 Esta pesquisa perpassou por uma abordagem qualitativa e quantitativa e foi desenvolvida no Colégio Estadual 

Glorita Portugal, situado no município de São Cristóvão, numa turma de 1º ano do Ensino Médio, num total de 25 

alunos no turno matutino. Neste caso à aplicação desse trabalho foi dividida da seguinte forma:  

 Aplicação de um questionário investigativo: o primeiro momento inicia-se com a aplicação do questionário 

diagnóstico, com o intuito de detectar conhecimento dos educandos quanto a existência dos conceitos antes da 

aplicação da abordagem.  

 Aula expositiva: no segundo momento houve a explanação de aulas expositivas contextualizadas historiando a 

origem dos pigmentos naturais assim como onde podemos encontrar nos alimentos. Esta atividade motivou os 

alunos a construírem conceitos a respeito do assunto abordado  

 Experimentação: Neste momento foi realizado o experimento de extração dos pigmentos, com as verduras 

cenoura, beterraba e pimentão verde, os mesmos foram cortados e passados no liquidificador, em seguida 

filtrados e adicionados em tubos de ensaio e adicionou aproximadamente 10 mL de solventes como: água, álcool 

e acetona.  

 Questionário Avaliativo: A avaliação final deste trabalho consistiu em uma única pergunta referente o 

experimento realizado em sala de aula.  

 No entanto este presente trabalho foi dotado de muita observação, desde a aplicação da aula teórica, no 

formato de aulas expositivas, seguida da aplicação de uma avaliação; no momento da pesquisa e da discussão 

gerada à cerca do que fora encontrado e, principalmente durante a execução do experimento. Estas observações 

foram anotadas, bem como as falas dos alunos e suas reações diante de cada passo do processo. A metodologia 

deve ser descrita com as informações necessárias para permitir a repetição do estudo por outro pesquisador. 

Deve-se preferir o uso de unidades no Sistema Internacional (SI).  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 No inicio da realização deste trabalho, aplicou-se um questionário investigativo com objetivo de saber o 

conhecimento destes alunos sobre pigmentos naturais. Nas Figuras 01 a 03 estão os resultados obtidos.  

 Quando perguntado sobre a concepção pigmentos naturais, os alunos, conforme Figura 01, que pigmentos 

estão relacionados com cor, 19% com produtos químicos e 29% não responderam. Isso nos mostra que mesmo 

não sabendo o que venha serem pigmentos naturais os alunos citaram cor.  
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Figura 01 – Concepções dos alunos sobre pigmentos 

 

 O segundo gráfico, conforme Figura 02, foi indagado aonde se encontram os pigmentos naturais em sua casa.  
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Figura 02 – Questão sobre onde se encontram os pigmentos no cotidiano do aluno. 

 

 

 O gráfico 02 nos mostra claramente que 52% responderam alimentos, mesmo não tendo conhecimento de 

pigmentos, em seguida 34 % água sanitária e 14% roupas.  

 Por fim, quando perguntado: Onde podemos encontrar o licopeno? As respostas se encontram na Figura 03.  
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Figura 03 – Questão sobre onde se encontram os pigmentos no cotidiano do aluno. 

 

 

 Mais uma vez a maioria dos alunos citaram alimentos vermelhos como constituintes dos pigmentos naturais, 

24% produtos de limpeza e 24% N.D.A.  

 Os resultados nos mostra mesmo sem os alunos saberem o real significado do que venha ser pigmentos a 

maioria acertou positivamente; dentre os relatos do questionário aberto destacaram-se:  

 [A2] “ eu acho que os pigmentos naturais tem haver com propriedades nutritivas.”  

 

 [A10] “ acredito que cada cor num alimento tem sua importância .”  

 

 [A18] “ eu só sei sobre pigmentos naturais porque eu estava doente e o médico mandou comer frutas  e salada  

bem colorida ai eu pesquisei para saber.” 

  

 O segundo momento deste trabalho foi à realização de uma aula historiando como surgiram os pigmentos, e 

até mesmo o que são, onde podemos encontrá-los, e quando partimos para a parte química as formulas 

estrutural a partir da extração. Deixando sempre aberto o espaço para perguntas relacionado ao tema trabalhado 

em sala de aula.  

   

 A outra parte do trabalho foi experimentação, na extração dos pigmentos cortou os legumes em pequenos 

pedaços e foram triturados num liquidificador e filtrados essa parte foi realizada em casa, para não perder tempo 

em sala, pois só tínhamos 50 minutos. Logo, dividiu-se a sala em grupos, em cada tubo de ensaio tinha a extração 

da cenoura, beterraba e pimentão verde, adicionou aproximadamente 10 mL do solvente água, álcool e acetona, 

agitou e aguardou alguns minutos. As cores obtidas através da extração de todos os legumes foram explicadas 
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através das características de polaridade, assim como também os cromóforos que são encontrados na extração 

como o betacaroteno do pimentão e a betatina da beterraba.  

 Durante a explicação do experimento em uma aula prática, inicialmente procurou-se discutir a questão das 

cores das substâncias e a possível relação com suas estruturas químicas. Esta atividade demonstrou-se simples, 

segura, de baixo custo e adequada ao tempo de duração de uma aula de Química no Ensino Médio (100 min).  

 Por sua vez, o corante do pimentão vermelho consiste de uma mistura complexa, contendo em torno de 50 

diferentes pigmentos. Seus principais cromóforos  são capsantina e capsorubina (pigmentos vermelhos) e 

betacaroteno (pigmento amarelo) [11].  

 

 

 
 

Imagem 01: Coloração do extrato da cenoura, pimentão e beterraba em meio ao solvente água e 

acetona. 

 

 Após a extração de cada verdura, foram explicados os constituintes principais em cada pigmento natural, um 

dele foi o Beta-caroteno. É encontrado, especialmente, em vegetais e frutas de cor amarelo-alaranjada e em 

vegetais folhosos de cor verde-escura. Nestes, a cor natural do carotenóide é mascarada pela clorofila, presente 

nos cloroplastos [12]. A imagem abaixo mostra a estrutura estrutural do Betacaroteno. 
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Imagem 02: Fórmula estrutural do betacaroteno.  

 

 

A última parte desse trabalho foi à realização de questionário avaliativo com objetivo de saber a 

significância do experimento em na sala de aula e qual a importância para sua aprendizagem.  

 Perguntado se a utilização do experimento sobre extração de pigmentos em sala de aula foi fundamental para 

sua aprendizagem? Por quê?  

 

  [A1] “sim. Tivemos uma aula básica das vidraçarias de laboratório, inclusive o tubo e ensaio onde fizemos as 

misturas, além do mais o que é polar e apolar.”  

 

  [A10] “ mostrou na prática o que antes eu só sabia na teoria.”  

  [A15] “ o experimento aumentou meu desejo pela Química, assim como a curiosidade de saber mais e mais.”  

 

  [A20] “Aprendi o que não sabia, assim com misturas com substâncias que pode ser polar ou apolar 

dependendo do solvente”  

 

  [A22] “o experimento na sala é melhor para a adaptação na matéria de Química.” 

 

 Portanto, a curiosidade dos alunos foi esclarecida no contato dos materiais para experimentação, o porquê 

das extrações em meio a diferentes solventes apresentava diferentes tonalidades, o porquê de suas polaridades 

em meio à água e álcool e assim como o pimentão verde constatou-se a presença do betacaroteno como 

pigmento apolar, assim como demostrado suas estruturas em cada extração.  

 De acordo com [4] “as atividades experimentais assumem importantes contribuições na promoção da 

aprendizagem significativa efetiva em ciências, quando contribuem para que os alunos aprendam através da 

relação entre os saberes teóricos e práticos inerentes ao processo de conhecimento da ciência”  

4. CONCLUSÃO 

 A implantação de metodologias alternativas torna o processo de ensino e aprendizagem mais dinâmico e de 

fácil compreensão para os alunos. O uso de atividades experimentais nas aulas de Química é facilitador para a 

compreensão e aprendizagem dos alunos, seja ela com manipulação do material pelo aluno ou demonstrativa, 

não deve estar associada apenas a um aparato experimental sofisticado, mas sim a sua organização, discussão e 

análise, o que possibilita a interpretação dos fenômenos químicos e a troca de informações entre o grupo que 

está realizando o experimento. 

 Nota-se o quão é necessário utilizar metodologias significativas no ensino da química nas escolas, e a partir 

disso pode-se perceber que a dificuldade dos alunos em compreender conteúdos de química, pode ser 

superada/minimizada através da utilização de aulas experimentais, que o auxilia na compreensão dos temas 
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abordados e em suas aplicações no cotidiano. A importância do trabalho experimental para uma aprendizagem 

de conceitos científicos deve ter como objetivo fundamental a perspectiva do desenvolvimento pessoal do aluno 

e não somente nos conteúdos repassados. A experimentação cria um ambiente propicio entre professor - aluno, 

motivando estes alunos ao estudo da Química.Conclui-se que este trabalho, foi significativo para a aprendizagem 

dos alunos, relacionado aos pigmentos naturais, desde sua importância nutritiva quanto Química, trabalhada em 

sala de aula. 
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Resumo. Esta pesquisa se configura como um estudo de caso e tem como objetivo analisar as concepções sobre a Educação 

Inclusiva dos professores de ciências e matemática da cidade de Anápolis. Utilizamos como instrumento de dados a entrevista 

semi-estruturada e analisamos os dados por meio da análise textual discursiva. Nossos resultados apontam que é necessário 

ampliar o debate sobre a educação inclusiva tanto no âmbito da formação inicial e continuada de professores quanto na esfera 

nacional, para que possam contar com parcerias efetivas entre estado, escola, professores e alunos. 

Palavras-chave: Concepção, Educação Inclusiva, Ciências. 

 

The Inclusive Education in the conception of science and math teachers in the city of Anapolis-Goias. 

 

Abstract. This research is configured as a case study and aims to analyze conceptions on Inclusive Education of 

science and math teachers in the city of Anapolis. We use as instrument data to semi-structured interviews and 

analyzed the data by discursive textual analysis. Our results show that it is necessary to broaden the debate on 

inclusive education both in the initial and continuing formation of teachers and at the national level so that they 

can count on effective partnerships between state, school, teachers and students. 

Keywhords: Conception, Inclusive Education, Science. 

1. INTRODUÇÃO 

Historicamente a educação brasileira sofreu várias mudanças em seu contexto e constituição. Com isso, se 

analisarmos desde o período de seu surgimento no Brasil colonial, o período caracterizado pela educação jesuítica 

até os moldes atuais, podemos observar várias mudanças e concepções e a educação inclusiva esteve permeada 

durante várias dessas mudanças ocorridas ao longo dos anos da história da educação brasileira. 

Sendo assim, o tema emergente e conceitual que tange a educação inclusiva no Brasil tem de ser tratado com 

cuidado, pois não somente passa a ser considerado como importante e fundamental para a educação brasileira, 

como também necessária para a ampliação do debate que diz respeito às potencialidades dos indivíduos com 

necessidades educativas específicas. 

No Brasil, no período imperial já havia alguma preocupação com a educação dos indivíduos com necessidades 

educativas específicas, haja vista à criação em 1854 do Imperial Instituto dos Meninos Cegos (atualmente o 

Instituto Benjamin Constant) e em 1857 do Imperial Instituto dos Surdos-Mudos (atualmente Instituto Nacional 

de Educação de Surdos). Entretanto, de acordo com Mazzotta (2005)1 de 1854 até 1956 no Brasil, a educação dos 

indivíduos com necessidades educacionais específicas foi marcada por iniciativas oficiais e particulares isoladas. 
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 A partir de 1957, o Brasil assume a responsabilidade de educar os indíviduos com necessidades educacionais 

específicas através de campanhas voltadas para esse fim, como por exemplo, “Campanha para a Educação do 

Surdo Brasileiro (1957);  Campanha Nacional de Educação e Reabilitação de Deficientes da Visão (1958); 

Campanha Nacional de Educação e Reabilitação de Deficientes Mentais (1960)” (MAZZOTTA, 2005)1.  

Em 1961, por força da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a educação dos indivíduos com 

necessidades educacionais específicas, intitulados na época por “excepcionais” é colocada em ênfase por figurar 

no texto como preferencialmente dentro do sistema geral de ensino (BRASIL, 1961)2. 

 Esse pode ser considerado um dos marcos da educação inclusiva no Brasil, já que prevê a necessidade da 

inserção dos “excepcionais” no sistema de ensino comum, visando a necessidade de relacionamento e igualdade 

entre os seres, ressaltando para esse êxito a necessidade de estrutura e profissionais capacitados presentes neste 

ambiente com intuito de atender as necessidades e exigências destes alunos. 

Após dez anos, em 1971 o MEC cria o CENESP – Centro nacional de educação especial, responsável pela 

gerência da educação inclusiva no Brasil, voltado ao acompanhamento de alunos com necessidades educativas 

específicas no país, porém sem definir diretrizes e moldes que considerassem as especificidades e modos de 

aprendizagem destes alunos. E então em 1988, com a promulgação da constituição brasileira, a educação é 

assegurada como direito de TODOS, garantindo o pleno desenvolvimento humano (BRASIL, 1988, grifo nosso)3. 

Em 1990 com a assinatura da Declaração de Jomtien4 sobre Educação para Todos e especificamente em 1994 

com a assinatura da Declaração de Salamanca5 sobre Princípios, Política e Práticas na área das Necessidades 

Educativas Especiais, a educação inclusiva passa a ser objeto de discussão do país, haja vista que ainda em 1994 é 

publicada a Política Nacional de Educação Especial, orientando o processo de “integração instrucional” que 

condiciona o acesso às classes comuns do ensino regular àqueles que “(...) possuem condições de acompanhar e 

desenvolver as atividades curriculares programadas do ensino comum, no mesmo ritmo que os alunos ditos 

normais” (BRASIL, 1994, p.19)6.  

E então em 1996 há uma grande retomada dessa discussão quando da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional Lei n. 9394/967 que dedicou um capítulo todo para a discussão referente à Educação Especial e Inclusiva.  

Entretanto Carvalho (2004, p. 79)8 salienta que no diz respeito à Educação Inclusiva: 

 

“As mudanças no pensar, sentir e fazer educação para todos não ocorrem num estalar 

de dedos, nem dependem da vontade de alguns, apenas. Por mais paradoxal que possa 

parecer, as transformações que todos almejamos levando nossas escolas a oferecerem 

respostas educativas de qualidade – ao mesmo tempo comuns e diversificadas -, não 

dependem, apenas, das políticas públicas, particularmente com as responsáveis pela 

distribuição de recursos financeiros, por programas de saúde, nutrição, bem-estar 

familiar, trabalho e emprego, ciência e tecnologia, transportes, desporto e lazer – para 

mencionar algumas”. 

 

Assim, é preciso mais que políticas públicas e a Resolução da CNE/CEB 02/20019 assinala nestes termos que: 

“Os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às escolas organizarem-se para o atendimento 
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aos educandos com necessidades educacionais especiais, assegurando as condições necessárias para uma 

educação de qualidade para todos”. 

E neste sentido, com a resolução citada, as instituições de ensino passaram a ser obrigadas a receber a 

matrícula de alunos com necessidades educativas específicas, além de assegurar pela adequação da unidade 

escolar em termos de acessibilidade e atendimento às necessidades destes alunos, condicionando-se a oferecer 

uma educação de qualidade, com métodos e conceitos pedagógicos que garantam a inserção deste cidadão na 

sociedade, e sua aprendizagem com qualidade, tornando-o capaz de desenvolver todas as atividades pedagógicas 

e exercer sua cidadania. 

Após o ano de 2001, contamos com algumas conquistas no que diz respeito à ampliação do debate sobre a 

educação inclusiva no Brasil, como a Lei n. 1043610 de 2002 que reconhece a Libras como língua oficial do país e 

em 2007 com a política nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva11. Entretanto, 

entendemos que é preciso muito mais para que o debate promova mudanças de fato na educação que é 

oferecida neste âmbito. 

Em 2001 tivemos a aprovação do Plano Nacional de Educação12 que contava com 28 objetivos/metas para 

serem cumpridas num espaço de dez anos dentro do âmbito da Educação Especial/Inclusiva, entretanto tais 

objetivos e metas não conseguiram garantir a consolidação da Educação Inclusiva em nosso país trazendo para 

2014 uma nova discussão com relação ao plano nacional de educação. 

 Em 2014, a Educação Inclusiva entra novamente em cena no novo plano nacional de educação13, já que no art. 

8 o país entende que os estados e municípios devam garantir na elaboração de seus respectivos planos de 

educação, a garantia do atendimento às necessidades específicas da educação especial, além de assegurar um 

sistema educacional inclusivo em todos os níveis, etapas e modalidades.  

Enfim, é importante ressaltar que a educação inclusiva em nosso país já é uma realidade e com isso, é preciso 

primar pela garantia de educação para todos com a participação de distintos segmentos da sociedade, tanto os 

governamentais quanto os não-governamentais no intuito de responsabilizar-se pela implantação e 

implementação de ações inclusivas que possam contribuir para o atendimento das necessidades específicas do 

público da educação inclusiva fazendo com que as escolas promovam em seus alunos o desenvolvimento dos 

indivíduos como cidadãos conscientes. 

Mesmo sendo um assunto tratado com bastante intensidade no momento, a educação inclusiva gera algumas 

dúvidas quando se esbarram nas áreas como as Ciências da Natureza e Matemática. Vemos ainda hoje a 

educação inclusiva como uma opção entre muitos professores, apesar do país ter assumido o compromisso de tal 

educação com o resto do mundo. Acreditamos que um fator preponderante para modificarmos tal opção seria o 

significado de uma breve palavra: tolerância. O professor tolerante, aceita as diferentes características próprias 

dos alunos, por exemplo: raça, cor, deficiências, tentando a partir da educação inclusiva uma sociedade 

igualitária. 

A proposta não é fácil quando nos deparamos com a tolerância pelas características diferentes no que diz 

respeito ao público da educação inclusiva e principalmente quando tais características se esbarram com o ensino 

das ciências da natureza e matemática.  A área das ciências da natureza e matemática é considerada por muitos 

professores mais complexas, já que envolve princípios da transposição didática que requer uma linguagem 

apropriada, além de outras peculiaridades como uma simbologia própria. No dizer de Mortimer et al (1998, p. 

02)14: 

149



 
Universidade Federal de Sergipe/Departamento de Química/Grupo de Estudo em Educação Química 

XI Escola de Verão em Educação Química (EVEQUIM) e IV Seminário Integrador Iniciação a Docência: Ações do PIBID 

Química na Educação Básica, São Cristóvão/SE, de 25 à 27/03/15 

 

“A linguagem científica tem características próprias que a distinguem da linguagem 

comum. Essas características não foram inventadas em algum momento determinado. 

Ao contrário, foram sendo estabelecidas ao longo do desenvolvimento científico, como 

forma de registrar e ampliar o conhecimento. Essas características, muitas vezes, tornam 

a linguagem científica estranha e difícil para os alunos. Reconhecer essas diferenças 

implica em admitir que a aprendizagem da ciência é inseparável da aprendizagem da 

linguagem científica”. 

 

Entretanto, cabe ressaltar que a aprendizagem da linguagem científica é algo que será mediada pela figura do 

professor e então nesse caso é preciso que voltemos os “holofotes” para a formação dos professores dessas áreas 

quando colocamos em pauta o aprendizado das ciências da natureza e matemática para a educação inclusiva. 

Sendo assim, a pesquisa tem por objetivo, conhecer as concepções sobre a Educação Inclusiva dos professores 

das áreas de Ciências e Matemática no intuito de contribuir para o debate acerca da aprendizagem dos alunos da 

Educação Inclusiva dentro do âmbito das ciências e matemática com sua simbologia própria. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Esta pesquisa se constituiu em um estudo de caso já que propomos analisar as concepções de educação inclusiva 

dos professores de ciências e matemática da cidade de Anápolis. Ressaltamos que o problema de pesquisa reproduz 

incertezas que devem ser investigadas a fim de desenvolvermos argumentos lógicos no intuito de propor soluções. 

Segundo Ludke e André (1986, p. 45)
15

: 

 
“[...] as características essenciais ao estudo de caso seriam: busca de descoberta, mesmo que o 

pesquisador parta de alguns pressupostos teóricos iniciais, teoria que servirá de esqueleto ou 

estrutura básica a partir da qual novos aspectos poderão ser detectados; os estudos de caso 

enfatizam a interpretação em contexto, quer dizer, para compreender melhor a manifestação geral 

de um problema, as ações, percepções, comportamentos e interações da pessoas devem ser 

relacionadas à situação específica onde ocorrem, ou à problemática determinada a que estão 

ligadas; os estudos de caso buscam retratar a realidade de forma completa e profunda, 

procurando revelar a multiplicidade de dimensões presentes numa determinada situação ou 

problema; os estudos de caso usam uma variedade de fontes de informação, sejam elas 

observações em situações de aula [..] entrevistas a pais, alunos, técnicos, administradores...”. 

 

A preocupação desse tipo de pesquisa é descrever a complexidade de uma situação em particular, evidenciando o 

problema em seu aspecto total. Ainda segundo Ludke e André (1986)
15

, existem três fases no desenvolvimento de 

um estudo de caso, a saber: aberta ou exploratória; sistemática; análise, interpretação dos dados e elaboração do 

relatório. 

A fase aberta no caso da presente pesquisa constituiu o momento em que foi definido o problema de pesquisa, a 

amostra, os lócus da pesquisa e a confecção do instrumento de coleta de dados. A fase sistemática consistiu em 

aplicar o instrumento de coleta de dados a amostra previamente escolhida. Por último, temos a fase de análise e 

interpretação dos dados que consistiu na análise textual discursiva com categorias escolhidas a priori que 

culminaram na escrita do presente artigo. 

O problema de pesquisa foi definido a partir de discussões em sala de aula no contexto do estágio I do curso de 

licenciatura em química do Instituto Federal de Goiás – Câmpus Anápolis, com isso surgiu a necessidade de 

estudar as concepções de “Educação Inclusiva” dos professores de ciências e matemática da cidade de Anápolis e 

por isso a amostra escolhida foi justamente os professores de ciências e matemática de seis escolas aleatórias da 

cidade de Anápolis onde os professores em formação inicial estavam por ocasião desenvolvendo o estágio I. 
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O instrumento de coleta de dados escolhido foi a entrevista semi-estruturada que segundo  Barros e Lehfeld 

(2007)
16

 possui como vantagens uma maior flexibilidade para o entrevistador que pode formular e reformular 

perguntas visando um maior entendimento por parte do entrevistado. De acordo com Szymanski (2011, p.11)
17

: 

 
“Ao considerarmos o caráter de interação social da entrevista, passamos a vê-la submetida às 

condições comuns de toda interação face a face, na qual a natureza das relações entre 

entrevistador/entrevistado influencia tanto o seu curso como o tipo de informação que aparece”. 

 

Após a aplicação da entrevista aos professores, os dados foram organizados e analisados segundo a análise 

textual discursiva que tem por finalidade produzir novas compreensões sobre os fenômenos e discursos (MORAES 

e GALIAZZI, 2011)
18

. 

Consideramos que a polissemia está implícita no discurso e que este pode gerar uma enorme multiplicidade de 

significados a partir de um mesmo conjunto de significantes, fato atrelado aos pressupostos teóricos que o cada 

leitor adota (MORAES e GALIAZZI, 2011)
18

. 

A análise textual discursiva consiste de três fases, a saber: a) unitarização: Examinar as concepções dos 

professores em seus detalhes, fragmentando-as quando necessário no intuito de atingir unidades constituintes ou 

enunciados; b) categorização: elaboração de categorias “a priori” e na reunião das unidades constituintes 

semelhantes alocando-as nas categorias propostas e; c) construção dos metatextos: descrição e interpretação das 

categorias e unidades constituintes (MORAES, 2003)
19

. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Ao todo foram escolhidas seis escolas da cidade de Anápolis para compor a amostra. Tais escolas foram 

escolhidas dentro de um universo de 41 escolas, pois nessas escolas específicas estava sendo conduzido o estágio 

curricular supervisionado I, cujo professor conduzia concomitantemente a prática de ensino, cujo eixo temático é 

“Ensino de Química na Escola I”. Tais práticas de ensino estão fundamentadas na resolução n. 02 do 

CNE/CP de 2002
20

 que dispõe sobre a duração e a carga horária dos cursos de licenciatura e estão 

dissociadas em uma carga horária de 50 horas por período totalizando ao final do curso, as 400 horas de 

práticas vivenciadas ao longo do curso disposta na resolução. 
 Nestas seis escolas foram entrevistados um total de quinze professores das áreas das ciências da natureza e da 

matemática. A figura 1 abaixo ilustra a divisão dos professores por área de atuação: 

 

 
Figura 1: Divisão dos Professores Entrevistados por área de atuação. 

 

Dos quinze professores, dez deles são concursados e 5 são contratados. Ressaltamos que nossa amostra foi de 

quinze professores, entretanto, um dos professores atua em duas áreas distintas (química e física) e por isso na 

figura 1 há uma distorção nos dados.  

A amostra é bastante heterogênea quanto ao tempo de formação, como podemos ver na figura 2 abaixo. 
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Figura 2: Disposição dos professores por tempo de formação. 

 

Através da figura 2 podemos observar que dos quinze professores, 12 deles formaram após a promulgação da 

Lei de diretrizes e bases da educação nacional, LDB n. 9394/96
7
, onde encontramos a obrigatoriedade da educação 

inclusiva e educação especial. 

Outro dado que consideramos como importante para nossa análise é quanto o tempo de atuação como professor e 

dessa forma, apresentamos os dados através da figura 3 abaixo. 

 

 
Figura 3: Disposição por tempo de atuação como professor. 

 

 Levando-se em consideração o ano de 1999, marco da educação inclusiva no estado de Goiás, dos quinze 

professores entrevistados, 11 deles iniciaram sua prática docente dentro de uma realidade de educação inclusiva no 

estado.  

É importante a análise anterior, pois, dos quinze professores, apenas 4 deles vivenciaram a transição para a 

educação inclusiva no nosso estado, ou seja, apenas 4 já se encontravam como docente antes de 1999 no estado de 

Goiás, quando houve a implantação do Programa de Educação Inclusiva no Estado
21

. 

Com base nas informações acima, podemos nos aprofundar em nossa análise conhecendo as concepções a 

respeito da Educação Inclusiva dos professores, haja vista que vivenciar essa nova modalidade de educação escolar, 

influencia diretamente em suas concepções sobre o assunto. 

É importante ressaltar que existem conflitos entre o tempo de formação e atuação dos professores e nesse caso 

cabe esclarecermos que no estado de Goiás, após a promulgação da LDB 9394/96
7
, iniciamos um processo de 

formação em serviço dos professores que já atuavam como professores e ainda não tinham o curso de licenciatura 

plena e com isso, muitos professores se formaram após já estarem atuando como professores. 

Com o objetivo de conhecermos a concepção dos professores a respeito da Educação Inclusiva, perguntamos a 

eles: “O que você entende por Educação Inclusiva?”. Na tentativa de explorarmos melhor nossos dados e fazer com 

que eles tenham sentido a luz de referenciais, optamos por analisar nossos dados através da análise textual 

discursiva. A análise textual discursiva iniciou com a unitarização dos dados e logo em seguida a categorização. 

Ao total, obtivemos 15 respostas a referida pergunta e após a unitarização destas 15 falas, obtivemos 19 unidades 

de análise, que aqui denominamos de enunciações. 
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Através de nossas discussões elaboramos quatro categorias de análise a respeito da concepção de educação 

inclusiva, a saber: 1) Educação Inclusiva como educação para todos; 2) Educação Inclusiva somente para os 

“deficientes”; 3) Educação Inclusiva que não acontece e 4) Educação Inclusiva: parceria do estado e escola. 

Na categoria “Educação Inclusiva como Educação para todos” temos 6 enunciações, como podemos observar: 

 

“Entendo como um acesso a todos à educação...” 

“Uma educação que abrange e envolve todos...” 

“Uma educação para todas as pessoas que compõem a escola...” 

“É um ato de cidadania...” 

“É o direito de todos por lei...” 

“Um ensino de qualidade igual e sem diferenças...” 

Compreendemos que as falas anteriores representam a educação inclusiva em sua essência. Em Stainback e 

Stainback (1999, p. 21)
22

 vamos encontrar o seguinte esclarecimento: 

 
“a educação inclusiva pode ser definida como a prática da inclusão de todos independente de seu 

talento, deficiência, origem socioeconômica ou cultural em escolas e salas de aula provedoras, 

onde as necessidades desses alunos sejam satisfeitas”. 

 

A definição corrobora com os turnos de falas acima, pois representam uma concepção fundamentada no 

princípio de educação para todos, aclamada desde 1990 veementemente no congresso mundial de Jomtien
4
 na 

Tailândia.   

Outros dois turnos de falas que nos faz refletir se remete à educação inclusiva ser um ato de cidadania e direito 

por lei, e quanto ao conceito de cidadania vale ressaltar que este é dinâmico, ou seja, modifica diante de contextos 

diferentes. Segundo Siqueira e Lopes (2002)
23

, ser cidadão constitui em possuir e exercer os direitos garantidos 

constitucionalmente e legalmente. Segundo os autores, cidadania e direitos humanos são conquistados através de 

lutas diárias dos indivíduos para assegurar seus direitos, ou seja, nessa perspectiva, a educação inclusiva vai além 

da simples concepção de educação para todos, colocando nós professores como aqueles que de alguma maneira 

contribuem para a conquista diária desse direito fundamental. 

Na categoria “Educação Inclusiva somente para os deficientes” temos 5 enunciações, como podemos observar: 

 

“Acesso à educação, mesmo com necessidades especiais...” 

“É a educação que inclui a diversidade de alunos ditos com necessidades especiais.” 

“É a educação com métodos diferenciados para atrair os alunos com necessidades.” 

“É o ensino igualitário independente do grau de deficiência que a pessoa encontra.” 

“É direito por lei da pessoa com deficiência ter um ensino de qualidade...” 

 

Ressaltamos que aqui nesta categoria alocamos falas que nos remetem a erros conceituais corriqueiros a respeito 

da educação inclusiva como uma educação oferecida exclusivamente aos alunos com necessidades educativas 

específicas. 

Recorremos ao texto constante na Declaração de Salamanca (1994)
5
 de que: 

 
“[...] escolas deveriam acomodar todas as crianças independentemente de suas condições físicas, 

intelectuais, sociais, emocionais, lingüísticas ou outras. Aquelas deveriam incluir crianças 

deficientes e superdotadas, crianças de rua e que trabalham, crianças de origem a remota ou de 

população nômade, crianças pertencentes a minorias lingüísticas, étnicas ou culturais, e crianças 

de outros grupos desavantajados ou marginalizados”. 

 

Dessa forma, entendemos que um sistema inclusivo não está disposto dessa forma só para atender aos alunos 

com necessidades educativas específicas, devendo os professores ter consciência desse fato para que todos sejam 

atendidos em suas necessidades. 
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Corroboramos com Carvalho (2004, p.63)
8
 de que “para promover a inclusão (de todos os alunos) no espaço 

escolar, precisamos enfrentar os mecanismos excludentes que ocorrem no seu dia-a-dia”. E salientamos que dentre 

estes mecanismos excludentes se encontram a escola com suas práticas docentes enraizadas na idéia de 

normalidade colocando alguns alunos na condição de diferentes por serem “incompletos”, ou seja, incapazes de 

aprender. 

Na categoria “Educação Inclusiva que não acontece” temos 3 enunciações, como podemos observar: 

 

“É algo que deveria existir no Brasil, mas não existe...” 

“Nas aulas, sem a ajuda necessária, é quase impossível...” 

“Na verdade é exclusiva...” 

Nesta categoria enquadramos turnos de falas que nos representam certa oposição à ideia de educação inclusiva, 

ao passo que verificamos um “querer” repassar a responsabilidade do seu trabalho para outrem. Voltando a questão 

da cidadania, entendemos que a educação inclusiva já é um direito garantido por lei (LDB 9394/96)
7
 e como lei, os 

indivíduos devem lutar para sua continuidade, sendo assim, como professores devemos criar as condições 

necessárias para que sejam garantidos os direitos aos que aqueles utilizam do sistema educativo. Não queremos 

aqui responsabilizar somente os professores pelo sucesso ou insucesso da política de educação inclusiva, entretanto, 

queremos enfatizar que como professores devemos zelar pela remoção de barreiras para a aprendizagem e anterior 

a isso é necessário que acreditemos na política de educação inclusiva. 

Corroboramos com Carvalho (2004, p. 111)
8
 de que: 

 
“[...] a proposta de inclusão é muito mais abrangente e significativa do que o simples fazer parte 

(de qualquer aluno), sem assegurar e garantir sua ativa participação em todas as atividades do 

processo de ensino-aprendizagem, principalmente em sala de aula” 

 

Sendo assim, reiteramos aqui o papel fundamental da escola no processo educacional, já que garantir o acesso do 

aluno à escola não consolida a educação inclusiva, já que temos que assegurar também sua permanência e 

aprendizagem no ambiente escolar.  

Enfim, como última categoria, trazemos justamente a discussão aclamada pelos professores entrevistados e 

denominada por nós de “Educação Inclusiva: parceria do estado e escola” que encontramos 5 enunciações, como 

podemos observar: 

 

“...precisa contar com um projeto que ajude na formação e educação escolar destes indivíduos” 

“...é necessário uma maior interação, uma parceria com as pessoas que realmente estejam aptas a lidar com a 

questão da educação inclusiva...” 

“O estado deveria preparar professores aptos e escolas especializadas.” 

“...a escola deve estar preparada para receber os alunos e ter profissionais competentes para auxiliá-los.” 

“...esses alunos devem ter um acompanhamento específico e delicado.” 

 

Nesta última categoria trazemos uma discussão referente ao sucesso da política de educação inclusiva que 

perpassa por uma política pública articulada que realmente encoraje os professores, escola e alunos a buscar por 

instrumentos capazes de consolidar essa modalidade de educação. 

Concordamos com Mantoan (2004, p. 27)
24

 de que: 

 
“A inclusão é uma possibilidade que se abre para o aperfeiçoamento da Educação Escolar e para 

o benefício de todos os alunos, com e sem deficiência. Depende, contudo, de uma disponibilidade 

interna para enfrentar as inovações e essa condição não é comum aos sistemas educacionais e aos 

professores em geral”. 

 

Dessa forma, devemos estabelecer diálogo entre o estado, escola, professores e alunos (os que serão beneficiados 

diretamente pela política pública) para que sejam garantidas as condições para o desenvolvimento das 
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potencialidades dos alunos de maneira que tenhamos dados satisfatórios com relação à política de educação 

inclusiva em nosso país. 

Ainda segundo Mantoan (2004)
24

 é preciso ultrapassar barreiras e criar novos caminhos educacionais, e para tal 

seria necessário repensar a estrutura organizacional das escolas que não dão conta das mudanças propostas pela 

educação inclusiva; repensar o ensino tradicional com seus métodos e técnicas ultrapassadas; repensar a prática dos 

professores que precisam serem motivados a acreditarem na proposta; repensar o processo de avaliação da 

aprendizagem focando mais no processo do que em resultados. 

 

 
4. CONCLUSÃO 

 

Compreender as concepções sobre a educação inclusiva de professores de uma maneira geral torna-se importante 

ao passo que tal modalidade de ensino já se encontra implantada em nosso país e como tal amparada por lei é 

preciso que como professores e cidadãos cumpramos nosso dever garantindo os direitos dos alunos a sistema 

inclusivo que realmente aconteça. 

Sendo assim, quando afunilamos nossos estudos para o conhecimento das concepções sobre educação inclusiva 

de professores das áreas de ciências e matemática, tentamos compreender como os professores de tais áreas se 

comportam face essa nova realidade, já que tais áreas são consideradas por muitos pesquisadores, como áreas onde 

existe uma maior reclamação por parte dos alunos por causa de sua linguagem específica. 

Entretanto, ao final de nossa análise, nos incomoda o fato de ainda encontrarmos enunciações que mostram uma 

rejeição quanto à política de educação inclusiva instaurada em nosso país, ainda mais por se tratar justamente de 

professores das áreas citadas acima. 

Compreendemos que o ensino deve possibilitar o exercício da cidadania por parte dos alunos tendo eles 

necessidades educativas específicas ou não e o professor é um ator importante nesse processo. Salientamos ainda 

hoje, que é necessário aceitamos as diferenças entre os indivíduos para iniciarmos um processo interior de 

aceitação que culmine em mudanças atitudinais que contribuam para uma aprendizagem por parte dos alunos de 

uma maneira geral. 
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Resumo 

 O presente trabalho busca apresentar os resultados de um estudo sobre as contribuições de episódios históricos na 

aprendizagem conceitual sobre estrutura da matéria, realizado com estudantes
1
 de licenciatura em Química, em que se utilizou 

mapas conceituais como ferramenta para tratar o conhecimento dos alunos.  Nos últimos anos vêm crescendo as atribuições ao 

estudo da Química, classificada por estudantes do ensino médio como uma matéria difícil, complicada e com um alto caráter 

memorístico. Nessa perspectiva, tendo em vista a importância da História da Ciência para o Ensino de Química, sobretudo no 

que se refere às discussões acerca do processo de elaboração do conhecimento científico e dos mapas conceituais (MC) como 

uma alternativa em contraposição aos métodos tradicionais de avaliação, cabe destacar os mapas conceituais como uma 

ferramenta para analisar como alguns licenciandos
2
 em Química organizam seu conhecimento sobre estrutura da matéria à luz 

dos debates e episódios da História da Ciência. Os resultados indicam uma evolução conceitual dos licenciandos em torno da 

estrutura da matéria, sobretudo no que se refere à epistemologia do conceito, entretanto alguns estudantes apresentaram 

dificuldades no estabelecimento de relações significativas, e outros critérios presentes nos MC, de acordo com os propostos por 

Novak, o que pode ser indicativo não somente de confusões na compreensão dos conceitos, mas principalmente no 

entendimento da construção dos MC.  

Palavras-chave:  estrutura da matéria, mapas conceituais, história da ciência.  

 

Abstract 

Structure of Matter: Structure of Matter: seeking discuss History of Science and Concept Maps in Higher 

Education 

The objective of this study is  present the results of a study of the historical episodes of contributions in the 

conceptual learning about the structure of matter, conducted with undergraduate students in chemistry, which 

used concept maps as a tool to address the students' knowledge. In recent years, it has increased the duties to 

the study of chemistry, classified by high school students as a difficult subject, complicated and with a high on 

learning by memory character. Given the importance of the History of Science for Chemistry Teaching, particularly 

in regard to discussions about the development of scientific knowledge process and concept maps (MC) as an 

alternative in contrast to traditional methods of assessment. According to this perspective, we highlight the 

conceptual maps as a tool to assess how some undergraduates in chemistry organize their knowledge about the 

structure of matter light of the historical debates and episodes of the History of Science. The results indicate a 

conceptual evolution of licensees around the structure of the matter, especially as regards the concept 

epistemology, however, some students had significant difficulties in establishing relations, and other criteria 

                                                           
1
 Neste trabalho serão utilizadas as palavras ‘estudantes’, ‘alunos’ e ‘discentes’, como sinônimas, a diferença na escrita se deve 

apenas a fim de evitar a repetição das expressões. 
2
 Apesar da expressão ‘Licenciandos’ não ser atualmente, muito utilizada em trabalhos científicos, esta será usada neste estudo 

sempre que se referir aos professores em formação inicial, os futuros docentes. 

157



 
Universidade Federal de Sergipe/Departamento de Química/Grupo de Estudo em Educação Química 

XI Escola de Verão em Educação Química (EVEQUIM) e IV Seminário Integrador Iniciação a Docência: Ações do PIBID 

Química na Educação Básica, São Cristóvão/SE, de 25 à 27/03/15 

present in MC, according to the proposed Novak, which can be indicative not only of confusion in understanding 

the concepts but mainly in understanding the construction of the MC.  

Keywords: structure of matter, concept maps, history of science.   

1. INTRODUÇÃO 

Dentre os componentes estudados na Química, a estrutura da matéria, além de ser um conceito fundamental em 

um curso de graduação, requer um elevado grau de abstração a fim de se obter uma boa compreensão desta 

temática. O estudo dos episódios históricos que nortearam o estabelecimento de algumas ideias em torno da 

estrutura da matéria surge, assim, como uma alternativa a ser problematizada no Ensino de Ciências. 

 A estrutura da matéria é a chave para a compreensão conceitual dos modelos atômicos, ligações e 

transformações químicas, pilhas, entre outros. Dessa forma, para uma discussão apropriada desses conteúdos é 

necessário o entendimento de uma propriedade fundamental, a natureza elétrica da matéria, essa propriedade, bem 

como as ideias acerca do átomo é tema da explicação de diversos fenômenos. Uma questão central sobre os 

conceitos que permeiam a atomística é que esta temática requer um embasamento conceitual abstrato e muitas das 

vezes distante do mundo dos estudantes [1]. 

   O átomo é, frequentemente, abordado de maneira linear, sem levar em consideração os episódios e 

controvérsias históricas que antecederam as ideias atuais. De acordo com Oliveira e Almeida [2], um dos fatores 

que dificulta a aprendizagem do ensino do átomo são abordagens não históricas pouco problematizadas e distantes 

do seu contexto de produção. Assim, elementos como esses contribuem para as lacunas apontadas, principalmente 

durante o processo de formação inicial de professores.  

Quando se trata da estrutura da matéria alguns trabalhos [3], [4] evidenciam a contribuição dos fenômenos 

elétricos como fundamentais para o estabelecimento de conceitos sobre atomística. Esses estudos apresentam o 

surgimento da eletricidade de forma relacional às primeiras ideias a respeito da estrutura da matéria, através de um 

levantamento bibliográfico realizado, organizando uma linha de raciocínio acerca dos episódios históricos que 

ocorreram durante os primórdios do conhecimento para o estabelecimento dos conceitos de estrutura da matéria. 

Tratando das descobertas elétricas ao longo do tempo, os cientistas construíram a primeira máquina eletrostática 

da história, perceberam o princípio dos condutores e isolantes, conseguiram armazenar eletricidade e produzi-la de 

forma contínua. Mas muitas dessas descobertas ficavam sem explicação científica, em virtude do contexto 

histórico, em que alguns dos fenômenos ocorriam às vezes apenas voltados para o entretenimento das pessoas, da 

forte influência da religião, que interferia ativamente nas descobertas científicas, e muitos dos acontecimentos eram 

considerados obras divinas, portanto deveriam ser incontestáveis aos olhos dos mortais [4], [5]. Por muito tempo, 

os cientistas defendiam uma não existência de partículas atômicas, passando por séculos, episódios e embates 

históricos, como a proposta mecanicista
3
 de Robert Boyle e a descoberta da pilha elétrica, chegando até a ideia de 

partícula subatômica, apresentada pelo físico JJ Thomson, o elétron. 

A busca pela descoberta e compreensão sobre a natureza dos fenômenos elétricos instigava muitos cientistas e 

impulsionou estudos de descargas em gases, contribuindo também para uma consolidação da teoria atômica [5]. 

Um cientista que contribuiu para isso foi William Crookes com a descoberta dos raios catódicos, fazendo o uso de 

uma ampola de vidro em atmosfera rarefeita, e um gás em seu interior, o que levou, sob a ação de um feixe elétrico, 

a obter uma luminosidade [6].  Para Oki [5] a compreensão da natureza da matéria começou a se ampliar com os 

estudos da eletricidade, permitindo um grande avanço na Química. Não somente a eletricidade que ampliou 

algumas das ideias em torno da estrutura da matéria, pois o entendimento da natureza da eletricidade permitiu 

diversos avanços nos estudos, fundamentais para as indústrias eletrônicas. 

Tendo em vista a importância da História da Ciência (HC) para o Ensino de Química, sobretudo no que se refere 

às discussões acerca do processo de elaboração do conhecimento científico e de uma visão mais crítica em 

conceber a Ciência [7], vislumbram-se grandes contribuições dessa abordagem no ensino superior, de forma 

específica, para a formação de licenciandos em Química, na busca de auxílios para uma visão mais real e dinâmica 

do conhecimento científico. 

                                                           
3
 Boyle defendia a existência de constituintes da matéria. O mecanicismo proposto por Boyle buscava explicar as partículas, 

até então indivisíveis, para isso ele utilizou três níveis, prima naturali (constituintes que resistiam em soluções), corpúsculos 

secundários (responsáveis pelas características dos materiais) e substâncias compostas (aglomerados recombináveis) [8]. 
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 A História da Ciência pode ser utilizada como uma alternativa para a abordagem de conceitos. Nesse sentido, o 

futuro professor de Ciências deve ter um bom preparo acadêmico a fim de contribuir com uma recorrente fala na 

atual condição educacional, que coloca em evidência a formação de cidadãos críticos e com autonomia 

intelectual. Seguindo essa perspectiva, pressupõe-se que os mapas conceituais (MC) podem vir a ser, no âmbito do 

ensino de Ciências, um instrumento para abordar HC nos cursos de Licenciatura.  

Os MC podem ser uma ferramenta de melhoria de ensino, e por isso é importante também que, além de 

conhecimentos em torno da História da Ciência, o futuro professor tenha acesso a ferramentas com as quais possa 

organizar o conhecimento aprendido, que permita aos estudantes uma apresentação sob diferentes características do 

que aprenderam, e principalmente, que eles sejam apresentados durante o processo de formação inicial de 

professores. Nesse sentido, cabe destacar os mapas conceituais como um método que busque perceber como alguns 

licenciandos em Química organizam seu conhecimento sobre estrutura da matéria à luz dos debates e episódios da 

História da Ciência. Os MC representam um bom instrumento para acompanhar o conhecimento dos estudantes 

sobre esse tema, pois é um método que permite aos aprendizes relacionar ideias antigas com novas, diferente de um 

método de aprendizagem mecânica [9].  

Mapas conceituais são diagramas que contêm conceitos conectados por palavras de ligação, formando 

proposições, que são as unidades de sentido. Desenvolvidos por Joseph Novak, na Universidade de Cornell, os MC 

devem ser hierárquicos, englobados com conceitos mais amplos e inclusivos, situados no topo do mapa e os 

subordinados, mais específicos logo abaixo [9]. Por meio dos mapas, o conhecimento e também as dificuldades dos 

alunos podem ser externadas, tornando-se, assim, uma estratégia de ensino. Para Moreira [10], os MC podem ser 

utilizados em diversas situações e com diferentes finalidades. Além de um método avaliativo, podem ser usados 

para sintetizar conteúdos, como planejamento de atividades em unidades de estudo e análise de currículo. Novak e 

Canãs [9] também destaca que os mapas conceituais podem ser construídos através de programas de computadores, 

como o Cmap Tools, que permite uma reestruturação do mapa e entre outras vantagens, disponibiliza links com 

fontes conectadas a um conteúdo específico, imagens, vídeos e acesso a outros mapas localizados na internet, isto 

é, o conhecimento não se limita apenas a um MC. 

Percebendo que os mapas conceituais podem ser uma útil ferramenta a fim de fazer licenciandos refletirem na 

sua organização do conhecimento, parece oportuna uma análise dos mesmos com uma temática que requer uma 

relevante descrição histórica, como é o caso da estrutura da matéria. Perante isso, o presente trabalho busca 

apresentar os resultados de um estudo sobre as contribuições de episódios históricos na aprendizagem conceitual 

sobre estrutura da matéria, realizado através de intervenções junto com um grupo de estudantes em licenciatura em 

Química, utilizando os MC como ferramenta organizadora do conhecimento dos alunos. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Esse trabalho foi desenvolvido com licenciandos em Química, do sexto período no semestre 2014/1 na 

Universidade Federal de Sergipe, Campus Professor Alberto Carvalho. Foi solicitado a estudantes do sexto período, 

alunos que já estudaram os conceitos de estrutura atômica e conheciam os mapas conceituais, que participassem 

voluntariamente da coleta de dados deste estudo, conseguiu-se desta forma, nove voluntários. Os licenciandos não 

tinham até o momento contato com abordagens históricas em torno dos conceitos, visto que História da Química é 

uma disciplina optativa no curso. Dessa forma, o início das atividades ocorreu com a formação do grupo de 

estudantes. 

Inicialmente foi aplicado um questionário ao grupo com o objetivo de conhecer algumas de suas ideias prévias a 

respeito do desenvolvimento histórico da estrutura da matéria. Importante ressaltar que, anterior a sua aplicação, o 

questionário, foi devidamente validado. A Figura 1 evidencia o esquema metodológico de pesquisa. 
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Figura 1: Esquema metodológico de pesquisa. 

 

Após a aplicação do questionário, organizaram-se três intervenções na forma de oficinas com duração de 2 horas 

cada uma, conduzindo a três etapas. A primeira etapa, correspondente à primeira oficina, a título de revisão sobre 

os mapas conceituais, foi realizada pelo programa Cmap Tools, disponível na rede de computadores. A segunda 

etapa foi promovida por meio de discussões sobre os episódios históricos dos fenômenos elétricos às controvérsias 

históricas para descoberta da pilha. O objetivo era situar os licenciandos no contexto histórico em que ocorriam as 

descobertas. Para isso recorreu-se à leitura de textos, experimentos com bases históricas, aproximações analógicas, 

vídeos e documentários, ao final desta oficina os alunos construíram MC a fim de organizar as ideias discutidas. A 

última etapa consistiu nas discussões sobre a correlação e contribuições dos estudos de eletricidade e estrutura da 

matéria. Foram utilizados recursos semelhantes aos da segunda etapa, e os estudantes também construíram um MC 

ao final da intervenção, partindo da seguinte pergunta: “Como os estudos de eletricidade contribuíram para o 

desenvolvimento da estrutura da matéria?”. Buscando responder a essa pergunta, os licenciandos elaboraram seus 

mapas individualmente e com o término das intervenções, os nove participantes construíram, em grupo, dois mapas 

conceituais finais, um referente à oficina sobre eletricidade e outro sobre os episódios históricos discutidos na 

oficina sobre estrutura da matéria (MCF’).  

Para viabilizar a análise dos MC construídos pelos licenciandos construiu-se um mapa conceitual de referência 

(MCR), previamente validado (Figura 2). O intuito foi realizar uma análise comparativa com os MC construídos 

pelos estudantes.  
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Figura 2: Mapa conceitual de referência utilizado para quantificação dos resultados.

4
 

                                                           
4
 Vale mencionar que o fato do mapa conceitual explicitar diversos episódios históricos, não significa que foi adotada uma 

abordagem considerando uma visão linear da Ciência. O objetivo do mapa é apresentar algumas das contribuições dos estudos 

da eletricidade que impulsionaram o desenvolvimento da estrutura da matéria. Os episódios destacados foram discutidos 

levando em consideração o contexto histórico de uma época e o modo de vida e condição social de alguns cientistas, 

comparando em cada contexto as ideias sobre estrutura da matéria. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os dados iniciais deste trabalho resultaram da análise do questionário para identificar algumas das concepções 

prévias dos alunos. 

 O questionário aplicado foi formado por questões dissertativas, elaboradas com base em níveis conceituais e 

fenomenológicos (resultados experimentais de um determinado fenômeno) sobre o desenvolvimento histórico da 

estrutura da matéria e sua relação com a eletricidade. A Figura 3 apresenta o resultado das respostas do grupo. 

 

 
Figura 3: Resultado do questionário prévio aplicado aos licenciandos que representa a porcentagem de suas respostas.  

 

Pelo questionário percebe-se que a maioria dos licenciandos, mesmo após contato com estrutura da matéria, não 

possuem bases do contexto histórico, muito menos a relacionam com a eletricidade. A partir da Figura 3, também é 

possível inferir que grande parte dos estudantes não explica corretamente os raios catódicos. De acordo com 

algumas das respostas dos alunos, todos comentaram que já haviam ouvido falar sobre os raios catódicos, mas a 

maioria se confundiu ou não conseguiu explicar, como visto no recorte de escritas: 

 

“Sim, já ouvi falar, mas não sei ao certo do que se trata”. “Possuem cargas positivas e negativas”. “São raios 

que refletem a absorção no UV-vis e é refletido em forma de imagem”. “Raios catódicos são cargas elétricas 

carregadas positivamente que caem ou sobem pela terra, deve estar relacionado com átomos positivos (cátodos)”. 

 

É importante ressaltar que a compreensão do conceito dos raios catódicos é o princípio para explicar o 

desenrolar da estrutura atômica. Com relação ao tubo de Crookes, nenhum dos estudantes mencionou ter 

conhecimento e por isso não conseguiram discutir cientificamente sobre ele. Sabe-se que Crookes foi fundamental 

para a descoberta dos raios catódicos [11], dessa forma, conhecendo ao menos esse recorte da história, talvez fosse 

possível que os alunos entendessem e dissertassem sobre os raios. O não conhecimento do tubo e compreensão dos 

raios catódicos possivelmente impulsionou, em outra questão, uma não relação do fenômeno com o 

desenvolvimento da eletricidade e estrutura da matéria. Entretanto, quando foram fornecidos aos estudantes os 

resultados experimentais obtidos pelo cientista, a maioria (57%) conseguiu explicar o funcionamento do tubo, 

relacionando com a presença dos elétrons de um gás. Torna-se claro, que muitos estudantes apresentam ideias 

aceitas cientificamente sobre a explicação atual de determinados fenômenos, mas não possuem e nem envolvem 

aspectos da História da Ciência (0%) em nenhum desses conteúdos. 

Essa análise prévia permitiu traçar uma rota conceitual a partir de alguns conhecimentos já formados pelos 

estudantes em formação, como os conceitos dos raios catódicos, a relação entre eletricidade e a estrutura da matéria 

e, principalmente, notar a ausência dos aspectos históricos na explicação de todos esses temas, para, assim, 

desenvolver um bom planejamento das intervenções que foram realizadas com os estudantes. 

 Os 09 MC relacionados à estrutura da matéria foram nomeados de A a I e posteriormente analisados e 

pontuados, utilizando os cinco critérios classificatórios de Novak [12], apresentados na Tabela 1, que também traz 

a pontuação atribuída ao mapa conceitual de referência. 
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O mapa final (MCF’), construído coletivamente pelos alunos sobre estrutura da matéria também foi pontuado 

seguindo os critérios de Novak [12]. A finalidade foi realizar uma análise quantitativa dos MC, de maneira que se 

possa atribuir notas a cada mapa, como forma de verificar a instrução dos alunos diante do que foi trabalhado. 

 

Tabela 1: Critérios classificatórios para a pontuação de MC e MCR segundo as orientações de Novak 

(1984). 

 Pontuações atribuídas  

Critérios 

Classificatórios 

Pontuação segundo 

Novak (1984) 
Pontuação do MCR  

Ligações 

Transversais ou 

Cruzadas 

 

10 10 x 3  

Hierarquia 5 5 x 15  

 

Proposições  

Significativas 

 

2 2 x 36  

Proposições 

 não significativas 

 

Exemplos 

 

1 

 

1 

1 x 0 

 

 

1 x 3 

Total = 180 

 

 

 

 

De acordo com os critérios, o MCR obteve 36 proposições consideradas significativas, observou-se a validade 

da hierarquia em organização sucessiva de 15 níveis e quanto às ligações cruzadas, obtiveram-se 3 ligações 

cruzadas e três exemplos. As ligações cruzadas é o critério que apresenta maior pontuação, contribuindo assim com 

30 pontos para o MCR e três pontos pelos exemplos estabelecidos. Após cálculo o MCR alcançou 180 pontos. A 

comparação entre a pontuação obtida pelo MC dos licenciandos e o mapa de referência permitiu perceber a forma 

como os conceitos foram organizados, as relações estabelecidas pelos estudantes com os conteúdos discutidos e 

observar sua criatividade quanto às ligações cruzadas e exemplificação da temática. A Figura 4 apresenta a 

pontuação obtida pelos estudantes em seus MC e a nota do mapa conceitual construído coletivamente, o mapa final 

sobre estrutura da matéria (MCF’) confrontado ao MCR. 
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Figura 4: Pontuação dos MC construídos pelos licenciandos, comparado com o mapa conceitual de referência. 

 

Pela Figura 4, é possível notar que a maioria das pontuações dos MC elaborados individualmente pelos 

estudantes se distancia do mapa de referência. Isso se deu pelo fato dos mapas conceituais dos alunos exibirem 

algumas proposições consideras não significativas, poucas ligações cruzadas e, principalmente, nenhum estudante 

conseguiu estabelecer relações hierárquicas em seus MC.  

Em seus mapas, os licenciandos deram ênfase aos episódios a partir dos estudos de descargas em gases em tubos 

de vidros parcialmente evacuados, nos quais algumas das ideias de Michael Faraday foram pioneiras. O 

desenvolvimento acirrado das descargas em gases nos tubos, na busca da compreensão da natureza elétrica, levou 

William Crookes a perceber a descoberta dos raios catódicos, após a construção de sua ampola, permitindo a 

descoberta do elétron anos depois [11]. Os estudantes também destacam em suas proposições, concepções 

anteriores a essas descobertas, como o pensamento de Aristóteles (não existência de átomos) e Robert Boyle 

(existência de partículas nas substâncias) e, sobretudo ressaltam a contribuição da eletricidade para os estudos em 

torno da atomística, muitas das ligações transversais elaboradas relacionam-se com a temática estrutura da matéria.  

Nos mapas dos estudantes, essas contribuições históricas encontram-se muitas vezes relacionadas por meio de 

palavras de ligações inapropriadas ou pela formação de frases, mas consideradas significativas, pois demonstram 

uma melhor noção dos conceitos e episódios abordados. Podem-se destacar algumas preposições elaboradas na 

Figura 5 abaixo. 

 

 
Figura 5: Algumas das proposições significativas elaboradas pelos estudantes em seus mapas conceituais. 

 

 

Mesmo assim, também é importante destacar sobre algumas confusões conceituais e trocas de episódios, 

apresentados nos mapas, do tipo: Robert Boyle – mostrou – avanços nas teorias atômicas. Já outros não conseguem 

perceber uma relação indireta entre eletricidade e estrutura da matéria, em que, apesar de se desenvolverem em 

contextos históricos semelhantes, essas ideias não se “entrelaçam” imediatamente e dessa forma, fenômenos 

simples, como a eletricidade estática, ficava sem explicação científica [3]. Isso é notado nos MCA, MCC e MCG. 

Ainda sobre a Figura 4, é importante realizar um olhar detido sobre o MC do estudante D, comparando sua 

pontuação com o mapa de referência, é possível perceber uma nota relativamente alta (122 pontos). Diferente dos 

outros mapas conceituais, o MCD apresentou 6 ligações transversais, ou seja, este estudante conseguiu relacionar 

segmentos diferentes em níveis distintos segundo os critérios de pontuação de Novak [12]. Em termos de episódios 

históricos, o estudante do MCD destaca de maneira mais clara e detalhada as relações entre as descobertas que 

impulsionaram os estudos de estrutura atômica, destacando as descargas em gases, o princípio dos raios catódicos e 

até sua nomenclatura, que se deu em virtude do feixe de luz na ampola de vidro a vácuo iniciar-se do eletrodo 

negativo, chamado de cátodo [3], além de mencionar sua importância para a descoberta do elétron, obtendo, assim, 

a maior pontuação. Nesse sentido, o MCI (60 pontos) foi o único mapa construído individualmente que apresenta 

em suas proposições o contexto histórico em que ocorriam as descobertas, destacando inclusive os trabalhos sobre 

radioatividade, os quais foram brevemente discutidos nas intervenções, além de ter sido o único que obteve 

exemplos.  

 Em contraposição aos dois mapas destacados, tem-se o MCG, a menor pontuação obtida (15 pontos). Esse MC 

apresentou o menor número de conceitos e preposições. O mapa deste estudante foi elaborado com diversas frases 

em um só conceito ao invés de distribuí-los em outras caixas para formar novas proposições possui muitas 

confusões com as palavras de ligações e na organização do mapa, apesar de mencionar alguns conceitos científicos, 
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também relacionados com as descargas em gases, ampola de Crookes e descoberta do elétron, revela confusões 

entre os episódios históricos. O licenciando parece que não conseguiu estabelecer uma boa relação cognitiva entre 

eles, a exemplo do destaque ao episódio sobre a garrafa de Leyden como responsável pelo desenvolvimento da 

estrutura da matéria, o que não ocorreu na história. A garrafa de Leyden foi discutida de forma breve na oficina, em 

que foi descoberta acidentalmente, no âmbito dos estudos sobre eletricidade [13], mas foi fundamental para o 

desenvolvimento dos estudos dos fenômenos elétricos. A garrafa surgiu a partir da ideia de fluido elétrico, pelo 

fato de imaginarem que a eletricidade podia se esvair de um objeto e penetrar outro material. Na verdade, 

os cientistas acreditavam que o fluido podia penetrar tudo que tocasse [5], entretanto não se sabia a 

verdadeira explicação do fenômeno, uma vez que ainda não se conhecia a natureza da eletricidade, ou 

seja, ainda não haviam descoberto os elétrons constituintes da matéria. O aluno até relaciona alguns 

episódios, como os raios catódicos e a descoberta do âmbar
5
 (primórdio da eletricidade), mas não explica de forma 

clara essas relações e não considera o contexto histórico da época, o que acabou acarretando em uma nota inferior 

aos demais mapas, entretanto essas relações traçadas não podem ser descartadas. Fato semelhante a esse também 

ocorreu com os MCA e MCE. 

 Quanto ao mapa final, elaborado coletivamente entre os estudantes após as intervenções, curiosamente, obteve 

uma nota bem próxima da pontuação do mapa de referência, com uma diferença de apenas 7 pontos. Para Novak 

[12], os MC, quando construídos em grupos podem ser uma útil ferramenta para o compartilhamento de ideias 

entre os estudantes, permitindo novas discussões e estabelecimento de mais relações entre os conceitos. O MCF’ 

foi construído em outro momento, quando todos os estudantes já haviam elaborado previamente os seus mapas e 

organizado grande parte das discussões ocorridas nas duas intervenções (oficina sobre eletricidade e oficina com a 

correlação entre eletricidade estrutura da matéria). Logo, muitos dos licenciandos já se encontravam com ideias 

mais amadurecidas, até por que era a elaboração de um MC que já havia sido construído e que agora podiam 

reconhecer novos significados dos conceitos, utilizar a criatividade e pensamento de todo o grupo, sujeitos a um 

consenso. Em relação às ligações feitas o mapa apresenta o maior número de proposições significativas e conceitos. 

Com a negociação de suas ideias, os estudantes conseguiram exemplificar conceitos, estabelecer 6 ligações 

transversais e correlacionaram muitas descobertas elétricas com a estrutura da matéria.  Apesar de algumas relações 

apresentarem palavras de ligações não muito adequadas, muitas foram consideradas válidas, pois se trata de alunos 

iniciantes.  

Como nos outros, esse mapa não possui níveis hierárquicos e também contem algumas proposições formando 

frases, mesmo assim representa uma boa evolução em termos de conceitos científicos, episódios históricos que 

levou o desenvolvimento da estrutura da matéria, assimilação de novos significados potencialmente reagrupados e 

utiliza-se de muitos dos diferentes conceitos presentes nos MC individuais. É possível perceber também que apesar 

de comentarem sobre as ideias de Aristóteles e Robert Boyle, os estudantes não conseguiram traçar a relação direta 

sobre a representação desses estudos para o desenvolvimento da eletricidade e com algumas ideias também 

discutidas nas intervenções, como a descoberta da pilha elétrica a partir do embate entre Luigi Galvani e 

Alessandro Volta (ver MCR, Figura 1).  

Mas, ao confrontar esses resultados com os dados de algumas das concepções prévias dos licenciandos (Figura 

3), é possível afirmar que houve um progresso, uma vez que nenhum estudante conhecia os estudos de Crookes e 

sua contribuição para a Química, assim como, apenas poucos alunos compreendiam o princípio dos raios catódicos 

e a discussão dos episódios históricos que vieram a auxiliar o entendimento desses temas. De acordo com os MC 

nota-se que muitos estudantes possuem relações coerentes com alguns dos conceitos que levaram o 

desenvolvimento da estrutura da matéria. A análise dos mapas permite ressaltar sobre o uso de conceitos novos e 

atuais, além dos discutidos, a exemplo da excitação dos elétrons, cátodo e ânodo, carga do elétron, diferença de 

potencial, entre outros. Aspecto esse, bastante positivo, pois não foi fornecida uma lista de conceitos, o que 

significa que muitos discentes conseguiram relacionar as informações debatidas com seu conhecimento inicial, e 

dessa forma, vão em direção à aprendizagem significativa. 

Apesar de dificuldades na organização dos mapas e estabelecimento das relações segundos os critérios de 

Novak, houve uma evolução significativa no que se refere à epistemologia acerca da estrutura da matéria. Assim, 

espera-se que os licenciandos utilizem essas informações e também os MC em suas futuras práticas. Os mapas 

                                                           
5
 O âmbar é uma resina fóssil que foi polimerizada pela ação do tempo, foi descoberto pelo filósofo Tales de Mileto, quando 

observou que sua fricção podia atrair pequenos corpos. O âmbar representa uma das primeiras ideias sobre eletricidade. Sua 

descoberta permaneceu sem explicação durante anos, uma vez que, além de outros fatores, não se tinha na época conhecimento 

sobre átomos, elétrons ou partículas que pudessem compreender o fenômeno. Quando traduzido para o grego ou latim, a 

palavra âmbar torna-se “elekton” e “electrum”, respectivamente [13]. 
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conceituais, além de uma boa ferramenta de ensino, permitem perceber a compreensão ou confusão dos alunos, 

visto que é possível saber quais conceitos são levados em consideração, quais eles relacionam e os que 

apresentam dificuldades. 

4. CONCLUSÃO 

Os dados obtidos através do estudo realizado com os licenciandos do curso de Química permitem sublinhar uma 

série de considerações. Uma pequena análise realizada induz que os estudantes, inicialmente, apresentavam 

algumas dificuldades de compreensão de alguns conceitos que envolveram o desenvolvimento da estrutura da 

matéria, bem como não possuíam muitas ou nenhuma ideia sobre os episódios históricos que nortearam o tema.  

Em relação aos mapas conceituais elaborados pelos estudantes, apesar de já conhecerem o princípio de 

construção e familiarizarem os alunos com o instrumento, os licenciandos se mostraram principiantes em sua 

construção, fato que se torna evidente pela simples comparação com o mapa de referência, no que tange aos 

critérios de pontuação estabelecidos por Novak. Como discutido, muitas das baixas pontuações se devem a não 

relação de níveis hierárquicos e dificuldades nas relações entre os conceitos, sobretudo pela busca de palavras de 

ligações apropriadas. Entretanto, os mapas conceituais evidenciam uma evolução nas discussões dos conceitos 

sobre estrutura da matéria, principalmente na ênfase dada aos aspectos históricos da temática, correlacionada com a 

eletricidade. 

O mapa final elaborado pelo grupo em um momento após as intervenções apresenta um maior número de 

conceitos e relações entre eles. Dessa forma, se pode inferir, sobre a importância da História da Ciência para um 

melhor entendimento de conceitos químicos e dos mapas conceituais também como ferramenta avaliativa. Esses 

mapas, talvez, se fossem utilizados com uma maior frequência poderia auxiliar os licenciandos em seus estudos, e o 

mais importante, podem levar esse instrumentos aos futuros alunos, uma vez que se trabalhou com estudantes em 

um processo de formação inicial de professores. 

Logo, cabe destacar aqui, a necessidade de intensificar o uso dessas duas alternativas, a História da Ciência e os 

mapas conceituais, para o âmbito da formação de professores, no intuito de que, assim, os futuros docentes 

desenvolvam um pensamento mais crítico e uma melhor compreensão dos conteúdos científicos atrelados ao seu 

processo de elaboração. Na busca de melhores resultados, é imprescindível que os MC façam parte dos cursos 

superiores e sejam incorporados ao cotidiano escolar.  
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A História em Quadrinhos (HQ) não pode ser uma metodologia única, ela é apenas mais uma ferramenta no processo de 

ensino-aprendizagem, um recurso de bons resultados que os docentes devem adicionar em sua prática pedagógica. Este 

trabalho tem por objetivo apresentar a confecção de História em Quadrinhos por alunos do 3º Ano do Ensino Médio da rede 

pública de ensino do Estado de Sergipe. Os fragmentos e a HQ completa intitulada de “Bob em radioatividade” compõem um 

total de três trabalhos escolhidos para a descrição. As HQs foram produzidas de distintas maneiras – a mão, no computador 

utilizando-se dos softwares “Created at Scrapee.net”, “Paint” , “Word” ou “Toondoo.com”. O tema abordado foi 

radioatividade por ter sido descrito ao professor da classe que o mesmo não tinha sido abordado nos anos anteriores. A 

proposta da confecção da História em Quadrinhos pelos alunos foi bem sucedida, os mesmos demonstraram empenho e 

satisfação com o resultado final.  

Palavras-chave: HQ, Radioatividade, estudantes. 

 

Production of Comics in Radioactivity Teaching 

 

The comic (HQ) cannot be a single methodology; it is just another tool in the teaching-learning process, a feature of good 

results that teachers should add in their pedagogical practice. This work aims to present the making of Comics by students of 

the 3
rd

 year of high school of the public school in the state of Sergipe. The fragments and the full HQ titled “Bob in 

Radioactivity” comprise a total of three jobs chosen for the description. The comics were produced in different ways – the 

hand, on the computer using the software “Created at Scrapee.net”, “Paint”, “Word” or “Toondoo.com”. The topic was 

radioactivity have been described by the teacher of the class that it had not been addressed in previous years. The proposal of 

making of Comics by students was successful; they showed interest and satisfaction with the final result.  

Keywords: HQ, Radioactivity, students.  

1. INTRODUÇÃO 

Diversos são os materiais que podem servir de ferramenta didática para o docente em sua prática pedagógica – 

livros, jogos, vídeos, experimentos. Cabe ao professor discernir qual e/ou quais melhor atende ao desenvolvimento 

das aulas e dos seus alunos. 

As atividades lúdicas podem se tornar ferramentas didáticas utilizadas com maior frequência no ensino, em salas 

de aula. Principalmente, em disciplinas consideradas ruins, difíceis como é o caso da química, muitas vezes temida 

pelos estudantes. 

O lúdico é algo motivador por ser “relativo a jogos, brinquedos e divertimentos” [1]. Desta maneira, o docente 

em sua prática precisa ser capaz de planejar, usufruir de distintos materiais que apresentem como objetivo final a 

aprendizagem, desenvolvimento cognitivo do seu aluno. 

Os estudantes podem ser estimulados a serem participantes ativos no processo de ensino-aprendizagem. 

Entretanto, se faz necessária à compreensão por parte de todos os envolvidos no processo educativo, que “[...] 

como em qualquer aprendizagem, o ato de aprender Ciências exige motivação. Uma das características das 

atividades lúdicas é a voluntariedade; a participação deve ser decisão voluntária, que prescinde de qualquer outra 

recompensa além da própria participação.” [2]. Não basta apenas escolher algumas atividades lúdicas e aplicá-las 

em sala de aula, é preciso conhecer seus alunos, seus conhecimentos prévios. E principalmente, trabalhar de 

maneira coerente e capaz de instigar o aluno, tornando participante das aulas. 
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Como uma proposta/ferramenta lúdica está as - Histórias em Quadrinhos (HQ) - com características próprias. 

Jarcem (2007) [3] expõe que “As primeiras manifestações das Histórias em Quadrinhos são no começo do século 

XX, na busca de novos meios de comunicação e expressão gráfica e visual.” [3]. As mesmas tornaram um meio de 

comunicação de massa bastante utilizada por públicos de diferentes idades e em distintas ocasiões. 

Com vários elementos, uma característica própria das HQs são os quadrinhos definidos como “Cada um dos 

pequenos quadros que compõem uma história em quadrinhos” [1]. Outros elementos estão presentes, como balões, 

figuras, falas, dentre outros.  

Algo particular das HQs é a linguagem simples, como também a possibilidade de se trabalhar com distintos e 

variados temas; proporciona no decorrer da sua confecção trabalho/discussão em grupo; estimula a criatividade e 

leitura. Ressaltado por Banti (2012) [4], “[...] elas incentivam e estimulam aqueles estudantes que se opõem à 

leitura e ao aprendizado. Há o envolvimento entre o leitor com a história, devido ao estilo literário que é de fácil 

compreensão para o aluno, [...]” [4]. 

Entretanto, não basta apenas visualizar as HQs como algo lúdico e não trabalhá-las de maneira coerente com 

objetivo de aprendizado. O professor precisa trabalhar os conteúdos em conjunto com a realidade dos seus alunos, 

para favorecer a participação e desenvolvimento dos estudantes a partir do seu cotidiano. Proporcionando a 

compreensão da importância do estudo das distintas disciplinas, em especial a química, foco deste trabalho. 

O uso do lúdico na sala de aula precisa ser acompanhado de análise, preparo e compreensão. “Seria preciso uma 

reflexão por parte dos docentes de que os desafios e obstáculos são encontrados em situações comuns e cotidianas, 

não apenas em exemplificações abstratas” [5]. 

O objetivo principal deste trabalho é descrever as Histórias em Quadrinhos – HQ sobre radioatividade construída 

por alunos do 3º Ano do Ensino Médio. O foco do docente da turma foi obter resultados satisfatórios do conteúdo 

como também um trabalho diferente, dinâmico para aprendizagem dos seus alunos. Caruso, Carvalho e Silveira 

(2002) [6] expõem a necessidade da fuga do uso de tirinhas e HQs com propósito de memorização, que se construa 

algo capaz de despertar curiosidade, reflexão e aprendizado do conceito. Esses desafios descritos pelos autores 

devem ser superados com o auxílio do docente. 

O conteúdo Radioatividade, na maioria dos livros didáticos, é incluso no segundo ou terceiro ano do Ensino 

Médio, no final do ano, quando não tem tempo suficiente para uma abordagem mais aprofundada do assunto [7]. A 

utilização de HQs para a discussão deste tema contribui para propiciar uma visão crítica e dinâmica, tornando esse 

assunto mais interessante e divertido.  

Desta maneira, percebe-se a função que o professor possui ao utilizar atividades lúdicas, em particular as HQs. 

Ele precisa nortear, expor, auxiliar, mediar, ser o principal componente do processo de ensino-aprendizagem. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

O conteúdo Radioatividade foi abordado no 3º Ano do Ensino Médio, visto que em pesquisa com os alunos da 

referida turma, o professor foi informado que este tema não fora discutido na série anterior, como apresentado na 

maioria dos livros didáticos.  

O trabalho na sala de aula foi caracterizado pela apresentação e discussão com os alunos do que seria uma 

História em Quadrinhos, suas características, dentre outros. Seguido da apresentação e discussão do conteúdo pelo 

professor e alunos, e como atividade proposto a confecção de HQ sobre o tema abordado em classe. 

Para despertar o interesse e criatividade dos alunos foram formados grupos para confeccionar Histórias em 

Quadrinhos sobre este conteúdo. Os alunos produziram suas HQs com a utilização de programas computacionais 

ou desenharam a mão.  

As Histórias em Quadrinhos foram apresentadas e interpretadas para conhecimento e discussão em sala de aula 

pela turma. A atividade foi desenvolvida em três turmas do 3º Ano do Ensino Médio nos três turnos - matutino, 

vespertino e noturno - de uma Unidade de Ensino da rede pública do Estado de Sergipe. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As Histórias em Quadrinhos podem ser utilizadas de duas formas na sala de aula: a apresentação e discussão da 

HQ pronta ou a sua construção de HQs em sala de aula. Este último recurso apresenta vantagens em relação ao 

primeiro devido ao estímulo a criatividade, o uso correto da língua portuguesa, o trabalho em grupo, debates sobre 

o conteúdo.  

Na construção de Histórias em Quadrinhos, alguns fatores devem ser considerados tais como: 
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 O professor deve escolher um tema gerador, neste caso, foi radioatividade;  

 Motivar os alunos; 

 Apresentar limites e  

 Preparar a contextualização para que os alunos consigam produzir boas redações com coerência nas ideias 

e com criatividade.  

A Radioatividade é um conteúdo interessante no Ensino de Química, pois reporta alguns acontecimentos e 

algumas aplicações do cotidiano do aluno. Na sua explanação, há a possibilidade de discussão sobre os fatos 

históricos e aplicação na medicina. Geralmente, os professores abordam com mais profundidade, neste tema, os 

constituintes do núcleo atômico e as reações de emissões nucleares, sem apresentar relação com o cotidiano do 

aluno. Entretanto, os processos radioativos estão presentes no dia-a-dia da sociedade, em geral. Existe a 

perspectiva do crescimento na utilização de energia nuclear nas usinas de geração de energia elétrica, nas 

bombas de Cobalto-60, tratamento contra o câncer, em exames clínicos nos quais são usados marcadores 

radioativos, na datação de fósseis com Carbono-14, na indústria alimentícia para a esterilização de alimentos, 

entre outras aplicações relevantes [7].  

 Além disso, há a necessidade de apresentar os riscos oferecidos pelo uso das radiações, como contaminações em 

rios, ar e solo, os iminentes riscos de explosões nas usinas nucleares, apresentando os acidentes nucleares 

ocorridos, inclusive no Brasil, doenças e o descarte seguro dos resíduos [7].  Assim, foi proposto aos alunos que 

construíssem HQs sobre o tema com as discussões ocorridas em sala de aula. 

A Figura 1 apresenta algumas das partes das HQs desenhadas pelos alunos. Nestas Histórias em Quadrinhos os 

alunos dissertaram, principalmente, sobre as aplicações da Radioatividade no cotidiano e acontecimentos 

históricos, como o acidente nuclear de Fukushima, evidenciando que com a utilização desta ferramenta o aluno tem 

maior capacidade de associar a teoria e sua realidade. 

 

 
Figura 1: Partes das HQs desenhadas pelos alunos. 

 

Algumas Histórias em Quadrinhos foram confeccionadas com o auxílio do computador. O uso de recursos 

computacionais foi bem sucedido pelos alunos. 

Na Figura 2 os alunos utilizaram o “Created at Scrapee.net” para produzir tirinhas.  
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Figura 2: Tirinhas. 

 

Outro recurso do computador usado na confecção foi o “Paint”, as imagens podem ser verificas na Figura 3. 

 

 
Figura 3: Quadrinhos com trabalho de paisagem. 

 

A História em Quadrinhos intitulada “Bob em Radioatividade” apresentou grande aceitação e discussão do tema 

apresentado devido à diversidade de conceitos presentes. A Figura 4 representa a capa para a HQ produzida.  
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Figura 4: Capa da HQ “Bob em Radioatividade”. 

 

A História em Quadrinhos foi produzida pelos estudantes com auxílio do professor utilizando-se do site 

“Toondoo.com” e em seguida a mesma foi montada em forma de revistinha e impressa. 

A HQ “Bob em Radioatividade” é transcrita abaixo. 

A Figura 5 mostra as páginas iniciais da História em Quadrinhos, as quais apresentam a seguinte discussão: 

 

 

 

 
Figura 5: Partes iniciais da HQ. 

Certo dia Bob estava assistindo sobre radioatividade, quando Patrick chegou a sua casa. 

Patrick: Bob! 
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Bob: Pode Entrar! 

Patrick: O que você está vendo? 

Bob: Estou assistindo sobre radioatividade. 

Patrick: O que é radioatividade? 

Bob: Hum... Não sei, vou pesquisar! 

Achei! 

Radioatividade trata da emissão de radiações nucleares! 

Patrick: Não entendi... 

Bob: Bem, alguns átomos possuem núcleos muito energéticos devido à grande quantidade de partículas neles 

contidas. 

 

A Figura 6 descreve o diálogo entre os personagens - Bob e Patrick – referentes aos conceitos abordados nesta 

HQ: 

 

 

 

 
Figura 6: Partes de discussão dos conceitos. 

 

A emissão de diferentes partículas leva a formação de núcleos mais estáveis. 

Essas emissões foram chamadas de radiação nuclear ou, simplesmente, radioatividade e os átomos que as emitem 

chamadas de radioativos. 

Patrick: É daí que vêm as bombas nucleares? 

Bob: Quase isso, a bomba nuclear ou bomba atômica é um dispositivo explosivo que deriva sua força destrutiva 

das reações nucleares. 

Os elementos químicos usados em bombas nucleares são muito perigosos e prejudiciais à saúde. 

Patrick: E mesmo assim continuam manipulando esses materiais perigosos? 

Bob: Sim, pois também são usados para o lado bom, como na medicina, agricultura, produção de energia etc.  

Mas infelizmente já ocorreram muitos acidentes com radiação. 

Patrick: Sério? 

Bob: O reator número 4 da usina soviética de Chernobyl, na Ucrânia, explodiu durante um teste de segurança. 
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O terremoto de 9 pontos da Escala Richter que atingiu o Japão em 11 de março, causou estragos na usina nuclear 

Daiichi, em Fukushima, cerca de 250 quilômetros ao norte de Tóquio. 

Entre vários outros, sem esquecer as bombas atômicas que foram lançadas e Hiroshima e Nagasaki durante a 

Segunda Guerra Mundial. 

Patrick: ... 

Bob: Em 1895, Wilhem Ronthe descobriu os raios X, que eram úteis e misteriosos. 

E em 1896 Henwi Becquerel casualmente descobriu a radioatividade ao estudar impressões feitas em papel 

fotográfico por sais de urânio, quando eram expostos a luz solar. 

Patrick: Tchau Bob. 

Bob: O casal Pierre e Marie Curie... Após a descoberta de Becquerel descobriram o polônio e o rádio. 

 

Os diálogos finais não mostrados na Figura 7.  

 

 

 
Figura 7: Partes finais da História em Quadrinhos. 

 

Patrick: Tchau...  

Bob: Entre 1898 e 1900, Enerst Rutherford e Paul Villard descobriram um terceiro elemento de emissão radioativa 

o beta... 

Patrick: Do que ele estava falando mesmo? 

FIM 

 

Nota-se nesta HQ intitulada de “Bob em radioatividade” a utilização de personagens presentes em desenho 

animado que provavelmente faz parte do dia a dia dos estudantes. Como também a ferramenta bastante utilizada no 

computador - processador de texto - usufruída com certa frequência. Logo, nota-se que o desenvolvimento desta 

atividade proporcionou ao aluno interagir com o seu mundo fora da sala de aula.  

O professor sugeriu a utilização do site “Toondoo.com” para a construção das histórias em quadrinhos, no 

entanto, deixou livre a escolha de como seriam produzidas, incentivando a criatividade dos alunos. 

As HQs confeccionadas a mão também demonstram o desenvolvimento de habilidades presente nos alunos e que 

muitas vezes não são ampliadas. A confecção de balões, personagens, criação de textos, são formas de expor a 

criatividade. 

Os alunos tiveram o tema Radioatividade para construir suas Histórias em Quadrinhos. Neste conteúdo, vários 

aspectos poderiam ser abordados, tais como as reações nucleares. Entretanto, os discentes demonstraram maior 

identificação com os assuntos relacionados às usinas nucleares, medicina e história da Radioatividade.  Os alunos 

sentiram-se mais motivados quando perceberam que o conteúdo científico apresentava aplicações reais e 

cotidianas deixando o processo de ensino-aprendizagem mais prazeroso. A construção das HQs sobre este 
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conteúdo proporcionou maior adequação de conteúdo para a alfabetização científica dos alunos com elevada 

motivação para desenvolvê-lo.  

Com a confecção da HQ pelos alunos criou-se a oportunidade de utilizá-la como instrumento didático 

possibilitando o desenvolvimento científico devido ao seu caráter de expressão que desperta a criatividade e a 

imaginação. Além disso, a produção da HQ despertou a curiosidade e com isso intensificou a pesquisa pelos 

conceitos do tema abordado. 

4. CONCLUSÃO 

A utilização das Histórias em Quadrinhos não pode ser uma metodologia única, trata-se apenas de mais uma 

ferramenta no processo de ensino-aprendizagem. Sua utilização demonstrou maior interesse e engajamento dos 

alunos com o tema radioatividade que fora abordado no período de sua construção. 

A proposta da confecção das HQs pelos alunos foi bem sucedida. Os discentes demonstraram empenho e 

satisfação com o resultado final. No dia das apresentações, observou-se nos alunos o interesse em divulgar seus 

trabalhos e discutir com os colegas o tema abordado nas Histórias em Quadrinhos confeccionadas pela classe. 

Destarte, as Histórias em Quadrinhos proporcionaram grande utilidade para o ensino de Radioatividade, com 

percepção que os alunos apresentaram ao final das atividades uma visão diferente da utilização das HQs.   

5. AGRADECIMENTOS 

Alunos do 3º Ano do Ensino Médio produtores das HQs.  

1. Ferreira, A. B. de H. Mini Aurélio: o dicionário da língua portuguesa. 8 ed. Curitiba: Positivo; 2010. 895 p.  

2. Trivelato, S. F.; Silva, R. L. F. Ensino de Ciências. Carvalho, A. M. P. (Coord.) - Coleção Ideias em Ação –. São Paulo: 

Cengage Learning; 2011. 144 p.  

3. Jarcem, R. G. R. História das Histórias em Quadrinhos. Histórias, imagens e narrativas. 2007, set. 5 (3): 1-9. 

4. Banti, R. S. A utilização das Histórias em Quadrinhos no Ensino de Ciências e Biologia. 2012. 37f. Monografia 

apresentada ao Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, da Universidade Presbiteriana Mackenize. São Paulo; 2012. 37 

p. 

5. Testoni, L. A.; Abib, M. L. V. dos S. A utilização de Histórias em Quadrinhos no Ensino de Física. In: IV Encontro 

Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências – ENPEC, 2003 Nov 25-29; Bauru-SP, p. 1-11. 

6. Caruso, F.; Carvalho, M.; Freitas, M. C. S. Uma proposta de ensino e divulgação de ciências através dos quadrinhos. 

Ciência & Sociedade. CBPF-CS-008/02. 2002. 9 p. 

7. Pinto, G. T.; Marques, D. M. Uma proposta didática na utilização da história da ciência para a primeira série do ensino 

médio: a radioatividade e o cotidiano, História da Ciência e Ensino, 2010, 1: 27-57. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

175



 
Universidade Federal de Sergipe/Departamento de Química/Grupo de Estudo em Educação Química 

XI Escola de Verão em Educação Química (EVEQUIM) e IV Seminário Integrador Iniciação a Docência: Ações do PIBID 

Química na Educação Básica, São Cristóvão/SE, de 25 à 27/03/15 

TRABALHO COMPLETO 18 

Formação de Professores em publicações da Revista Química Nova na 

Escola na última década 

G. S. Silva
1
; D. O. Santos

2
 

1Universidade Federal de Sergipe, CEP 49100-000, São Cristóvão-SE, Brasil 

2 Departamento de Química, Universidade Federal de Sergipe, CEP 49100-000, São Cristóvão-SE, Brasil 

gisleine.quimica@gmail.com   

(Recebido em dia de mes de ano; aceito em dia de mes de ano) 

Resumo do artigo 

A prática pedagógica pode ser entendida de distintas maneiras entre os diversos docentes. O 

desenvolvimento/publicação de pesquisas é uma maneira de apresentar informações importantes e peculiares 

como também uma forma de auxiliar os docentes e estudantes de graduação na compreensão de questões 

essenciais que poderão surgir no decorrer da prática profissional. A pesquisa teve por objetivo apresentar 

publicações da Revista Química Nova na Escola (QNEsc) do período de 2004 a 2014 sobre a formação de 

professores e foi realizada no site da revista (http://qnesc.sbq.org.br/index_site.php), com o propósito de obter 

trabalhos no contexto de formação docente. A QNEsc foi escolhida por ser uns dos instrumentos de pesquisa mais 

usufruído por estudantes de graduação no curso de química licenciatura, em pesquisas e leituras. Os dados foram 

obtidos por meio de palavras-chaves das publicações, sendo escolhidos os que apresentavam os termos: 

Professor; Formação de Professores; Formação de Professor de Química; Formação Inicial; Formação Docente; 

Prática Pedagógica; Prática docente. Desta maneira, caracterizam-se como critérios da pesquisa: publicações dos 

últimos dez anos, informações obtidas das palavras-chave dos artigos e existência de um dos termos descritos. 

Constatou-se que apenas a partir do ano de 2007 as publicações passam a ser trimestrais - Fevereiro, Maio, 

Agosto e Novembro - de 2004 a 2007 eram apenas duas e após 2008 cada volume apresenta quatro números. Dos 

volumes 19 a 36 – publicações que compreendem o período estabelecido – foram encontrados 33 trabalhos, os 

quais apresentam distintas vertentes e são desenvolvidos tendo por foco: Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência - PIBID, experimentação, currículos, licenciaturas, diários de campo/observação, outros.  

 

Palavras-chave: Formação de professores. Artigos. Revista QNEsc. 

 

Teacher Formation in publications of the Journal New Chemistry in School in the last decade 

 

The pedagogical practice can be understood in different ways between the various teachers. The development / 

publishing research is a way to present important and unique information as well as a way to help teachers and 

graduate students in the understanding of key questions that may arise in the course of professional practice. The 

research aimed to present publications of the Journal New Chemistry School (QNEsc) for the period 2004-2014 on 

the teachers formation and was performed at the journal's website (http://qnesc.sbq.org.br/index_site.php), with 

the purpose of obtaining articles in the context of teacher formation. The QNEsc was chosen to one of the 

research tools more enjoyed by graduate students in the course of Chemistry degree in research, readings. Data 

were obtained using keywords of the publications, being selected those with the words: Teacher; Teacher 
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Formation; Chemistry Teacher Formation; Initial Formation; Teacher Training; Pedagogical Practice; Teaching 

Practice. In this way, are characterized as search criteria: publications of the last ten years, information obtained 

from keywords of the articles and the existence of one of the terms described. It was found that only from the 

year 2007 publications become quarterly - February, May, August and November - from 2004 to 2007 were only 

two after 2008 and each volume presents four numbers. Volumes 19-36 - publications that comprise the set 

period - were found 33 articles, which have different components and are designed with a focus: Institutional 

Program of Teaching Initiation Scholarships - PIBID, experimentation, curricula, degrees, field diaries / 

observation, others. 

 

Keywords: Teacher Formation, articles, Journal QNEsc. 

1. INTRODUÇÃO 

O ensino de ciências tem apresentado nos últimos anos pesquisas com distintos aspectos. Por mais que as 

discussões sejam vastas, como descreve Diniz (1998) as pesquisas buscam “[...] uma compreensão mais clara e 

profunda dos variados elementos que caracterizam o ensino das Ciências, pretendendo assim gerar adequações 

ou modificações nas práticas pedagógicas do professor em sala de aula” (DINIZ, 1998, p. 27). 

A formação de professores de química é um desses enfoques nas pesquisas realizadas. Dentre alguns pontos, é 

importante o conhecimento, a compreensão de trabalhos desenvolvidos e publicados na área. Esses dados 

auxiliam no entendimento do processo de formação, análise de propostas realizadas em ambientes educacionais. 

No decorrer da graduação, em cursos de licenciatura principalmente e em específico em química área de 

experiência dos autores, os discentes estão constantemente em discussão do processo de formação docente. 

Entretanto, Schnetzler (2008) expõe que a formação dos cursos de licenciatura em química “[...] parece ainda 

estar pautada em uma visão simplista, qual seja, a de que ensinar é fácil: basta saber o conteúdo químico e 

dominar algumas técnicas pedagógicas” (SCHNETZLER, 2008, p. 25).  

Percebe-se a partir das ideias apresentadas por Schnetzler (2008) que muitos dos cursos disponíveis em/por 

algumas circunstâncias não proporcionam uma formação adequada, seja no conteúdo específico ou na parte 

pedagógica. Compreender a formação dos docentes é importante no entendimento da caracterização dos cursos 

de licenciatura, da prática pedagógica de cada professor formado com tais bases. Outros autores também 

descrevem a necessidade de mudanças, Carvalho e Gil-Perez (2000) em seu livro destaca como sendo uma 

necessidade formativa do professor de ciência que haja ruptura com visões simplistas sobre o ensino de ciências.  

Feldmann (2009) relata que:  

Formar professores com qualidade social e compromisso político de transformação tem 

se mostrado um grande desafio às pessoas que compreendem a educação como um 

bem universal, como espaço público, como um direito humano e social na construção da 

identidade e no exercício de cidadania. (FELDMANN, 2009, p.71). 

Várias distorções são encontradas no decorrer da formação, da atividade docente. E “[...], o problema da 

articulação entre o pensar e agir, entre a teoria e a prática, configura-se como um dos grandes desafios para a 

questão da formação de professores” (FELDMANN, 2009, p.74). Muitos docentes, no início de sua prática, por 
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diversos motivos, às vezes se deparam com questões não pensadas/refletidas por eles no decorrer de sua 

formação. Isso, talvez ocorra por ter tido uma formação com características simplistas, em que não houve relação 

entre disciplinas teóricas, práticas, pedagógicas. 

O acesso a informações presentes em trabalhos/artigos científicos é um meio de familiarizar-se com realidades 

que descrevem: problemas, dificuldades, melhorias, mudanças. A leitura desses textos pode enriquecer o leitor e 

proporcionar discussão e análise crítica do assunto. 

A formação inicial e a prática pedagógica não devem ser entendidas como algo fácil de entender, modificar. Ao 

contrário, requer constante análise, mudanças na busca por respostas, explicações para as questões mais 

complexas que surgirem. A partir disto, buscou-se conhecer os trabalhos publicados nos últimos dez anos na 

Revista Química Nova na Escola – QNEsc, envolvidos com a formação de professores. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

O presente trabalho descreve informações obtidas a partir da pesquisa de artigos científicos publicados na 

Revista Química Nova na Escola – QNEsc. Tendo por intuito principal o conhecimento de dados relacionados a - 

formação de professores e prática docente - contextos de interesse para desenvolvimento de pesquisas futuras. 

Sendo importante ressaltar que na pesquisa foi realizado um levantamento estatístico do assunto em foco, mas sem 

aprofundamento. 

 

2.1 DESCRIÇÃO DA PESQUISA  

 

A revista QNEsc foi escolhida como local de pesquisa dos artigos, por ser uns dos meios de busca mais utilizado 

na graduação para a pesquisa, leitura dos textos, principalmente no curso de química. Atualmente, a revista 

apresenta publicações trimestrais, on-line (ISSN 2175-2699) e impressa (ISSN 0104-8899). A Química Nova na 

Escola: 

[...] propõe-se a subsidiar o trabalho, a formação e a atualização da comunidade do Ensino de 

Química brasileiro. QNEsc integra-se à linha editorial da Sociedade Brasileira de Química, que 

publica também a revista Química Nova e o Journal of the Brazillian Chemical Society. Química 

Nova na Escola é um espaço aberto ao educador, suscitando debates e reflexões sobre o ensino e a 

aprendizagem de química. Assim, contribui para a tarefa fundamental de formar verdadeiros 

cidadãos. Nesse sentido, a Divisão de Ensino disponibiliza neste portal, na íntegra, e de forma 

totalmente gratuita, todos os artigos publicados no formato PDF. (QNEsc, 2014). 

Desta maneira, a revista é um dos principais ambientes de pesquisa, publicação na área de Ensino de Química e 

proporciona a divulgação de informações importantes para estudantes no decorrer da sua formação, docentes na 

utilização de materiais em suas aulas, sociedade em geral. 

Na visita à página da revista http://qnesc.sbq.org.br/index_site.php é possível obter dados sobre a edição atual, 

artigos no prelo que aguardam a publicação, edições publicadas anteriormente, cadernos temáticos, informações 

sobre as normas de submissão, dentre outros. 

Com o intuito de conhecer e apreciar as publicações que no momento são fundamentais para o desenvolvimento 

de trabalhos posteriores, após a escolha do local de pesquisa “Revista QNEsc, edições anteriores”, os critérios 

utilizados para a obtenção dos dados, foram: 

 

 Publicações dos últimos 10 anos – 2004 a 2014. 

 Informações obtidas por meio das palavras-chave dos artigos. 

 Busca pelos termos: Professor; Formação de Professores; Formação de Professores de Química; Formação 

Inicial; Formação Docente; Prática Pedagógica; Prática Docente. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As publicações nos anos de 2004 a 2007 ocorriam duas vezes ao ano – Maio e Novembro. Após esse período 

passa a ser trimestral – Fevereiro, Maio, Agosto e Novembro. 

A Figura 1 apresenta informações da quantidade de artigos publicados, os quais apresentaram um dos termos nas 

palavras-chave em cada ano (2004 a 2014) sem descrição de volume.  
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Figura 1: Dados extraídos da análise da revista QNEsc sobre as palavras-chave pesquisadas. 

Diante do exposto, percebe-se que a comunidade científica do período de 2006 a 2014 realiza pesquisas com os 

temas abordados. Apresentando um aumento no ano de 2012, isso pode ser explicado pela chamada para 

publicação sobre o PIBID.  

No Quadro 1, são descritos o ano de publicação, mês, volume, número, quantidade de trabalhos localizados, 

termos encontrados nas palavras-chave.  
 

Quadro 1 – Artigos obtidos da QNEsc do período de Maio de 2004 a Novembro de 2014. 

Ano Mês Volume Nº Quantidade Palavra(s)-chave 

2004 
Maio 19 -- 0 ---- 

Novembro 20 -- 0 ---- 

2005 
Maio 21 -- 0 ---- 

Novembro 22 -- 0 ---- 

2006 
Maio 23 -- 0 ---- 

Novembro 24 -- 1 Formação Inicial 

2007 
Maio 25 -- 0 ---- 

Novembro 26 -- 1 Professor 
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2008 

Fevereiro 27 -- 1 Formação de Professores 

Maio 28 -- 0 ---- 

Agosto 29 -- 2 Formação de Professores 

Novembro 30 -- 2 Formação de Professores 

2009 

Fevereiro 31 01 0 ---- 

Maio 31 02 2 Formação de Professores 

Agosto 31 03 0 ---- 

Novembro 31 04 1 Formação de Professores 

2010 

Fevereiro 32 01 0 ---- 

Maio 32 02 1 
Formação de Professores de 

Química 

Agosto 32 03 0 ---- 

Novembro 32 04 2 
- Formação de Professores. 

- Prática Docente. 

2011 

Fevereiro 33 01 0 ---- 

Maio 33 02 1 Formação de Professores 

Agosto 33 03 0 ---- 

Novembro 33 04 0 ---- 

2012 

Fevereiro 34 01 1 Formação de Professores 

Maio 34 02 0 ---- 

Agosto 34 03 1 
Formação de Professores de 

Química 

Novembro 34 04 5 

- Formação Inicial 

- Formação Inicial de Professores de 

Química 

- Formação docente 

- Formação de professores 

2013 

Fevereiro 35 01 0 ---- 

Maio 35 02 2 
- Formação de professores 

- Formação Inicial 
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Agosto 35 03 1 Prática Docente 

Novembro 35 04 4 Formação de professores 

2014 

Fevereiro 36 01 4 Formação de professores 

Maio 36 02 1 Formação de professores 

Agosto 36 03 0 ---- 

Novembro 36 04 0 ---- 

Fonte: a autora. 

A pesquisa iniciou na edição/volume 19 ano de 2004 e foi finalizada na edição/volume 36 publicada em 

novembro de 2014. A partir do ano de 2009 um mesmo volume apresenta quatro números de publicação. Nesta 

pesquisa foram obtidos 33 trabalhos. Ressalta-se que as referências dos trabalhos citados a seguir podem ser 

conferidas/obtidas no final do artigo. 

Nos anos de 2004 e 2005 não foram encontrados trabalhos com os termos utilizados para a seleção dos 

mesmos.  

Em 2006, apenas na edição 24 foi obtido o trabalho com a palavra-chave “Formação Inicial” e título: 

 

 A Pesquisa na Formação Inicial de Professores de Química. Abordando o Tema Drogas no Ensino Médio.   
 

No ano de 2007 no volume 26, o artigo apresentou o termo “Professor”: 

 

 Formação Inicial em Serviço de Professores de Química da Bahia: História de Uma Vida. 
 

Em 2008 apenas no volume 28 não foi encontrado trabalhos com as palavras-chave utilizadas como critério de 

seleção, nos demais foram totalizados 5 trabalhos, todos com os termos “Formação de Professores”: 

 

 Formação de professores de química: concepções e proposições. 
 Ensinar Ciências por Investigação: Um Desafio para os Formadores. 
 O Conhecimento Químico e a Questão Ambiental na Formação Docente. 
 Ressignificando a Formação de Professores de Química para a Educação Especial e Inclusiva: Uma História 

de Parcerias. 
 O Diário de Aula Coletivo no Estágio da Licenciatura em Química: Dilemas e seus Enfrentamentos. 

 

No ano de 2009 as publicações são todas do volume 31, entretanto, subdividido em quatro números. Nos nº 1 

e 3 não foi encontrado trabalho com os termos de interesse. Nos demais totalizou-se 3 trabalhos com a palavra-

chave “Formação de Professores”: 
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 A Formação de Professores de Química no Estado de Rondônia: Necessidades e Apontamentos. 
 Formação de Professores de Química na Universidade de Brasília: Construção de uma Proposta de 

Inovação Curricular. 
 A Leitura dos Estudantes do Curso de Licenciatura em Química: Analisando o Caso do Curso a Distância. 

 

Em 2010 foram publicados quatro números do volume 32, destes os nº 1 e 3 não apresentaram nenhum trabalho. 

Nos nº 2 e 4 foram encontrados 3 trabalhos, com as palavras-chave: “Formação de professores de Química”, 

“Formação de Professores” e “Prática docente”, respectivamente: 

 

 Narrativas Acerca da Prática de Ensino de Química: Um Diálogo na Formação Inicial de Professores. 
 O Portal Eletrônico Interativo: Contexto, Estrutura, Possibilidades de Navegação e Discursos sobre 

Formação de Professores de Química. 
 A Pesquisa na Formação de Formadores de Professores: Em Foco, a Educação Química. 

No ano de 2011, com as publicações do volume 33, apenas o nº 2 possuía 1 trabalho com o termo “Formação de 

Professores”: 

 

 O Livro Didático de Química nas Concepções de Professores do Ensino Médio da Região Sul da Bahia. 

 
Em 2012, apenas o número 2 do volume 34 não apresentou trabalho. Nos demais números foram encontrados o 

total de 7 artigos. Os textos apresentaram nas palavras-chaves os termos: Formação de Professores, Formação 

Docente, Formação Inicial de Professores de Química. 

 

 Reflexões sobre Modelos e Representações na Formação de Professores com Foco na Compreensão 

Conceitual da Catálise Enzimática. 

 Proposta de Formação de Professores de Química por meio de uma Licenciatura Parcelada: Possibilidade 

de Melhoria da Prática Pedagógica versus Formação Aligeirada. 

 A Influência do PIBID na Formação dos Acadêmicos de Química Licenciatura da UFSM. 

 As Contribuições do PIBID ao Processo de Formação Inicial de Professores de Química. 

 Avaliando Contribuições para a Formação Docente: Uma Análise de Atividades Realizadas no PIBID-

Química da UFRPE. 

 O Projeto Água em Foco como Uma Proposta de Formação no PIBID. 

 Compreensões e Significados sobre o PIBID para a Melhoria da Formação de Professores de Biologia, 

Física e Química. 

 

No ano de 2013, volume 35 foram totalizados 7 trabalhos, apenas no nº 1 não houve registro. As palavras-chave 

localizadas foram: “Formação de Professores”, “Formação Inicial” e “Prática docente”: 

 

 Dificuldades de Ensino e Aprendizagem dos Modelos Atômicos em Química. 

 A Análise do Conhecimento Pedagógico do Conteúdo no Planejamento de Atividades com a Utilização de 

Modelos no Ensino de Química. 

 A Percepção dos Licencia(n)dos em Química sobre o Impacto do PIBID em sua Formação para a 

Docência. 

 O PIBID e a Licenciatura em Química num Contexto Institucional de Pesquisa Química Destacada: 

Cenário, Dificuldades e Perspectivas. 

 A Educação Inclusiva na Formação de Professores e no Ensino de Química: A Deficiência Visual em 

Debate. 

 Os Saberes Docentes na Formação de Professores de Química Participantes do PIBID. 

 Ações e Reflexões Durante o Estágio Supervisionado em Química: Algumas Notas Autobiográficas. 

 

Em 2014, foram encontrados 5 trabalhos. Nos dois últimos números 3 e 4, referentes ao mês de agosto e 

novembro não obteve-se trabalhos com as palavras-chave pesquisadas. 
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 Blogs na Formação Inicial de Professores de Química. 

 PIBID/Licenciatura em Química da Universidade de Brasília: Inter-relacionando Ensino, Pesquisa e 

Extensão. 

 Situação de Estudo em Curso Técnico: Buscando Alternativas para a Iniciação à Docência na Interação 

Interinstitucional. 

 O Diário Virtual Coletivo: Um Recurso para Investigação dos Saberes Docentes Mobilizados na Formação 

de Professores de Química de Deficientes Visuais. 

 Experimentação e Literatura: Contribuições para a Formação de Professores de Química. 

 

Como já apresentado do período escolhido – 2004 a 2014 – a partir do ano de 2006 encontrou-se trabalho sobre 

formação inicial. Echeverría et al (2006) discute a questão da pesquisa na formação inicial e uso de tema com 

significados para os estudantes no decorrer da abordagem dos conteúdos. Neste artigo, os autores apresentam a 

utilização do tema “Droga” para trabalhar de maneira contextualizada o ensino de química e realizar discussão 

interdisciplinar nas atividades desenvolvidas. 

Diversos contextos são parte integrante destes trabalhos. Depara-se com pesquisas desenvolvidas com os 

próprios licenciandos, estudantes da educação básica, investigação do uso de atividades experimentais, análise 

documental de currículos de cursos de licenciatura em química, dentre outros. 

Alguns trabalhos são desenvolvidos para o âmbito da educação inclusiva com desenvolvimento de debates, 

palestras, materiais didático-pedagógicos. Há também discussão sobre o uso de diário coletivo, de campo, virtual 

nas disciplinas de estágios abordando sua importância para a prática no desenvolvimento profissional; reflexões 

acerca dos critérios utilizados por docentes na escolha do livro didático, o uso de tecnologias na educação, dentre 

outros. 

No ano de 2012 – Vol. 34, Nº 4 - a revista divulga uma edição especial após uma chamada para a publicação de 

artigos sobre o Programa Institucional de Bolsa a Iniciação a Docência – PIBID. 

Neste volume foram publicados 12 artigos sobre o PIBID, entretanto, apenas 4 apresentaram um dos termos 

utilizados como critério de escolha e são da: Universidade Federal de Santa Maria; Universidade Estadual de 

Londrina; Universidade Federal Rural de Pernambuco e da Faculdade de Educação Federal de Minas Gerais. Os 

trabalhos descrevem experiências vivenciadas e desenvolvidas pelos estudantes.  

O PIBID apresenta vários objetivos em sua composição, podendo-se citar: o incentivo a formação de docentes, 

valorização do magistério, promover a melhoria da qualidade da educação básica, estimular a integração da 

educação superior com a educação básica, dentre outros. Compreendendo assim, que: 

O Pibid é uma iniciativa para o aperfeiçoamento e a valorização da formação de professores para a 

educação básica. O programa concede bolsas a alunos de licenciatura participantes de projetos de 

iniciação à docência desenvolvidos por Instituições de Educação Superior (IES) em parceria com 

escolas de educação básica da rede pública de ensino. Os projetos devem promover a inserção dos 

estudantes no contexto das escolas públicas desde o início da sua formação acadêmica para que 

desenvolvam atividades didático-pedagógicas sob orientação de um docente da licenciatura e de 

um professor da escola. (CAPES, 2014). 

Trabalhos sobre o PIBID continuaram sendo publicados em outros volumes seguintes. Pode-se citar, WEBER, 

K., et. al. (2013), os quais apresentam a investigação realizada com estudantes - que participavam ou já tinha 

participado do PIBID – referindo-se ao impacto do programa em sua formação docente. 

4. CONCLUSÃO 

Nos últimos dez anos de publicação da revista QNEsc foram obtidos 33 trabalhos, os quais estão inseridos no 

contexto de formação de professores, apresentando em suas palavras-chave termos selecionados como critério de 

pesquisa.  

Diversos são as características dos trabalhos desenvolvidos, boa parte tem como local de desenvolvimento o 

ensino superior, com o foco nos estudantes do curso de química. Como também há relatos de experiências de 

licenciandos na sua formação com a educação básica. 
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Um número expressivo de trabalhos encontrados é sobre o PIBID, que a partir de 2007 passa a fazer parte de 

instituições de ensino. Os mesmos descrevem experiências desenvolvidas, vivenciadas pelos estudantes de 

graduação. 

As publicações apresentam aos leitores uma diversidade de contextos que a formação de professor pode ser 

inserida, pesquisada, desenvolvida. Entretanto, é importante ressaltar que apresentam objetivos próximos - 

melhoria na qualidade da formação inicial dos futuros docentes; possibilitar uma compreensão, reflexão crítica da 

formação.  
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TRABALHO COMPLETO 19 

Produção de hidrogênio a partir de materiais alternativos por alunos do 

Ensino Médio 
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(Recebido em dia de mes de ano; aceito em dia de mes de ano) 

Este trabalho tem o propósito de apresentar uma atividade experimental para a produção de hidrogênio através da reação do 

alumínio, água e hidróxido de sódio. A mesma foi desenvolvida por alunos do 2º Ano do Ensino Médio de uma escola pública 

no Agreste Sergipano. Apesar de não ter uma estrutura de laboratório e outras necessidades no ambiente escolar, o docente 

trabalhou a experimentação com os estudantes a partir de materiais alternativos. O experimento desenvolvido foi considerado 

um sucesso, mostrou-se ser uma alternativa viável e ecologicamente correta para a produção deste gás, porém em uma escala 

industrial deve-se pensar como será realizado o armazenamento deste material visto que apresenta um grande desafio para a 

produção e distribuição do gás hidrogênio como fonte de energia. 

Palavras-chave: Estudantes, experimentos, materiais alternativos. 

 

Hydrogen production from alternative materials for high school students 

 

This work aims to present an experimental activity for the production of hydrogen by reaction of aluminum, water and sodium 
hydroxide. This activity was developed by students of the 2nd high school year at a public school in Sergipe. Even without 
laboratory structure and other needs, the teacher worked experimentation with students from alternative materials. The 
developed experiment was considered a success, proved to be a viable and Eco-Friendly alternative to the production of this 
gas, but on an industrial scale should be considered as there will be the storage of this material, since it presents a major 
challenge for the production and distribution of hydrogen gas as an energy source. 
Keywords: Students, experiments, alternative materials. 

1. INTRODUÇÃO 

Diante do atual cenário mundial, com perspectiva de extinção das reservas de combustíveis fósseis e dos 

impactos ambientais oriundos destas fontes de energia há a busca de novas matrizes energéticas menos agressivas 

ao meio ambiente. O hidrogênio é umas das promissoras fontes de energia para o futuro. Sua queima resulta, 

apenas, na formação de água e liberação de energia. Além disso, o hidrogênio é o elemento mais abundante da 

Tabela Periódica, apresenta valores energéticos elevados, alta reatividade e não é tóxico (COSTA, 2010; CRUZ, 

2010; SILVA et. al., 2009). 

A principal vantagem na substituição dos derivados do petróleo pelo hidrogênio como combustível é a ausência 

de emissão de gases poluentes como produto da sua queima, este produz apenas água. O hidrogênio não é 

encontrado livre na natureza. Para sua utilização é necessário isolá-lo (COSTA, 2010; CRUZ, 2010).  

Entretanto, a produção, transporte, armazenamento e distribuição do hidrogênio, ainda, apresentam dificuldades 

devido à falta de infraestrutura instalada. Há a necessidade de estudos nesta área para seu uso em escala industrial 

(COSTA, 2010; CRUZ, 2010; SILVA et. al., 2008). 

O hidrogênio é utilizado em célula combustível, reações orgânicas de hidrogenação, fabricação de amônia, gás 

de maçarico para soldas a altas temperaturas, combustível para foguetes espaciais e produção de ácidos 

inorgânicos. Existem vários processos de produção de hidrogênio como com uso de microrganismos, fontes 

elétricas, termoquímica e a partir da reação química do metal alumínio, água e uma base forte (COSTA, 2010; 

CRUZ, 2010; SILVA et. al., 2009). Este último processo tem apresentado destaque porque o hidrogênio produzido 

pode ser utilizado para abastecer células combustíveis e motores. A vantagem desse processo é a espontaneidade da 
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reação química, diminuindo o custo de produção, além disso, o alumínio e o subproduto da reação a alumina 

(NaAlO2) são materiais que podem ser reciclados. 

A produção de combustíveis é um tema gerador utilizado nas aulas de química. Neste âmbito, a produção de 

hidrogênio torna-se um tema atual e interessante para ser utilizado na sala de aula.  Diante da possibilidade de se 

trabalhar o conteúdo Transformações Químicas o professor utilizou a temática discutida acima e uniu com a 

possibilidade de aproximar os estudantes do processo de aprendizagem, propondo pesquisas, realização de 

experimentos. O intuito é tornar o aluno um sujeito ativo no ambiente escolar, capaz de reconhecer, compreender 

distintos fenômenos. 

A utilização do tema gerador produção de hidrogênio aproxima o conhecimento científico de situações reais.  

Neste momento, visualiza-se que “[...] o ensino deveria estar associado a uma realidade próxima do aluno, na 

tentativa de conectar as experiências cotidianas com o pensamento reflexivo”. (SILVA, MACHADO e TUNES, 

2010, p. 232). 

Além de discutir assuntos atuais nas aulas de químicas, podem-se desenvolver atividades experimentais 

relacionados a tal tema gerador.  A utilização da atividade experimental desenvolvida na escola não deve ser 

restrita a escola com laboratórios de Ciências. As atividades podem ser desenvolvidas em sala de aula e com 

materiais alternativos. 

É preciso compreender que “[...] se quisermos que nossos alunos realmente aprendam, temos de criar um 

ambiente intelectualmente ativo, organizando grupos cooperativos, que possam gerar um intercâmbio entre alunos” 

e que “[...] a investigação científica deve envolver reflexão, relatos, discussões, ponderações e explicações”. 

(TRIVELATO e SILVA, 2011, p. 74). 

A atividade experimental proporciona ao docente e alunos um trabalho investigativo capaz de facilitar o 

entendimento de fenômenos, instigar o gosto pela pesquisa, observação, análises, formulação de conclusões, dentre 

outros.  

O desenvolvimento de trabalhos em grupo seja em sala de aula ou no ambiente externo a escola gera ganhos 

tanto para o docente como para os alunos. Quanto ao trabalho colaborativo entre os estudantes é possível 

compreender os benefícios por meio de Coll Salvador (1994) e Colaço (2004):  

[…] 1) socialização (o que inclui aprendizagem de modalidades comunicacionais e de 

convivência), controle dos impulsos agressivos, adaptação às normas estabelecidas (incluindo a 

aprendizagem relativa ao desempenho de papéis sociais) e superação do egocentrismo (por meio 

da relativização progressiva do ponto de vista próprio); 2) aquisição de aptidões e habilidades 

(incluindo melhoras no rendimento escolar); e 3) aumento do nível de aspiração escolar. (COLL 

SALVADOR, 1994 e COLAÇO, 2004 apud DAMIANI, 2008, p. 222).  

É perceptível que o trabalho entre pares proporciona ampliações gerais e específicas dos indivíduos envolvidos, 

as quais favorecem não apenas na aprendizagem como no desenvolvimento pessoal para o contexto social. 

A experimentação é uma ferramenta bastante rica em abrangência. Desde que a mesma não seja utilizada no 

ambiente escolar apenas para fins de comprovação, a mesma deve ser encarada e desenvolvida com propósito de 

investigar. Distintos são os entendimentos do uso da atividade experimental em sala de aula por parte do professor. 

Muitas precisam ser revistas e analisadas para facilitar seu planejamento e execução com o propósito de obter 

resultados satisfatórios.  

É preciso entender como descrito por Silva, Machado e Tunes (2010) que a experimentação: 

[...] como atividade, ela possui uma finalidade em si mesma, a saber, permite, por sua estrutura e 

dinâmica, a formação e o desenvolvimento do pensamento analítico, teoricamente orientado. [...] 

ela enseja a possibilidade de fragmentação do objeto concreto em partes, o reconhecimento destas 

e a sua recombinação de um modo novo. (SILVA, MACHADO e TUNES, 2010, p. 240). 

Partindo destas ideias se faz necessário que o professor seja capaz de desenvolver atividades experimentais sem 

estar ligado apenas ao pensamento de que experimentos só podem ser realizados em laboratórios equipados, que o 

currículo impossibilita o uso desta ferramenta de ensino ou qualquer outra ideia negativa.  

Galiazzi e Gonçalves (2004) descrevem que, 

O desenvolvimento da pesquisa em sala de aula em grupo com alunos, que sempre envolve 

questionamento, argumentação e validação, tem mostrado ser um espaço profícuo de 

enriquecimento das teorias sobre os processos, sempre complexos, de ensino e aprendizagem 

presentes em sala de aula. (GALIAZZI e GONÇALVES, 2004, p. 326). 
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A prática pedagógica do docente não pode se tornar algo engessado, o mundo dos jovens/adolescentes muda 

diariamente e o novo, instigante, deve fazer parte das aulas de química.  

O docente precisa usufruir da experimentação também com o propósito de conhecer quais são os entendimentos, 

dúvidas, dificuldades trazidos pelos alunos para sala de aula. 

Qualquer trabalho em sala ou fora desse ambiente pode proporcionar a realização de pesquisas, discussão, 

trabalho em grupo. Todas essas possibilidades são meios de trabalhar o social.  

Este trabalho tem o objetivo de apresentar uma proposta desenvolvida pelo professor - autor - para ensinar o 

conteúdo de Transformações Químicas com alunos do 2º Ano do Ensino Médio, utilizando-se de discussões do 

tema gerador, desenvolvimento de pesquisa por parte dos estudantes, construção e realização de experimento em 

sala de aula com materiais alternativos. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

O desenvolvimento da atividade com a experimentação teve início no momento das discussões em sala de aula 

sobre o conteúdo de Transformações Químicas. Foi proposto pelo professor que os alunos da turma realizassem 

uma pesquisa de experimentos referente ao tema em foco e principalmente que o experimento encontrado sobre 

reações químicas apresentasse relação com temas atuais. 

O trabalho apresentou as seguintes etapas:  

1º O professor pediu que os alunos formassem grupos e pesquisassem experimentos sobre Transformações 

Químicas com temas atuais;  

2º Os alunos mostraram ao professor quais seriam os experimentos realizados em sala de aula, caso o docente 

aprovasse a experiência, os discentes preparariam sua apresentação;  

3º Os alunos realizaram o procedimento experimental em sala de aula, neste momento, ocorreram às discussões 

sobre os conceitos científicos presentes em cada apresentação;  

4º Discussão dos resultados das experiências e dos trabalhos apresentados;  

5º A avaliação foi realizada mediante a apresentação e discussão das atividades experimentais.   

 

Um experimento realizado foi - A produção de hidrogênio - que ocorreu através da reação do alumínio, água e 

hidróxido de sódio. 

Os alunos produziram hidrogênio com materiais alternativos.  A reação foi realizada com os seguintes materiais: 

 

 Garrafa PET,  

 Bexiga para coleta e armazenagem do gás formado.  

 A fonte de alumínio foi papel de alumínio, utilizado como embalagem de alimentos e  

 NaOH foi a soda cáustica comercial. 

 

O experimento produzido pelos estudantes é semelhante ao esquema apresentado na Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       
                                                                     

Figura 1: Esquema montado para a produção de H2. 

Alumínio 

+ 

NaOH(aq) 

+ 

H2 
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A seguir serão descritos os dados obtidos e as discussões realizadas em sala de aula com os alunos, sobre: 

 

 A pesquisa realizada 

 Construção do experimento 

 Conteúdos específicos 

 Resultados obtidos 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Todo o processo de pesquisa, desenvolvimento do experimento, explicação de conteúdo foi compreendido pela 

participação efetiva tanto do docente como alunos. Distintos experimentos foram encontrados/selecionados pelos 

estudantes no decorrer da pesquisa, a partir destes sugiram dúvidas, análises e a escolha de um experimento que 

atendia aos requisitos: 

 

- Experimento realizado com materiais alternativos e 

- Discussão de Tema Atual. 

 

Nesta atividade, os alunos formaram grupos e pesquisaram experimentos que atendessem aos requisitos exigidos 

pelo professor. As atividades em grupo fornecem um estímulo e troca de ideias entre os discentes, uma interação e 

engajamento maior nas atividades na sala de aula e fora da escola. Após o tempo predeterminado, os alunos 

apresentaram seus experimentos na sala de aula e discutiram os temas envolvidos naquelas experiências. O 

experimento que chamou atenção dos estudantes foi à produção de hidrogênio com materiais alternativos.  

Os próprios estudantes montaram o experimento, conforme Figura 2, com materiais de fácil aquisição e 

manuseio. Para esta experiência, os alunos preparavam 200 mL de solução saturada de Hidróxido de Sódio. No 

preparo desta solução em água, os alunos perceberam aumento na temperatura do recipiente utilizado, a garrafa 

PET. Neste momento, o professor os interrompeu e discutiu o desenvolvimento de energia térmica e consequente 

aumento da temperatura, indicando tratar de um processo de natureza exotérmica. O docente discutiu os tipos de 

reação, endotérmica e exotérmica, tema que ainda não tinha sido apresentado em sala de aula. Além disso, foram 

abordados neste momento, os tipos de soluções, insaturada, saturada e saturada com corpo de fundo. 

 

 
Figura 2: Experimento para a produção de H2. 

 

A segunda etapa do experimento foi cortar papel alumínio para colocá-lo no recipiente com o NaOH e fechar o 

recipiente com uma bexiga para coleta de um dos produtos da reação, o gás hidrogênio. Ao demonstrar como 

colocariam o papel alumínio para reagir, ocorreu mais uma interferência do professor para discutir outro conteúdo 

inerente ao experimento, à influência da forma como o papel seria colocado na velocidade da reação química. 

Neste momento, os alunos relataram que a reação ocorria com maior velocidade quando o papel era cortado em 
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finos pedaços, quando eles testaram com bolas grandes de papel alumínio, a reação se processou lentamente. 

Diante do exposto, o docente explicou que para que a reação ocorresse, as partículas dos reagentes devem entram 

em contato, chocando-se de maneira efetiva e com energia mínima necessária. Desta forma, quanto mais fragmento 

estiver o papel alumínio, maior será a quantidade de partículas que entrarão em contato, aumentando a 

probabilidade de ocorrerem choques efetivos e elevando a velocidade da reação. O professor também alertou que 

aumentando a superfície de contato não elevaria a quantidade de produto no final da reação, apenas intensifica a 

velocidade. 

Neste experimento, os alunos apresentaram a reação química ocorrida entre a solução aquosa de Hidróxido de 

Sódio e Alumínio, conforme descrita abaixo: 

 

2NaOH +2Al + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2      (1) 

 

Ao apresentar a equação química, o professor fez alguns questionamentos sobre estequiometria da reação 

química, tais como: Se vocês aumentarem a quantidade de alumínio, aumentará a produção de hidrogênio? E se 

aumentar o volume de solução de NaOH, aumentará a produção de hidrogênio?. Aproveitando esta discussão, o 

conteúdo Soluções foi revisado com os alunos. Foi questionado o que seria uma solução saturada de hidróxido de 

sódio, como preparar solução insaturada, a diluição de solução, concentração de solução. Estes questionamentos 

foram respondidos, não só pelos alunos que estavam apresentando o referido experimento, mas por todos os alunos, 

incentivando a troca de informações e interação entre os todos os estudantes da turma. 

No decorrer da atividade experimental algumas características, observações foram percebidas e realizadas pelos 

estudantes com posteriores explicações e discussões com o professor, sobre reação do alumínio com o hidróxido de 

sódio como: 

 Produção do fenômeno denominado efervescência devido à liberação do hidrogênio. 

 A coloração preta na solução após a reação. Essa coloração pode ser do subproduto da reação, o óxido de 

alumínio.  

 A reação é exotérmica, ou seja, libera calor.  

 

Além do tema transformação química, com este experimento pode-se discutir outros conceitos, tais como: 

 Estequiometria de reações químicas,  

 Termoquímica,  

 Estados físicos da matéria,  

 Densidade de gases.  

 

Este último tema impressionou os alunos visto que o balão quando amarrado para que o gás não se desprendesse 

apresentou densidade menor que a do ar atmosférico e menor que a densidade do ar encontrado em bexigas para 

festas (Figura 3). Os alunos relataram que o assunto densidade fora abordado no 1º ano do Ensino Médio e sabiam 

que o balão com gás com menor densidade que a densidade do ar atmosférico flutuaria, conforme o experimento 

apresentado. No entanto, o grupo destacou a instabilidade do hidrogênio e sua facilidade de explosão. 
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Figura 3: Demonstração da flutuação do balão de hidrogênio. 

 

Outro tema debatido com os estudantes foi à dificuldade de armazenagem do gás hidrogênio visto que apresenta 

elevada reatividade e pode ocasionar acidentes. Tal fato pode ser percebido por eles ao utilizar-se de um balão com 

pequena quantidade de hidrogênio e aproximar com segurança, uma chama de vela. O balão instantaneamente 

explodiu devido à alta reatividade do hidrogênio. Por isso, foi descrito e discutido a dificuldade encontrada para o 

seu armazenado, a produção apesar de em pequena escala mostrou ser de fácil concretização. Entretanto, se 

aumentasse a quantidade do produto final seria necessário encontrar uma maneira de armazená-lo sem provocar 

acidentes. 

Pensando na segurança de todos, o balão com o produto final foi amarrado a um cordão de tamanho 

considerável, o qual estava prendido a um local fixo. Com o auxílio de um tubo de PVC, em sua extremidade 

colocou-se a vela acessa e aproximou-a da bexiga. 

Nas Figuras 4 e 5 pode-se verificar uma das oportunidades que os alunos deste grupo tiveram para 

observar/demonstrar o que foi descrito anteriormente. 

 

 
Figura 4: Aproximação da chama da vela na bexiga. 
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Figura 5: Explosão imediata. 

 

As observações realizadas pelos estudantes no decorrer na montagem e execução do experimento possibilitaram 

a interpretação de distintas ideias trazidas por eles ou discutidas em sala de aula com o professor. 

 A molécula do hidrogênio é muito instável e pequena, por isso o gás consegue penetrar na parede de alguns 

recipientes podendo resultar em vazamentos, o que no caso do hidrogênio sendo um elemento muito inflamável 

pode causar explosões. 

Alguns conceitos básicos da Química tornam-se imprescindíveis na interpretação de fenômenos como a 

experiência apresentada, embora não apareçam explicitamente relacionados no currículo escolar de cada ano letivo. 

A contextualização, com a produção de hidrogênio, foi tratada pelos alunos e demonstrou que este tema contribuiu 

para uma abordagem não segmentada da Química, no qual o interesse inicial era a discussão do tema 

Transformações Químicas e ocorreram discussões de conteúdos de anos letivos distintos do atual dos alunos.   

A utilização deste tema gerador, a produção de hidrogênio, foi importante para alterar a ideia dos alunos que a 

Química é causadora de problemas ambientais, sendo associada a aspectos negativos e prejudiciais ao meio 

ambiente e a sociedade. A busca de Transformações Químicas que formassem materiais utilizados pela sociedade 

proporcionou aos alunos outra visão da ciência estudada.  

Desta forma, os discentes perceberam que com a Química alguns problemas atuais podem ser solucionados e que 

este conhecimento científico é indispensável para obter soluções para os grandes problemas que afligem a 

humanidade atualmente. 

Toda e qualquer aprendizagem precisa ser destacada. Galiazzi e Gonçalves (2004, p.329) descrevem: 

“Acreditamos que o importante em qualquer situação pedagógica é que os alunos enriqueçam seus conhecimentos 

após o desenvolvimento de uma atividade.”  

Para a compreensão e desenvolvimento do conteúdo abordado os estudantes foram sujeitos importantes no 

processo de ensino-aprendizagem. Participaram das aulas levando as informações obtidas, dúvidas geradas pelas 

pesquisas, realização do experimento para entendimento de todo processo envolvido na reação.   

4. CONCLUSÃO 

O ensino de Química através do tema gerador a produção de hidrogênio com uma abordagem dialógico-

problematizadora foi viável. Os alunos apresentaram motivação para o estudo, pesquisando, tentando resolver a 

situação problema proporcionando uma aprendizagem mais prazerosa e significativa.  

A utilização de tema gerador atrelado ao ensino de química com a utilização de atividade experimental em sala 

de aula mostrou eficiência para o progresso dos alunos, efetividade na participação no processo de ensino-

aprendizagem.  

Toda a organização proporcionou aos estudantes aproximação com a pesquisa, análise de experimentos viáveis, 

discussões em grupo, maior relação com o docente, construção e realização do experimento, dentre outros. 

Além do conceito de Transformações Químicas, a partir do experimento realizado outros temas foram abordados 

e conectados favorecendo um ensino de química não fragmentado e sem significado. 
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O experimento produzido pelos alunos com a produção de hidrogênio a partir do papel de alumínio e da soda 

cáustica foi realizado com sucesso. O processo demonstrou ser uma alternativa viável e ecologicamente correta 

para a produção deste gás, porém em uma escala industrial deve-se pensar como será realizado o armazenamento 

deste material visto que apresenta um grande desafio para a produção e distribuição do gás hidrogênio. 
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(Recebido em dia de mes de ano; aceito em dia de mes de ano) 

O presente trabalho tem por objetivo apresentar ideias trazidas para a sala de aula, pelos estudantes da Educação Básica, 

Ensino Médio 1º, 2º e 3º Ano, sobre a química. Aos alunos foi solicitado pelo professor das turmas que escrevessem “Quais 

ideias que a palavra Química lhe sugere quando lê ou escuta” e que construíssem “Uma pergunta que possa ser respondida com 

o auxílio da Química”. Participou da pesquisa o total de 113 alunos das três séries finais da educação básica. Com a análise dos 

dados percebeu-se que nas séries iniciais do 1º e 2º ano do Ensino Médio tanto as ideias que tem da química como a pergunta 

formulada pelos estudantes tinham relação com o ano letivo anterior, talvez por ser mais recente e de lembrança fácil para eles 

ou foram dúvidas que não foram sanadas. No 3º ano do Ensino Médio a temática mais recorrente foi à experimentação nas 

ideias trazidas pelos estudantes e como nas outras séries as perguntas foram trabalhadas em sala de aula pelo professor, por 

meio de pesquisas, textos, experimentos e os próprios conteúdos do ano letivo. É perceptível para o docente que as ideias 

trazidas pelo aluno para a sala de aula proporcionam maior participação deles no processo de ensino-aprendizagem, tanto no 

que se refere a participação ativa nas aulas como direcionamento no planejamento do professor para a realidade dos estudantes. 

Palavras-chave: Química, Curiosidade, Estudantes. 

 

Chemistry: the "eyes" of the students of high school  

 

This paper aims to present the ideas brought to the classroom, the students of Basic Education - High School 1st, 

2nd and 3rd year, about chemistry. Students were asked by the teacher of that class to write "What ideas that 

Chemistry word suggests when you reading or listening" and build "A question that can be answered with the 

help of chemistry." Participated in the search a total of 113 students of the three final series of Basic Education. 

With the data analysis it was observed that the initial series of 1st and 2nd year of high school so the ideas that 

has chemistry as the question asked by students were compared with the previous school year, perhaps because 

it is more recent and easy memory for them or have any questions that have not been rectified. In the 3rd year of 

high school the most recurrent theme was the experimentationin the ideas brought by students and as in other 

series were the questions were worked in the classroom by the teacher, through research, texts, experiments and 

own content of the academic year. It is apparent to the teacher that the ideas brought by the student to the 

classroom provide greater participation of them in the teaching-learning process, both with regard to actively 

participate in class how to direct the teacher's planning for the reality of the students. 

Keywords: Chemistry, Curiosity, Students. 

_________________________________________________________________________________________________________ 

1. INTRODUÇÃO 

Em distintos momentos as palavras utilizadas para descreverem a Química são praticamente as mesmas. Muitos 

casos, a disciplina de química é delineada como algo ruim, difícil, odiado. Entretanto, o professor não pode ser 

passivo a essas ideias trazidas pelos estudantes e precisa dialogar, criar maneiras/momentos capazes de mudar essa 

realidade. 
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Compreendendo as palavras de Paulo Freire, ao descrever que “A tarefa coerente do educador que pensa certo é, 

exercendo como ser humano a irrecusável prática de inteligir, desafiar o educando com quem se comunica, a quem 

comunica, a produzir sua compreensão do que vem sendo comunicado”. (FREIRE, 2011, p. 3 ). 

São necessárias mudanças nas ideias e compreensões dos alunos sobre a química, como também na visão e 

prática dos docentes. O ambiente escolar deve proporcionar ao estudante o entendimento da importância da 

química no seu dia a dia, da existência da química ao seu redor bem mais que se imagina. Cardoso e Colinvaux 

expõem que “O estudo da química deve-se principalmente o fato de possibilitar ao o homem o desenvolvimento de 

uma visão crítica do mundo que o cerca, podendo analisar, compreender e utilizar este conhecimento no cotidiano 

[...]”. (CARDOSO e COLINVAUX, 2000, p. 401). 

Muitas das respostas para as ideias “ruins” levadas pelos alunos até a sala na disciplina de química podem ser 

apresentadas como: aulas com o simples objetivo de apresentar fórmulas, substâncias, cálculo para serem 

memorizados. Para tanto, o trabalho do docente deve ser pautado na realidade trazida por seus discentes, os autores 

citados apontam que “[...] é interagindo com o mundo cotidiano que os alunos desenvolvem seus primeiros 

conhecimentos químicos”. (CARDOSO e COLINVAUX, 2000, p. 401). 

O Ensino de Química precisa ser motivador, interessante, instigante aos olhos dos jovens que se apresentam 

nesse novo século, repleto de coisas fascinantes e proporcionam momentos de diversão de maneira mais rápida e 

interessante - aos olhos dos alunos, na tentativa de mostrar que a aula de química pode não ser chata e decoreba. 

Percebe-se que “Para o cidadão moderno é necessário, também, o conhecimento específico das disciplinas 

científicas do nível médio e a capacidade de fazer uma articulação com os diversos fenômenos e situações que nos 

cercam”. (SOUZA e JUSTI, 2005, p.4). A comunidade escolar precisa trabalhar em conjunto com o intuito de 

proporcionar ao estudante uma formação crítica. Os cidadãos de hoje serão o nosso futuro, por isso torna-se 

essencial uma educação que visa conhecimento amplo da sociedade, das questões sociais, científicas, dentre outras. 

Em casos que buscam a compreensão de concepções alternativas, de mudança conceitual e contribuições, DINIZ 

(1998) descreve que ambas buscam 

[...] uma compreensão mais aprofundada dos conceitos, das ideias dos alunos e professores, 

buscando, constantemente, uma articulação com os procedimentos didáticos necessários para o 

envolvimento dos alunos num processo de aprendizagem efetivo, ou seja, aquele que implique 

numa mudança. (DINIZ, 1998, p. 31 apud NARDI, 1998). 

Partindo dessa ideia, percebe-se a importância de ter os estudantes como participantes diretos no processo de 

ensino-aprendizagem. Compreender seu entendimento de mundo levado para a sala de aula pode contribuir para a 

prática do professor e favorecer resultados satisfatórios para ambos. Podendo assim, o docente, facilitar a 

aprendizagem e uso de atividades didáticas relacionadas aos conhecimentos prévios que os estudantes possuem. 

Desta maneira, o presente trabalho tem por objetivo descrever opiniões/visões dos alunos sobre a química como 

também expor pontos importantes para a prática do docente a partir do conhecimento trazido pelo seu aluno para a 

sala de aula. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

A metodologia utilizada neste trabalho foi um estudo de caso, com análise qualitativa e quantitativa dos dados 

obtidos. A pesquisa foi realizada com 113 estudantes do Ensino Médio da rede pública de ensino do estado de 

Sergipe.  

As informações são de cinco turmas, sendo:  

 

* 3 turmas do 1º Ano do Ensino Médio 

o 1º Ano A – 36 alunos 

o 1º Ano B – 32 alunos 

o 1º Ano C – 16 alunos 

 

* 1 turma do 2º Ano do Ensino Médio 

o 2º Ano A – 14 alunos 

 

*1 turma do 3º Ano do Ensino 

o 3º Ano A – 15 alunos 
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Um questionário com duas perguntas foi utilizado como instrumento de coleta de dados em todas as turmas, nos 

primeiros dias do ano letivo. 

As duas questões exploram o conhecimento dos estudantes sobre as visões que possuem sobre a química e suas 

curiosidades sobre a ciência Química.  

 

 “Quais ideias que a palavra Química lhe sugere quando lê ou escuta” e 

 “Uma pergunta que possa ser respondida com o auxílio da Química”. 

 

A atividade desenvolvida pelos estudantes não apresentou um tempo determinado para a sua finalização. Os 

mesmos tiveram o tempo necessário para concluir a atividade. Importante ressaltar que foi uma atividade livre e 

nem todos os alunos fizeram as duas solicitações do professor. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os dados obtidos pelos questionários serão apresentados em forma de Figuras e Tabelas para melhor 

visualização e interpretação das respostas, com a descrição e discussão dos dados referentes à primeira pergunta do 

questionário “Quais ideias que a palavra Química lhe sugere quando lê ou escuta” e as perguntas formuladas por 

eles, respectivamente.  

A Figura 1 expõe as ideias dos alunos da série inicial do ensino médio sobre o que eles pensam quando escutam 

a palavra química. As respostas que fazem referência para os cálculos, fórmulas e teorias apresentam porcentagem 

considerável, esta associação se deve ao currículo do ano anterior, 9º ano do Ensino Fundamental.  

 

 
Figura 1: Conceituação da Química pelos alunos do 1º Ano do Ensino Médio. 

 

No currículo do 9º ano do Ensino Fundamental, a disciplina Química é ministrada apenas em um semestre e o 

semestre seguinte do ano é destinado ao ensino da disciplina de Física. Nas aulas de química desta etapa, são 

apresentados os seguintes conteúdos ligados diretamente às respostas dos alunos: 

 Estequiometria – cálculos e fórmulas,  

 Teorias – modelos atômicos.  

Outro dado que se destaca é quando os alunos enfatizam a disciplina como difícil, sendo consequência dos 

conteúdos abordados no ano letivo anterior. A disciplina de Química nesta Unidade de Ensino não é ministrada por 

um professor com formação nesta área, a formação do docente é em Ciências Biológicas. Nunes et. al. (2010) 

relataram a necessidade de professores com formação em Química para ministrar as aulas no Ensino Fundamental, 
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pois docentes com formação em outras áreas demonstraram dificuldades quanto ao conhecimento pedagógico, 

realizam seus planejamentos isolados e não desempenham práticas interdisciplinares.  

Nos dados coletados, apenas um aluno faz referência da química com o cotidiano, indicando que esta relação 

pode não ter sido realizada. Outro indício da falta de contextualização é a elevada quantidade de respostas com 

termos científicos apresentados em sala de aula, tais como: 

 Tabela Periódica,  

 Átomos,  

 Elementos químicos,  

 Reagentes,  

 Matéria,  

 Substâncias, entre outras. 

Apesar destes dados, existem alunos que consideram a disciplina interessante. Desta forma, o professor do 9º 

Ano precisa trabalhar com aula dinâmica, interessante, apresentá-los a eventos científicos – como feiras, 

olimpíadas com o propósito de despertar maior interesse pela disciplina Química e os alunos apresentarão outra 

visão sobre esta ciência.  

A Figura 2 apresenta as respostas descritas pelos discentes do 2º Ano de Ensino Médio. Comparando com as 

respostas dos alunos do 1º Ano, percebem-se semelhanças e diferenças entre elas.  

A resposta “Transformações Químicas” foi apresentada apenas pelos alunos do 2º Ano do Ensino Médio, visto 

que este é um conteúdo apresentado no ano anterior. Ainda há uma relação entre a Química e os cálculos. Esses 

alunos apresentaram ideias sobre conteúdos desenvolvidos na série anterior, tais como: 

 “Evolução e substâncias químicas”,  

 “Processo de transformações”,  

Como também a ideias de sentimentos dos alunos para com a disciplina:  

 “Ótima e muitos assuntos interessantes”;  

 “Matéria muito difícil”.  

Neste último aspecto, notam-se os dois extremos, os alunos que demonstram afinidade e os que não. Com esses 

dados, o docente passa a conhecer melhor sua classe, permitindo assim trabalhar de maneira a atender as 

necessidades dos alunos. 

 

 
Figura 2: Conceituação da Química pelos alunos do 2º Ano do Ensino Médio. 

A Figura 3 descreve os dados obtidos dos alunos do 3º Ano de Ensino Médio. O tema com maior destaque foi a 

“Experimentação”. Esses alunos já estão no último ano do Ensino Médio e demonstraram que a Química está 

intimamente relacionada com experimentos, indicando que vivenciaram muitas atividades experimentais em sala de 

aula durante o Ensino Médio.  
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Segundo Freire (2011) para compreender a teoria é necessário experienciá-la. A experimentação representa uma 

ferramenta para que o aluno faça a associação da teoria e prática. Como também, os experimentos aumentam a 

capacidade de aprendizado, com envolvimento do aluno nos conteúdos discutidos em sala de aula. 

Além disso, alguns alunos relataram que a disciplina é interessante e diferentemente dos discentes dos anos 

anteriores, não apresentaram respostas indicando que a disciplina é difícil ou chata. Respostas sobre os conteúdos 

estudados em anos anteriores foram exibidos indicando que estes foram assimilados. Diante do exposto sobre as 

ideias do que significa a palavra Química para os alunos, sugere-se que ocorreu uma evolução entre as respostas 

dos alunos do 1º Ano ao 3º Ano do Ensino Médio.  

 

 
Figura 3. Conceituação da Química pelos alunos do 3º Ano do Ensino Médio. 

 

Na segunda parte da atividade, foi solicitado aos alunos que formulassem uma pergunta que pudesse ser 

respondida com o auxílio da Química. Esta solicitação teve por objetivo, de o professor conhecer as curiosidades 

dos alunos e respondê-las durante o ano letivo, instigando a curiosidade para novos questionamentos e interesse 

pela disciplina.  

A Tabela 1 apresenta os questionamentos dos alunos do 1º Ano do Ensino Médio. O tema sugerido para 

discussão pelos alunos foi à utilização de formol para alisamento dos cabelos. Apesar de ser um tema que seria 

discutido no 3º Ano do Ensino Médio, o professor respondeu a esta dúvida dos discentes na aula seguinte com 

auxílio de reportagens em jornais, imagens de pessoas que realizaram o uso indevido e explanação da ação do 

formol no organismo.  

Outro tema interessante foi sobre refrigerantes, visto que estes adolescentes possuem o hábito de beber 

frequentemente, como fora relatado na discussão. Algumas questões sobre densidade, mudanças de estado físico, 

diferença de cor pela luz e reações químicas foram discutidas ao longo do ano letivo, já que eram temas planejados 

para abordagem no decorrente ano letivo. 

Algumas das perguntas foram respondidas com o auxílio de experimentos na sala de aula, buscando um interesse 

maior pela disciplina. Esta estratégia foi utilizada devido a possibilidade de benefícios para o ensino-aprendizagem 

e consequência das respostas da primeira questão, pois alguns discentes informaram que a disciplina era difícil e 

chata.  

 

Tabela 1: Dados obtidos dos alunos do 1º Ano do Ensino Médio. 

Pergunta que possa ser respondida com o auxílio da Química Quantidade 

Por que formol causa queda de cabelo/Quais às consequências do uso? 16 

 Por que quando riscamos o fósforo sai fogo? 04 
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Por que nem todas as pessoas com problemas de estomago não pode tomar refrigerante? 04 

Por que o ovo flutua na água quando adicionamos sal nela? 03 

Porque o gelo derrete quanto está exposto ao sol?/Tira da geladeira/Do congelador 03 

As luzes têm algumas que são de cores diferentes, por quê? 03 

Por que alguns gases são tóxicos? 

Por que não podemos tocar/engolir/inalar produtos tóxicos? 
02 

Por que a luz solar é muito importante para o solo? Na química? 02 

 Por que uma garrafa de água quando coloca no sol, fica soando a água para fora? 02 

Qual o significado das contas na química? 02 

 O que são átomos? 01 

 O que são reações químicas? 01 

 Por que o gelo flutua e o prego não? 01 

 Por que óleo não se mistura com a água? 01 

 Por que a lâmpada incandescente gasta mais que a florescente? 01 

 Como a gasolina pode locomover um carro? 01 

 Por que ao colocar álcool em contato com a pele refresca? 01 

 Por que em produtos que usamos alguns tem número de pH? O que é pH? 01 

 Por que quando colocamos bala em um refrigerante ele espuma? 01 

 Para fazer o cloro tem que ter algum elemento químico qual seria? 01 

 Qual o auxílio que possa a ser considerado a levar a salvar a natureza, causado pela química? 01 

 

A Tabela 2 apresenta os dados dos alunos do 2º Ano do Ensino Médio. As perguntas descritas pelos alunos são 

oriundas de ações do dia a dia, curiosidades por novas informações referentes à química, tentativa de compreender 

as dificuldades pessoais. Essas perguntas demonstram dúvidas, falta de informações mais concretas para o 

entendimento de curiosidades presentes em ações vivenciadas por eles. O espaço oferecido pelo docente para que 

os alunos expusessem suas imprecisões, opinião enriquece o ambiente escolar, principalmente a sala de aula, local 

este importante no processo de ensino-aprendizagem. 

Tabela 2: Dados obtidos dos alunos do 2º Ano do Ensino Médio. 

Pergunta que possa ser respondida com o auxílio da Química Quantidade 

Por que quando coloca água em uma panela e leva ao fogo a água evapora? 01 

Por que quando cozinhamos algo na panela e quando levantamos a tampa fica cheia de bolhas 

de água? 
01 

Por que a panela no fogo com água quente fica borbulhando? 01 

Por que óleo ao ser colocado na água não se mistura?  01 

Por que a química é muito difícil de aprender? 01 

Por que se cozinha um ovo ele fica no fundo da panela? 01 

Qual o químico mais famoso? E por quê? 01 

 

Muitas indagações fazem referência a conteúdos da 1ª Série do Ensino Médio, talvez essas dúvidas não foram 

sanadas e o conteúdo trabalhado no ano anterior não tenha sido bem compreendido pelo estudante. Este pode ser 

um fator de pouca compreensão, interesse pela disciplina de química por parte dos alunos, momento em que são 

lançadas ideias, conteúdos às vezes trabalhados e discutidos de forma superficial sem a preocupação do 

desenvolvimento do estudante.  

Como tentativa de melhorar esses aspectos da disciplina, o professor utilizou a mesma estratégia que para a 

turma anterior, respondendo prontamente as perguntas com discussão em sala de aula e utilização de experimentos 

simples e demonstrativos.  

Uma questão que chamou atenção: “Qual o químico mais famoso? E por quê?”.  

Na investigação desta pergunta, foi sugerido aos alunos que pesquisassem os últimos dez ganhadores do prêmio 

Nobel e quais pesquisas foram desenvolvidas. Os alunos ficaram surpreendidos com os dados, visto que a maioria 

não tinha conhecimento do prêmio anual e perceberam a importância desta ciência para o desenvolvimento de 

novas tecnologias. 
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Na Tabela 3 são apresentadas as perguntas formuladas pelos alunos do 3º Ano do Ensino Médio. A pergunta 

com maior quantidade está relacionada a um conteúdo do currículo do ano anterior demonstrando que o tema pode 

não ter sido totalmente assimilado pelos alunos.  

Para sanar esta dúvida, o professor propôs que os alunos formassem grupos e levassem na aula seguinte alguns 

materiais necessários para realização de um simples experimento de baixo custo para a compreensão do tema 

osmose. O experimento foi retirado do artigo “Um Experimento Simples e de Baixo Custo Para Compreender a 

Osmose” da revista Química Nova na Escola. 

Com este experimento, também foi sanada a dúvida de um aluno sobre o que seriam reagentes. Outros 

questionamentos foram respondidos ao decorrer do ano letivo, visto que eram temas do conteúdo curricular do ano 

letivo vigente. 

 
Tabela 3: Dados obtidos dos alunos do 3º Ano do Ensino Médio. 

Pergunta que possa ser respondida com o auxílio da Química Quantidade 

O que é osmose? Porque ocorre osmose? 03 

O que é Química Orgânica? 02 

Por que o Céu é azul? 01 

De onde vem as nuvens? 01 

O que são reagentes? 01 

Que tipo de reação ocorre quando colocamos água no fogo para ferver? 01 

O que são Compostos Orgânicos? 01 

O que são substâncias? 01 

Porque os seres vivos morrem? 01 

Qual foi a necessidade que os cientistas tiveram, para que inventassem a Química? 01 

Quais são as substâncias que a química fornece no mercado? 01 

A presença de um elemento químico em um gás pode ser determinada? 01 

 

Diversas pesquisas como Pereira, et. al. (2008), Júnior, et. al. (2013), já apresentam informações condizentes 

com os dados apresentados neste trabalho. Muitas dificuldades são apresentadas, tais como: a de conteúdos 

específicos também citados nesta pesquisa, os cálculos, as fórmulas. No entanto, esta forma de obter o 

conhecimento das ideias prévias sobre o que significa química para os alunos e suas curiosidades auxiliou o 

docente no planejamento das atividades desenvolvidas em sala de aula para melhorar o desempenho e interesse dos 

alunos pela disciplina química. 

4. CONCLUSÃO 

Todo o processo envolvido no desenvolvimento deste trabalho proporcionou tanto ao docente como aos 

estudantes muito aprendizado na questão de ensino e de aprendizagem. Conhecer a realidade, o cotidiano dos 

nossos alunos possibilita uma mudança de ideias ruins da química trazidas por eles para sala de aula. Pode-se 

verificar isso no - 3º Ano do Ensino Médio - turma que não mencionou a disciplina de química como sendo “ruim, 

chata, difícil”.  

As indagações apresentadas pelos estudantes ofereceram uma vasta possibilidade de trabalhar com o novo (para 

os alunos) e de grande importância em sala de aula – pesquisas, leitura de textos, realização de experimentos, 

discussão em grupo. Como também auxiliou o docente em sua prática pedagógica. 

O ambiente escolar precisa ser construtor de cidadãos capazes de reconhecer e compreender os fenômenos que 

os rodeiam. A sala de aula deve ser o local de discussão, aprendizagem de ambas as parte – docente e aluno. 
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Resumo 

Neste estudo, de cunho exploratório, buscou-se identificar aproximações e distanciamentos entre ideias do senso 

comum e do conhecimento científico relacionado a dois eixos temáticos propostos nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN) para o Ensino de Ciências no Ensino Fundamental. Os eixos foram Tecnologia e Sociedade e Terra 

e Universo. Os resultados indicam que há um distanciamento maior entre os modelos científicos e os modelos do 

senso comum para explicar determinados fenômenos no eixo Terra e Universo. Tal indício nos faz concluir que há 

uma deficiência na abordagem de astronomia no Ensino Fundamental ou que, para a comunidade, os modelos 

científicos não fazem o menor sentido para a comunidade, sendo eles portanto,  os modelos alternativos. 

 

Palavras-chave: Senso comum, Conhecimento científico, Conhecimento escolar. 

 

Common sense and science in the Limoeiro community 

 

Abstract  

This exploratory study we sought to identify similarities and differences between common sense ideas and 

scientific knowledge related to two themes proposed in the National Curriculum Parameters for the Teaching of 

Science in Elementary Education. The axis was Technology and Society and Earth and Universe. The results 

indicate that there is a greater distance between scientific models and common sense models to explain certain 

phenomena in the Earth and Universe axis. This hint makes us conclude that there is a deficiency in astronomy 

approach in elementary school or to the community, the scientific models make no sense, that is, they are 

alternative. 

  

Keywords: common sense, scientific knowledge, school knowledge. 

1. INTRODUÇÃO 

Entre filósofos, sociológicos, antropólogos, epistemológicos e educadores há um consenso de que existem 

diferentes maneiras de ver e interpretar o mundo, bem como de construir modelos explicativos sobre os fenômenos 

que ocorrem em nosso contexto social. Estas diferentes formas de conhecimento podem ser justificadas pela 

diversidade de saberes, o qual permite pluralidade de respostas para um mesmo fenômeno, visto sob diferentes 

aspectos e contextos. 

Ao analisar as diferentes formas de ver e interpretar o mundo, é possível caracterizar os distintos saberes na 

perspectiva de Lopes (1999) 
[1]

, em que a autora define três formas de conhecimento: conhecimento científico, 
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conhecimento cotidiano e conhecimento escolar. Apesar de a autora distinguir os diferentes tipos de saberes, é 

importante ressaltar que todos, na verdade, são constructos humanos que foram aprimorados em um contexto sócio 

histórico. Tendo em vista que esta discussão entre os diferentes conhecimentos tem gerado inúmeras produções 

científicas com foco na epistemologia dos conhecimentos, pretende-se a seguir, discutir sucintamente novas 

ideologias que possam ampliar ainda mais esse debate. 

Como discutido anteriormente, a diversidade permite a variedade de saberes e, de acordo com Lopes (1999)
 [1]

, a 

diversidade cultural é a principal contribuinte para a existência dos diferentes conhecimentos. A diversidade 

cultural deve ser entendida não somente como caracterizadora das classes sociais, mas também como 

disseminadora de conhecimento. Lopes (1999) 
[1]

 afirma, 

 
Argumento, assim, a favor da descontinuidade cultural, no sentido não apenas da existência de 

uma diversidade cultural, em função das divisões sociais de classe, mas em função de que 

diferentes saberes não podem ser reduzidos a uma única razão, seja pela superação de um pelo 

outro, seja pela fusão de diferentes saberes. 

 

O uso da argumentação supracitada é proposital, para que todos possam compreender que não existe uma forma 

de conhecimento mais “correta” do que outra, ou ainda, a existência de uma única forma de conhecimento válido. 

A autora busca desmistificar a ideia que ainda se propaga atualmente, em que o conhecimento científico possui um 

status de superioridade em relação aos demais saberes. A tradicional pretensão do conhecimento científico, 

especialmente aquele produzido pelas Ciências Naturais, de constituir uma representação da realidade que 

transcende, embora sempre relativamente, o seu “contexto de origem”, e que é superior às outras formas de 

conhecimento é, acima de tudo, também um conhecimento de caráter “situado” (Cupani, 2004)
 [2]

, ou seja, nenhuma 

tentativa de conhecer a realidade, seja em nível individual, grupal ou institucional, pode escapar às suas próprias 

circunstâncias ou condições de existência.  

Em relação ao conhecimento científico, senso comum e o conhecimento escolar, pesquisadores como Gramsci 

(1979 
[3]

; 1981 
[4]

), Sousa Santos (2003 
[5]

; 2004 
[6]

) e Moscovici (2003 
[7]

), por exemplo, tem produções sobre seus 

posicionamentos epistemológicos em relação ao conhecimento científico. Entretanto, o filósofo francês Gaston 

Bachelard discute minuciosamente aspectos que vão desde a construção do conhecimento científico até as 

dificuldades que podem problematizar a evolução de tal conhecimento. 

Segundo Bachelard (1996) 
[8]

 a formação do espírito científico constitui etapas fundamentais na construção do 

conhecimento. O desenvolvimento científico é constituído de três etapas básicas: estado concreto, estado concreto-

abstrato e estado abstrato
6
. Nessa perspectiva, o autor declara que é no decorrer de um estágio para outro que surge 

novos enigmas que dificultam o desenvolvimento científico, o qual foi denominado de obstáculos epistemológicos. 

Tendo em vista que os obstáculos são empecilhos no desenvolvimento científico, Bachelard afirma que o processo 

de construção da ciência é descontínuo, não podendo existir durante o desenvolvimento, contribuições do 

conhecimento do senso comum, pois segundo o filósofo este também se caracteriza como um dos obstáculos, além 

de ser uma forma constitutiva do conhecimento cotidiano que será discutido mais adiante. Como forma de nos 

mostrar tal descontinuidade, Bachelard cita alguns fatos históricos que realmente mostram a quebra de paradigma 

na evolução da ciência. Por exemplo, a Física Relativista com a Física Newtoniana, a Química Quântica frente à 

Química Lavoisieriana, a Geometria de Lobatchevsky e a Geometria Euclidiana.  

Portanto, Bachelard é pragmático em relação ao seu posicionamento epistemológico, o desenvolvimento 

científico passa por tentativas e erros, se opõe absolutamente a opinião, nada na ciência é dado, mas sim construído 

e, por fim, não pode sofrer influência de outra forma de conhecimento, principalmente do senso comum que está 

amparado na opinião e na experiência primeira. 

No que se refere ao senso comum, encontra-se uma divergência entre os pensamentos dos que defendem o 

conhecimento científico e dos defensores do senso comum. Neste sentido, ressalvamos algumas contribuições para 

o saber do senso comum. A primeira contribuição para esta forma de conhecimento é do educador brasileiro Paulo 

Freire, que em algumas de suas obras, em especial, “Conscientização: teoria e prática da libertação, uma 

introdução ao pensamento de Paulo Freire” destaca de forma evidente seu posicionamento referente à curiosidade 

ingênua. É importante deixar explícito que Freire (1979) 
[9]

 em sua obra não utiliza o termo “senso comum”, mas os 

termos “curiosidade ingênua” e “posição ingênua” que ao interpretá-los assemelha-se ao que denominamos de 

senso comum. 

                                                           
6
 O livro de BACHELARD, Gaston. A formação do espírito científico: contribuição para uma psicanálise do conhecimento. 

Tradução de Esteia dos Santos Abreu. Rio de Janeiro: Editora Contraponto, Maio 1996, possui informações detalhadas sobre 

os estágios do desenvolvimento científico. 
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Para Freire é possível que o ser evolua da curiosidade ingênua para a curiosidade epistemológica (conhecimento 

científico) através de um processo denominado pelo autor de conscientização. Neste aspecto, surgem duas grandes 

divergências, por exemplo, entre Freire e Bachelard. A primeira é que para um, o conhecimento científico pode ser 

construído a partir do senso comum, método designado por Freire de superação, ou seja, o indivíduo pode alcançar 

a curiosidade crítica (conhecimento científico) desenvolvendo-se criticamente. A segunda diferença, é que para 

Bachelard, além do senso comum ser, inclusive, um obstáculo epistemológico, conceito discutido anteriormente, 

não pode existir um processo de superação, mas uma ruptura entre o conhecimento do senso comum e o 

conhecimento científico para que este último possa ser construído. 

A segunda contribuição em que merece destaque refere-se a Lopes (1999)
 [1]

, quando a autora de forma objetiva 

define e classifica o senso comum quanto as suas características. Conforme a autora, o senso comum não é uma 

forma de conhecimento, em contrapartida, o senso comum constitui-se como uma forma de conhecimento, a qual a 

autora define como conhecimento cotidiano. Desse modo, o conhecimento cotidiano é subdividido em outras duas 

formas de conhecimento: o senso comum (conhecimento comum) e saberes populares. O conhecimento comum 

pode ser entendido como um saber utilizado pelas camadas populares para interpretar e conceber o mundo que os 

rodeiam. Já os saberes populares são definidos como o conhecimento que é produzido pelas práticas sociais de um 

grupo específico, não universalizado como o senso comum. Assim, pode-se exemplificar um saber popular quando 

uma tribo indígena utiliza uma planta específica de sua aldeia como erva medicinal, ou seja, é um conhecimento 

produzido restritamente por uma comunidade em específico, mas não disseminada, muitas vezes, para a sociedade. 

Nesse aspecto, conclui-se que o senso comum possui caráter unificado e universalista, enquanto que o saber 

popular prioriza a especificidade e a diversidade. Além disso, para um grupo específico, o saber popular pode ser 

também conhecimento cotidiano, mas não para a sociedade como um todo. 

Em relação ao conhecimento escolar, Verret (1992) 
[10]

 afirma que no processo didático, em que ocorre uma 

didatização dos conceitos, o conhecimento escolar se beneficia no sentido de expor apenas os resultados positivos, 

sem erros, sem problemas e ainda, economizando detalhes dos conceitos. Ainda segundo o autor, o conhecimento 

escolar contribui para a imagem da ciência sem rupturas e conflitos. Ao analisar a definição feita por Lopes (1999) 
[1]

, a autora esclarece que o conhecimento escolar é constituído de uma fusão entre o conhecimento científico e o 

conhecimento cotidiano nas ciências físicas. Lopes (1999)
 [1]

 pertence a uma corrente de pensamento pedagógico 

em que defende a identidade entre o conhecimento escolar e o conhecimento científico, ou seja, defende uma 

proposta de educação que deve ser fundada na própria natureza do conhecimento, não colocando ênfase na 

aquisição de conceitos e fatos, mas na aquisição de esquemas conceituais, de técnicas e de diferentes tipos de 

raciocínios advindos das ciências. 

Desse modo, para a autora a escola tem como um dos princípios básicos, transmitir o conhecimento científico 

aos alunos, bem como é um espaço formal de aprendizagem que permite, ao mesmo tempo, em que transmite o 

conhecimento, construir as bases do conhecimento cotidiano da sociedade em que a escola está inserida. Outro 

aspecto importante destacado pela autora e, que, está intrinsicamente relacionado com a questão anterior, é o fato 

de o conhecimento escolar mascarar a descontinuidade na construção do conhecimento científico e cotidiano. 

Portanto, o que se pode apontar é que o conhecimento escolar, a disciplina escolar não é uma vulgarização 

científica, mas, ao contrário, foi criada historicamente pela escola, na escola e para a escola. E, se é uma criação 

sócio histórica, há tanto elemento do conhecimento cientifico como do conhecimento do senso comum. 

Visto que as produções científicas sobre os aspectos epistemológicos dos diferentes conhecimentos estão, em 

grande parte, voltados para uma discussão filosófica, sociológica e epistemológica, o presente artigo tem como 

finalidade evidenciar os diferentes saberes na prática, analisando sucintamente o discurso de uma comunidade 

sobre temas de cunho científico relacionado aos eixos temáticos estabelecidos pelos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN) para o Ensino Fundamental, Terra e Universo e Tecnologia e Sociedade. Nesta perspectiva, 

busca-se classificar as concepções desta comunidade nas diferentes formas de conhecimento, relacionando-as 

quando possível ao meio social e político no contexto em que a comunidade se insere. Tendo em vista que o 

trabalho em questão faz uma discussão sobre as epistemologias e, inclusive, evidencia os tipos de conhecimento 

numa comunidade localizada no agreste sergipano e a forma como constroem explicações para os fenômenos 

vivenciados na sua cotidianidade. 

2. ABORDAGEM METODOLÓGICA 

A pesquisa em questão foi desenvolvida com intuito de analisar as concepções da população da comunidade 

Limoeiro, que fica localizada no município de Campo do Brito/SE, sobre alguns temas científicos relacionados aos 
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eixos temáticos estabelecidos pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN)
 
para o Ensino Fundamental, o qual é 

disponibilizado aos educadores brasileiros visando auxiliá-los nos planejamentos educacionais, bem como delimitar 

objetivos pedagógicos para as Ciências da Natureza (Brasil, 1998)
 [11]

. 

A amostragem realizada para a pesquisa foi do tipo não probabilística por conveniência, em que foi selecionado 

um grupo de 10 pessoas que residiam na comunidade e voluntariamente se dispuseram a participar da pesquisa. O 

instrumento de coleta de dados foi uma entrevista semiestruturada contendo 18 questões distribuídas nos eixos 

temáticos, Tecnologia e Sociedade e Terra e Universo. As questões versavam sobre diferentes conceitos científicos 

e comuns da vida cotidiana da comunidade em estudo, dentre estes se podem ressaltar a acidez, substâncias, 

misturas, velocidade, solo, água, movimentos da terra, fases da lua e ar.  

Na análise das informações contidas nas transcrições das entrevistas foi utilizado a Análise Textual Discursiva 

(ATD) de Moraes e Galiazzi (2004)
 [12]

 em que propõe a análise qualitativa em três etapas: i) unitarização; ii) 

categorização e iii) metatexto.  

Na unitarização cada questão das entrevistas foi fragmentada, codificada e reescrita de modo que assuma um 

significado mais completo de si mesma; na categorização, além de reunir elementos semelhantes, também foram 

nomeadas e definidas as categorias, cada vez com maior precisão, na medida em que vão sendo construídas; no 

metatexto ocorre a construção de um novo texto que descreve e interpreta sentidos e significados a partir do 

referencial teórico utilizado e das categorias que emergem da análise. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O conjunto de resultados obtidos a partir das entrevistas foram incialmente categorizados entre os dois eixos 

temáticos propostos para a análise. Nesse instante buscou-se por meio dos temas científicos envolvidos em cada 

questão reclassificá-los de acordo com as recomendações do PCN. Conforme tal documento, elaborado pelo 

Ministério da Educação (MEC), o ensino de Ciências da Natureza no Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) deve 

conter em todos os seus ciclos (séries) abordagem sobre quatro eixos: Terra e Universo, Vida e Ambiente, Ser 

Humano e Saúde e Tecnologia e Sociedade. Entretanto, ao analisar materiais pedagógicos como, por exemplo, o 

livro didático, o qual é subsidiado pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), que tem como finalidade 

disponibilizar os exemplares para os alunos da Educação Básica, nota-se que os eixos temáticos não são 

distribuídos uniformemente em todas as séries, mas sim, trabalhado por série. Tal análise nos permite categorizar 

que, em geral, conteúdos referentes ao eixo Terra e Universo é desenvolvido no sexto ano, Vida e Ambiente no 

sétimo ano, Ser Humano e Saúde no oitavo e Tecnologia e Sociedade no nono ano, última série do Ensino 

Fundamental. 

Nesta perspectiva, com intuito de facilitar a discussão, os resultados foram divididos em seções correspondentes 

a cada eixo temático. Na primeira seção, buscou-se discutir as respostas da comunidade em relação aos conceitos 

do eixo temático Tecnologia e Sociedade, em que foram identificados os seguintes conceitos científicos: acidez, 

substâncias puras, misturas, água, energia (calor) e velocidade. Na segunda seção, Terra e Universo, as análises 

textuais das entrevistas permitiram discutir os conceitos relacionados aos movimentos da terra, estações do ano e 

mudanças de fase da lua. 

3.2 Tecnologia e Sociedade 

Os temas abordados nesse eixo temático estão incluídos no referencial curricular do 9º ano do Ensino 
Fundamental, sendo contemplados pela disciplina de Ciências que é basicamente constituído por conteúdos de 
Química e Física. Dentre os conteúdos abordados na entrevista, destaca-se: acidez, substâncias puras, misturas, 
água, energia (calor) e velocidade. 

Na primeira questão, os entrevistados responderam a seguinte pergunta: “Você beberia uma solução ácida?” No 
tocante a definição científica do conceito, dentro da perspectiva do eixo temático proposto para o Ensino 
Fundamental, o qual apresenta como proposta a Teoria de Arrhenius, uma solução ácida pode ser entendida como a 
propriedade de uma substância que em meio aquoso libera somente como íons, o hidrônio (H3O

+
). As substâncias 

mais comuns que podem ser encontras facilmente no dia a dia e, que apresentam propriedades ácidas, seriam os 
refrigerantes, frutas cítricas, como, o limão e a laranja, o abacaxi, o vinagre e o ácido muriático, por exemplo.  

Nesta questão todos os entrevistados foram unânimes em suas respostas, afirmando que não beberiam uma 
solução ácida. Ao analisar tal discurso, é possível identificar nestes fragmentos que há concepções de acidez 
vinculada aos aspectos maléficos causados por ácidos tóxicos como, por exemplo, queimadura, intoxicação e 
corrosão. Tais concepções podem ser compreendidas em duas vertentes, a primeira seria de origem em noticiários 
da TV ou jornais, em que o ácido está sempre relacionado a algum acidente, ou numa segunda perspectiva, em que 
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é comum às dificuldades de relacionar alguns conceitos científicos com situações do seu contexto. Também, 
verificou-se que as respostas mostram ausência de justificativas, uma vez que os entrevistados não apresentam 
justificativas plausíveis aos problemas por eles apontados. 

Na segunda questão em que foi solicitado que respondessem “O que é uma água pura?” identificaram-se 
categorias de respostas que apontavam que água pura estaria relacionada à água potável, a água limpa ou a 
composição da água. A questão 03, também relacionada ao mesmo tema, questionava se eles beberiam uma “água 
misturada”. A maioria respondeu que não beberia água com algum tipo de mistura, enquanto que alguns afirmam 
que beberiam, mas com açúcar ou algum tipo de fruta. Pode-se afirmar que o conceito de pureza, nesta 
comunidade, está mais relacionado à potabilidade da água do que ao conceito científico, no qual pureza está 
relacionada à sua composição que deve estar isente de qualquer outra substância.   

Dando continuidade às questões relacionadas ao tema água, na quarta questão foi perguntado “Por que se coloca 
água em uma plantação mesmo com o solo adubado?” As repostas foram muito semelhantes e de certo modo 
coerentes. Afirmavam que a água é colocada, pois a planta necessita reter líquidos e que serve para ela não morrer. 
As respostas são tácitas, baseadas em suas observações empíricas, sem qualquer relação com algum conhecimento 
científico. Verifica-se dificuldade em desvincular a concepção cotidiana de material puro, a qual corresponde a 
algo isento de “sujeira”, ou que é produzido pela natureza, sendo, desse modo, benéfico à saúde, da concepção 
científica de substância pura, que por sua vez não se associa a esses aspectos. Estas conexões irrefletidas entre as 
duas concepções tornam-se um obstáculo à construção da concepção científica de substância ainda no ensino de 
Ciências no Ensino Fundamental. 

A questão 05, relacionada ao conceito de calor, procura identificar quais os significados relacionados a este 
termo. A pergunta foi a seguinte: “em um dia muito quente, você sente mais calor ou menos calor?” Nesta questão 
todos os entrevistados responderam que sentem mais calor em um dia muito quente. Tal concepção nos remete a 
interpretação de que o conceito de calor é usado como sinônimo de sensação térmica (indicação de frio ou quente). 
Como o conceito de calor na comunidade científica é interpretado como fluxo de energia que ocorre de um corpo 
com maior temperatura para um de menor temperatura e, neste caso, em um dia muito quente (32ºC) o fluxo de 
calor é muito menor do corpo humano (36,5ºC) do que em um dia muito frio (5ºC). Em relação ao conceito de calor 
é possível identificar que ele é entendido como algo contido em um corpo (sistema) em tanta quantidade a mais, 
quanto mais quente está. Para Diaz (1987) 

[13]
 há uma tendência de considerar o calor como uma substância, uma 

espécie de fluido, como propriedade dos corpos quentes, e o frio como propriedade contrária, ou seja, como 
ausência de calor. Também é possível encontrar os conceitos de calor e temperatura como sinônimos: “hoje está 
muito calor”, “que frio está entrando pela porta”, “quando se mede a febre de uma pessoa ela passa a temperatura 
para o termômetro”.  

Na questão 06: “Uma moto e um ônibus saem do mesmo lugar ao mesmo tempo. As velocidades dos dois 
veículos são de 80 km/h. Qual veículo vai mais rápido?” A resposta esperada para esta questão era que tanto a moto 
como o ônibus está na mesma velocidade, ou seja, a rapidez é a mesma. Houve uma parcela maior que respondeu 
que a moto iria mais rápida devido ao fato de ser menor e mais leve. Outros justificaram que seria o ônibus por ter 
um motor mais potente. Aqui é possível verificar que as respostas são sempre fundamentadas em suas observações 
empíricas, sem darem conta das informações que continha no enunciado, de que os dois veículos vão à mesma 
velocidade. 

3. Terra e Universo 

Em relação às questões sobre o eixo temático Terra e Universo, seriam esperados também que as visões do senso 
comum prevalecessem sobre as visões da ciência, ou seja, a visão de mundo geocêntrica deveria prevalecer sobre 
uma visão de mundo heliocêntrica. Na questão 01, em que foi solicitado que respondessem “Você acredita que a 
terra está girando ou é o sol que se movimenta?” Para nossa surpresa, a maioria dos entrevistados respondeu que é 
a terra que gira em torno de seu próprio eixo, é a terra que gira em torno do sol e, portanto, é ela que se movimenta. 
As duas formas de movimento da terra foram identificadas nas respostas, tanto o movimento em torno do sol, como 
o movimento em torno de seu próprio eixo. Foi identificado tanto o movimento de rotação, como o movimento de 
translação descrito por Newton em sua teoria sobre a gravidade.  

Na segunda questão, foi solicitado que respondessem “Porque o sol no verão aparece mais cedo do que no 
inverno?” Neste caso, assim como na questão anterior, era esperado que fossem capazes de explicar tal fenômeno 
usando os movimentos da terra em relação ao sol, ou seja, os solstícios de verão como um ponto mais afastado 
durante o movimento. Mas, as respostas variavam entre os entrevistados, em que se constataram diferentes modelos 
explicativos para a mesma questão. Alguns relacionaram ao fato de terem menos nuvens no céu ou, o verão 
apresentar um clima mais seco e, até respostas do tipo que afirmavam que era porque as noites eram menores. 
Sobre esta questão pode-se apontar que há dificuldades enormes em compreender e explicar fenômenos da 
astronomia. O ensino de Astronomia no Brasil demonstra o quanto esta Ciência tem se afastado gradualmente dos 
currículos escolares, a tal ponto de praticamente inexistir em cursos de formação de professores, notadamente de 
Ensino Fundamental e dos anos iniciais. A existência desta deficiência na formação do docente geralmente implica 
na propagação de dificuldades neste tema durante o seu ensino de Ciências para os estudantes. 
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Na questão em que é solicitada a explicação de por que a lua muda de fases e quanto tempo demora cada fase da 
lua, verificou-se que mesmo identificando que a lua apresenta quatro fases, os entrevistados não conseguem 
explicar porque a lua muda de fase, bem como a maioria também apresentou dificuldades em determinar o tempo 
de cada fase da lua. Mesmo sendo um fenômeno observável e, muitas vezes, utilizado por agricultores dessa 
comunidade para regular o plantio, as fases da lua parecem inexplicáveis e, quando há alguma explicação parece 
haver confusão com eclipse lunar. Acreditam que a lua está estática em relação à terra e as fases da lua ocorrem 
devido à projeção da sombra do nosso planeta sobre a lua.  Há dificuldade em pensar que a lua possui também 
movimento de rotação e translação e que tal movimento pode ter relação com as fases.  

Outra questão, relacionada às fases da lua, busca ver se é possível identificar alguma relação entre as fases da lua 
e o plantio de determinadas espécies de plantas. Foi possível identificar que há alguma relação entre as fases da lua 
e o plantio, como observado na fala de um entrevistado: “lá em casa às vezes procuramos escolher a fase boa para 
plantar as sementes. Se plantar na lua minguante a semente não germina direito e se plantar na lua nova a semente 
vem bem e o resultado é bom”. No entanto, nenhum entrevistado conseguiu justificar o porquê da influência da lua 
tanto no plantio de vegetais, como nas marés. Apenas afirmam que as marés ocorrem devido à lua, mas não 
conseguem elaborar um modelo explicativo coerente.  

A falta de conhecimentos para proferir explicações relativas aos fenômenos lunares ocasiona, como se pode 
identificar, uma necessidade de ampliar o quê, e como se aborda conceitos relacionados ao eixo temático Terra e 
Universo tanto na formação de professores de Ciências, como nos conteúdos dos livros didáticos adotados pelos 
professores no ensino de Ciências no Ensino Fundamental. 

4. CONCLUSÃO 

O objetivo deste trabalho foi identificar aproximações e distanciamentos entre o conhecimento do senso comum 

e o conhecimento científico apresentado por uma amostra aleatória, de uma comunidade rural, localizada no agreste 

sergipano. Levou-se em consideração que cada forma de conhecimento apresenta uma epistemologia própria e que 

ambas as formas de conhecimento são válidas em seus contextos de atuação. Os resultados apontam que há 

dificuldades em elaborar modelos explicativos, ou até mesmo de dar respostas às questões que necessitavam apenas 

de observações de seu mundo cotidiano. Também, os resultados indicam que mesmo as respostas fundamentadas 

no senso comum não são claras e, portanto, dificultam sua análise. Por outro lado, pode-se aferir que o 

entrevistador também tenha tido dificuldades em conduzir um diálogo na busca de uma resposta mais elaborada por 

parte do entrevistado. 

Diante dos dados, pode-se concluir que questões relacionadas ao eixo temático Terra e Universo foram as que 

mais se distanciaram do conhecimento científico, se mostrando sem conexões com fatos e observações do cotidiano 

das pessoas entrevistadas. Por outro lado, também há o fato das dificuldades já indicadas, que estão relacionadas ao 

estudo de Astronomia tanto na formação de professores, como no Ensino de Ciências. Em relação ao eixo temático 

Tecnologia e Sociedade verificaram-se algumas aproximações em relação ao conhecimento cientifico, mas de uma 

maneira geral, são mais fundamentadas em ideias do senso comum. 

Ao tentar concluir este trabalho ficou uma dúvida em relação aos obstáculos epistemológicos apontados por 

Bachelard na sua defesa por uma ruptura entre o senso comum e o conhecimento científico. Será que o 

conhecimento científico é construído a partir das ideias do senso comum relacionadas aos dois eixos ou ele deverá 

ser construído a partir de uma ruptura com as ideias do senso comum? 
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Na Universidade Federal de Sergipe (UFS), constatamos no período de 2011 a 2013, que licenciandos de química 

apresentavam dificuldades na compreensão dos conceitos que envolviam as visões da ciência e as concepções 

alternativas. Em função dessa constatação, buscamos construir com esses licenciandos o conhecimento a respeito 

dessa temática, por meio da leitura de diferentes artigos científicos. Nossa pesquisa contempla as compreensões de 

19 licenciandos do curso de Química Licenciatura, construídas a partir de propostas de leitura de diferentes artigos 

que contemplavam visões de diversos pesquisadores sobre as visões de ciência e das concepções alternativas. 

Objetivamos a otimização da formação conceitual a partir da compreensão e consciência do universo das 

concepções alternativas e comparação com às dos licenciandos.  

Palavras-chave: Ensino de química, formação de professores e concepções alternativas. 

 

Conceptions of teacher educators on the teaching and learning of scientific models in the Bachelor's Degree in 

Chemistry. 

 

The Federal University of Sergipe (UFS), found in the period 2011-2013 that chemistry undergraduates had 

difficulty in understanding concepts involving the visions of science and alternative conceptions. Because of this 

finding, we seek to build with these undergraduates knowledge about this topic by reading different papers. Our 

research focuses on the understanding of 19 undergraduates the course of Chemistry Degree, built from reading 

proposals for different articles that behold visions of several researchers on the visions of science and alternative 

conceptions. We aim to optimize the conceptual formation from the understanding and awareness of the world 

of alternative conceptions and comparison with those of undergraduates. 

 

Keywords: Chemistry teaching, teacher training and alternative conceptions. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O processo de formação do professor de ciências envolve a compreensão de uma diversidade de conceitos e 

teorias, além da promoção de diversas habilidades, dentre essas, destacamos a importância da apreensão das 

concepções alternativas. Desde a década de 70 estudos no campo da educação científica, demonstram uma 

preocupação com as concepções alternativas dos estudantes. De acordo com Mortimer [1] tais estudos são 

orientados pela proposta construtivista no processo de ensino e aprendizagem, resumido por: a) a aprendizagem se 

dá através do ativo envolvimento do aprendiz na construção do conhecimento e b) as ideias prévias dos estudantes 

desempenham um papel fundamental no processo de aprendizagem.  

As concepções prévias ou concepções alternativas são de cunho pessoal e, estruturadas como esquemas dotados 

de certa coerência interna que possuem pouca consistência, resistentes a mudanças e cuja persistência vai além da 

aprendizagem formal [1-2]. (MORTIMER; SANTOS, apud DINIZ).  Concepções alternativas são modelos, 

construtos, significados contextualmente errôneos, ou seja, não compartilhados pela comunidade científica. Podem 

ser percebidos em estudantes tanto do nível escolar fundamental e médio como em alunos das Instituições de 

Ensino Superior. Essas concepções são construídas normalmente, pela interação do sujeito com o mundo em que 

vive, ou seja, para dar sentido às situações ou fatos ocorridos no seu cotidiano. Mas é possível também que tais 

concepções sejam reforçadas ou construídas em sala de aula, por exemplo, pelo uso de metáforas inadequadas ou 

pouco esclarecidas. 

Além disso, estamos inseridos em uma cultura que parece não deixar espaço à preparação para a aquisição do 

conhecimento científico, chegamos à escola formal com concepções sobre a natureza baseadas nas crendices que se 

apresentam em nossa experiência cotidiana, comumente passadas para gerações seguintes. Ao mesmo tempo somos 

acostumados, desde muito cedo, a conceber a Física, a Química e a Matemática como disciplinas muito difíceis 

para aprender, gerando uma espécie de repulsa em estudá-las. Essas percepções a cerca da ciência podem ser 

igualmente observadas em alunos da graduação, já que eles foram formados num contexto escolar que não levava 

em consideração suas concepções e opiniões sobre os conteúdos apreendidos, promovendo a formação de cidadãos 

pouco, ou até mesmo nada críticos, com dificuldade de tomar decisões frente a problemas e de construírem suas 

próprias visões a respeito dos fenômenos ou situações do cotidiano. 

Para que essa formação cidadã seja alcançada é preciso que a educação científica seja encarada como uma 

necessidade para o desenvolvimento pessoal e social, mas o que se percebe é que as expectativas postas na 

contribuição das ciências nos coletivos sociais não se têm cumprido, o que ocasiona um fracasso generalizado e, o 

que é ainda pior, a uma recusa dos estudantes a aprendizagem das ciências.  

Para Cachapuz e col.[3]: 

 

 
Isto está relacionado com o fato de que o ensino científico - incluindo o universitário- reduziu-se 

basicamente à apresentação de conhecimentos já elaborados, sem dar ocasião aos estudantes de se 

aproximarem das atividades características do trabalho científico. Deste modo, as concepções dos 

estudantes- incluindo as dos futuros docentes – não se afastam daquilo a que se pode chamar uma 

imagem [...] “popular” da ciência, socialmente aceite, associada a um suposto Método Científico, 

com maiúsculas perfeitamente definido (p.38). 

 

É preciso que se pense a respeito sobre a educação centrada apenas na apresentação do conhecimento, já que não 

impediu os docentes de desempenharem a tarefa de transmitir os conhecimentos científicos. No entanto, as 

limitações de uma educação baseada na mera transmissão do conhecimento ocasionaram uma série de 

investigações que evidenciam as concepções epistemológicas inadequadas como um dos principais obstáculos aos 

movimentos da renovação da Educação Científica. Assim, compreendemos que se quisermos modificar as ações 

docentes e discentes em aulas de ciências é preciso inicialmente promover uma mudança na epistemologia dos 

professores, ainda que, possuir concepções válidas sobre a ciência não garantam um comportamento docente 

coerente com suas ditas concepções.  

 É evidente a necessidade da conscientização dos futuros professores a cerca de uma visão coerente das ciências, 

que envolve dentre outros aspectos a compreensão das concepções alternativas. Desse modo, é preciso um esforço 

consciente para que se evitem os simplismos e as deformações claramente contrárias ao que se pode compreender, 
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no sentido amplo, como “aproximação científica do tratamento de problemas” CACHAPUZ e col. [3, p.40]. Essa 

aproximação do tratamento de problemas de acordo com Cachapuz e col.[3] ocorre quando os discentes são 

solicitados a explicar a título de hipóteses, sobre o fenômeno ou concepção estudada. 

Em virtude dessa problemática pensamos ser de grande relevância trabalhar com professores em formação 

objetivando conscientizá-los da existência de concepções alternativas a partir da percepção de suas próprias 

concepções, por meio da leitura de diferentes artigos científicos, para que estes quando inseridos no campo da 

docência, possam sentir-se aptos a trabalhar os conteúdos científicos em sala por meio de metodologias que se 

apoiem no uso das concepções que os alunos possuem a respeito do que será apreendido e, que foi construída nas 

ações cotidianas de sua vida. Propomos também, que os licenciandos saibam quais são as concepções alternativas 

possíveis para determinados conceitos químicos; tomem consciência dessas concepções e comparem com as 

próprias, na tentativa de melhorar sua formação conceitual, distanciando a prática docente da visão tradicionalista 

de ensino, em que o aluno é o único culpado pela não compreensão dos conceitos, para que possam levar em 

consideração o fato de que se o aluno não entende, pode ser por conta das concepções alternativas que ele carrega 

consigo sobre esse conceito e que são de difícil modificação, tendo a consciência de que algumas estratégias 

podem, no mínimo, minimiza-las e direciona-los no sentido das concepções científicas. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

A pesquisa foi realizada na Universidade Federal de Sergipe, com graduandos do curso de Química Licenciatura, 
a escolha pelo curso se deu por nos sentirmos enquanto professores responsáveis em contribuir com as pesquisas 
referentes à nossa área de atuação, colaborando também, com a compreensão do tema de estudo na área das 
ciências. Com a intenção de entendermos melhor a realidade da nossa instituição de ensino. A pesquisa foi 
realizada com 19 graduandos que cursavam a disciplina Metodologia e Instrumentação para o Ensino de Química, 
ofertada no segundo período. A pesquisa é de cunho qualitativo, pois possui caráter descritivo e indutivo, tendo o 
ambiente natural como fonte direta de dados e o pesquisador como instrumento fundamental, além de ter como 
preocupação do investigador os significados que as pessoas dão as coisas e a sua vida [4] (GODOY, 1995). 

A análise dos dados fundamentou-se por meio da análise textual discursiva descrita por Bakhtin [5] (2011). 

Optamos por utilizar essa via da enunciação, pois todas as atividades envolvidas no processo da pesquisa estavam 

relacionadas à leitura e para que pudéssemos compreender as percepções dos graduandos a respeito das 

concepções alternativas e, ao mesmo tempo, conscientizá-los da existência dessas concepções a partir de suas 

próprias, seria necessário que analisássemos as interpretações realizadas pelos estudantes a respeito dos textos 

lidos. De acordo com Bakhtin [5, pg. 262], os discursos podem ser compreendidos quando se entende que “cada 

enunciado, particular é individual, mas cada campo de utilização da linguagem elabora seus tipos relativamente 

estáveis de enunciado, os quais denominamos gêneros do discurso.” 

Para Andrade [6] todo e qualquer discurso está marcado pela correlação dinâmica entre vozes diversas que 

nele se atualizam e que assim estabelecem seu pertencimento a uma rede de discursos. Os discursos, só, serão 

compreendidos quando, seus sentidos ideológicos forem identificados pelos seus receptores, Bakhtin [5, p.131-

132] considera que: 

 

 

Compreender a enunciação de outrem significa orientar-se em relação a ela, encontrar o 

seu lugar adequado no contexto correspondente. A cada palavra da enunciação que 

estamos em processo de compreender, fazemos corresponder uma série de palavras 

nossas, formando uma réplica.   
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Bakhtin [5], nos leva a entender, que o processo de compreensão textual não depende única e exclusivamente 

daquele que lê, mas também, de tudo aquilo que ele conseguiu organizar em seu cognitivo a respeito do tema 

lido no decorrer de sua vida, ou seja, depende além de suas ideologias, da sua vivência social, pois a interpretação 

de um discurso depende das ideias prévias que o leitor possui sobre o tema. Sobre isso Bakhtin afirma ainda que, 

“por maior que seja a precisão com que é transmitido, o discurso de outrem incluído no contexto sempre está 

submetido a notáveis transformações de significado” [5, p. 141] [grifo do autor]. Ainda sobre isso, Bakhtin [5, p. 

271], afirma que para que um indivíduo possa compreender o significado do discurso, é preciso que ele ocupe 

simultaneamente em relação a ele uma: 

 

 

[...] ativa posição responsiva: concorda ou discorda dele (total ou parcialmente), 

completa-o, aplica-o, prepara-se para usá-lo, etc.; essa posição responsiva do ouvinte se 

forma ao longo de todo o processo de audição e compreensão desde o seu início, ás 

vezes literalmente a partir da primeira palavra do falante.  

 

 Para esse autor todo ato de compreensão é uma resposta, seu conceito de resposta é amplo, tendo em vista 

que ultrapassa o esquema já padronizado de que para toda pergunta exige uma resposta, uma vez que resposta 

na teoria bakhtiniana tem-se como uma atitude em que determinado interlocutor se posiciona ideologicamente 

sobre determinado discurso. Nem sempre é visto como uma réplica a uma pergunta, mas a um discurso, que 

pode ser mediato ou imediato. Bakhtin [5, p.125] diz que “a cada palavra da enunciação que estamos em 

processo de compreender, fazemos corresponder uma série de palavras nossas, formando uma réplica”. Nessa 

ótica de compreensão, entendemos que para que haja a compreensão não basta apenas que o sujeito se 

posicione discursivamente sobre um fator discursivo, mas sim que faça apropriações do discurso do outro para a 

construção da enunciação, para que assim seja possível também, contra-argumentar o discurso do outro com 

suas próprias palavras. Esse autor vai dizer ainda que [5, p. 128] “compreender é opor a palavra do locutor uma 

contrapalavra”. Isso não significa que compreender é somente se opor a determinado discurso, mas basear-se no 

discurso anterior para formar o discurso que constitui a resposta. Bakhtin [5, p.272], diz ainda que, “toda 

compreensão é prenhe de resposta [...] A compreensão responsiva nada mais é do que a fase inicial e 

preparatória para uma resposta”.  

Por meio da teoria bakhtiniana, a respeito da compreensão discursiva, pudemos analisar as concepções que os 

graduandos carregam sobre as visões da ciência e as concepções alternativas ou prévias, geradas pela leitura 

mediada dos textos, como também, buscar caminhos para minimizar as dificuldades conceituais apresentadas 

pelos graduandos a respeito de como a Ciência foi construída. 

Instrumento e Coleta de Dados 

Optamos por promover encontros em que as discussões fossem levantadas a partir da leitura de textos, pois, 

com isso, poderíamos levantar as ideias de cada pesquisado a respeito do tema, como também, percebermos os 

discursos que esses produziam sobre a leitura do texto, ou seja, que interpretações poderiam ser construídas a 

partir dessa leitura. Para Bakhtin [5], essas interpretações se formam dentro de um conjunto que envolve as 

ideologias históricas e sociais de cada leitor. 
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Os dados foram coletados a partir de oito encontros com a turma selecionada, a atividade consistiu na leitura 

mediada de três artigos científicos que foram retirados da revista Química Nova na Escola, o primeiro 

denominaremos de texto I, intitulado “Dificuldades de Ensino e Aprendizagem dos Modelos Atômicos em 

Química” Melo e Neto [7], o segundo, texto II, “Transformações: Concepções de estudantes sobre reações 

químicas” Mortimer e Miranda [8] e o terceiro e último, texto III, “Sobre a importância do conceito transformação 

química no processo de aquisição do conhecimento químico”. Rosa e Schnetzler [9]. O primeiro texto foi 

selecionado por trazer questões relevantes a respeito da construção dos conceitos científicos; por meio da leitura 

mediada desse texto buscamos minimizar as dificuldades conceituais que os pesquisados apresentavam sobre 

essa questão. O segundo e o terceiro texto foram escolhidos na tentativa de conscientizar os professores em 

formação a respeito da existência das concepções alternativas e também, de despertar a curiosidade a cerca das 

suas próprias concepções sobre a temática.  

A realização da leitura dos textos com os graduandos ocorreu por meio de uma sequência de ações que 

envolviam a leitura e a escrita denominadas por Silva [10] como Unidades de Leitura, segundo o autor as 

unidades de leitura, são as necessidades de estruturação da compreensão leitora, essas, devem conter textos e 

atividades que levem os leitores a compreensão da temática abordada.  Essa estruturação se deu por meio de 

três momentos denominados por: O que ler?. Pré- codificação. Leitura isolada e produção textual. Compreensão 

Leitora e confronto de ideias. 

No momento denominado O que ler o professor formador, tendo identificado as dificuldades dos graduandos a 

respeito das concepções alternativas e das visões da ciência, se questiona quanto à seleção dos textos, pois 

reconhece a necessidade de escolher textos que possam auxiliar na minimização das dificuldades encontradas e, 

também, que abordem aspectos conceituais sobre tais temas.  

Na pré- decodificação o professor formador tendo conhecimento de termos que ainda são desconhecidos pelos 

graduandos e que se mostram importantes para a compreensão do texto, realiza no primeiro encontro, um 

momento em que tais termos são esclarecidos quanto a sua significação conceitual, isso é feito com o auxílio de 

um dicionário e antes da leitura do texto. Ao final desse momento o texto é fornecido aos graduandos para que 

eles leiam em casa e elaborem uma produção escrita sobre o que leu, esse momento é denominado de leitura 

isolada e produção textual. O professor orienta ainda, aos alunos, que no decorrer da leitura elaborem questões 

sobre os aspectos que desconhecem ou, que lhes parecem mais importantes sobre a temática tratada no texto. 

No segundo encontro o professor formador inicia o momento ao qual denominamos de Compreensão Leitora e 

confronto de ideias. Nessa etapa é anotado na lousa os questionamentos elaborados pelos graduandos que são 

confrontados, buscando analisar as relações e os distanciamentos entre os mesmos, isso ocorreu na tentativa de 

promover um debate sobre os aspectos envolvidos nas questões, promovendo a construção do conhecimento. Ao 

fim da discussão voltavas-se ao texto para validar as compreensões construídas pelos graduandos.  Quando os 

questionamentos não contemplavam todos os aspectos que o professor formador considerava relevante de 

serem discutidos sobre o texto, ele selecionava trechos do texto, solicitava que um dos alunos lessem em voz alta 

e depois perguntava o que os graduandos haviam compreendido, isso fomentava um debate sobre esses aspectos 

o que promovia a construção do conhecimento. Ao final das discussões o professor formador lançava algumas 

questões a respeito do que leram na tentativa de promover reflexões, as perguntas foram: Para que leram? Por 

que leram? Qual a importância dessas leituras na formação do professor de Química? Que características tem a 

pesquisa em educação química, baseados nas leituras que fizeram? Qual o sentido de se estudar essas pesquisas 

na formação de professores? O que efetivamente é relevante no artigo lido? 
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O Segundo e o terceiro texto foram mediados seguindo as mesmas ações orientadas na leitura do texto I, 

porém, o professor formador sempre levantava nos debates os conceitos e temas discutidos nos textos lidos 

anteriormente, pois, de acordo com Bakhtin [5] a compreensão leitora só é efetivada quando o leitor relaciona o 

que lê com o que já sabe a respeito do tema. A produção textual solicitada pelo professor formador aos 

graduandos, para o segundo e terceiro texto, deveria ser feita com a escrita de um único texto que faria 

comparações sobre os dois artigos lidos. Tendo como objetivo promover a criticidade e a capacidade de análise 

comparativa entre dois textos que aparentemente, levantam as mesmas questões, porém, a partir de diferentes 

perspectivas. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Baseamos a nossa análise na compreensão de Bakhtin [5] a cerca dos discursos, buscamos observar nos textos 

produzidos pelos pesquisados características ou indícios que evidenciavam uma ativa posição responsiva, ou, que 

demonstravam a compreensão do texto lido quando abordassem algumas questões que se relacionavam a temática 

do texto, mas, que não se encontravam explicita no mesmo. Dividimos as análises por textos, discutiremos 

inicialmente, os dados coletados para o texto I, por uma questão de espaço optamos por apresentar os recortes 

discursivos produzidos pelos pesquisados que evidenciavam os pontos destacados anteriormente, como também, o 

texto que mais se aproximou da ativa posição responsiva, o que mais se distanciou o que foi perceptível uma 

evolução na compreensão dos discursos na medida em que se lia e, o que não apresentou evolução. Para garantir o 

sigilo dos participantes da pesquisa nomeamos os graduando como P1, P2, P3 e assim sucessivamente. 

4.1. Analise dos textos produzidos a partir da leitura mediada do artigo Intitulado: “Dificuldades de Ensino e 
Aprendizagem dos Modelos Atômicos em Química” Melo e Neto [6] 

As análises discursivas do texto produzido por P1, não demonstra aspectos de uma ativa posição responsiva 
Bakhtin [5], pois não observamos em nenhum dos parágrafos do texto uma atitude em que o interlocutor se 
posiciona ideologicamente sobre o discurso. O texto produzido apresenta uma fidelidade de informações que 
aparecem no artigo lido, sendo que estas não são colocadas na mesma sequência ideológica em que aparecem no 
texto, isso demonstra um ativo envolvimento do aprendiz na construção do conhecimento. 

Podemos evidenciar pelo primeiro parágrafo do texto produzido pelo P1 “As dificuldades encontradas pelos 
alunos no entendimento sobre os modelos atômicos está relacionado ao fato da dificuldade de elaboração do 
conhecimento científico e a forma como os livros e professores dispõem essas explicações ou conhecimentos. Os 
livros didáticos apresentam uma forma fragmentada e sem conexão histórica entre os fatos históricos...” O 
primeiro trecho traz aspectos do segundo ponto abordado no artigo, o que demonstra certa autonomia por parte do 
pesquisado.  

No segundo parágrafo o pesquisado aborda questões que evidenciam o significado da palavra modelo no 
contexto científico e no cotidiano. Pôde-se perceber que o graduando não só compreendeu de forma coerente as 
diferenças entre os conceitos, como também foi capaz de relacionar as duas definições apresentadas no texto para 
conceituar um modelo atômico. É perceptível também, que a significação dada ao termo modelo na visão da 
ciência, carrega aspectos da ideologia do pesquisado, mas também, trechos da citação de Galagovsky e Adúriz-
Bravo, apresentada no artigo lido que trata do modelo de sentido comum. Sobre isso Bakhtin afirma que, “por 
maior que seja a precisão com que é transmitido, o discurso de outrem incluído no contexto sempre está submetido 
a notáveis transformações de significado” [5, p. 141] [grifo do autor]. 

Para melhor compreensão da análise feita ao segundo parágrafo segue o escrito do P1: “Outro problema 
observado no ensino de modelos atômicos, foi a conceituação da palavra “modelo”, dando uma ideia que é algo 
palpável e concreto, não uma construção imaginária com aspecto da realidade, como afirma Galagovsky e 
Adúriz-Bravo”. [grifo nosso]  

A parte destacada no trecho acima demonstra o recorte feito pelo pesquisado ainda que de forma inconsciente, já 
que não fora permitido consultar o texto lido, da citação sobre a definição de modelo de sentido comum 
apresentada no artigo. Podemos dizer que esse ato resultou de tudo aquilo que ele conseguiu organizar em seu 
cognitivo a respeito do tema lido no decorrer de sua vida, ou seja, de suas ideologias, da sua vivência social, das 
ideias prévias que o leitor possuía sobre o tema e da relação que o pesquisado fez com as ideias apresentadas no 
artigo lido. 

No terceiro parágrafo o pesquisado relata a respeito das analogias, afirma que essas também podem ser 
encaradas como um obstáculo a ser ultrapassado, para que os estudantes possam se distanciar das visões deturpadas 
da ciência. Esse trecho aparece um pouco confuso, pois o pesquisado não explica de forma coerente sua concepção. 
Podemos perceber quando o mesmo relata “...as analogias são feitas comparando-se objetos macroscópicos, no 
entanto, o aluno não possui a capacidade, na maioria das vezes, para limitações analógicas”. O termo em 
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destaque mencionado pelo pesquisado não é explicado, o que ocasiona um vazio discursivo, pois o graduando diz 
sem dizer. É como se a compreensão não tivesse sido efetivada, e o pesquisado não conseguisse expressar o seu 
entendimento sobre este ponto, já que não é capaz de explicitar que limitações são essas ou ainda, o que elas podem 
ocasionar na aprendizagem das Ciências. Nos dois últimos parágrafos escritos o P1, descreve apenas os 
procedimentos metodológicos do artigo lido, como também, os resultados obtidos. Isso ocorre de maneira muito 
superficial, sem que seja possível a percepção de suas ideologias ou do seu ponto de vista sobre esses aspectos do 
texto lido.  

No texto produzido pelo P2, podemos observar no primeiro parágrafo, uma preocupação com as dificuldades de 
compreensão dos modelos científicos, mencionando que isso ocorre em partes pela abordagem equivocada a 
respeito dos modelos atômicos apresentadas nos livros didáticos.  A sequência ideologia apresentada é a mesma 
contemplada no artigo lido, o que mostra um apego ao texto original, não havendo um posicionamento frente aos 
temas abordados, não permitindo um posicionamento ativo responsivo, evidenciando a apreensão dos 
conhecimentos tratados no texto, mas, não um aprendizado. O que não nos permitiu a identificação das concepções 
do pesquisado a cerca dos modelos atômicos e da forma como a ciência é construída.  

É importante ressaltar que o P2 não elaborou um texto que contemplou os principais tópicos discutidos no artigo 

solicitado a leitura, apegando-se apenas a esses dois tópicos mencionados anteriormente, pode-se dizer que a 

dificuldade apresentada pelo P2 pode ter sido ocasionada exatamente pela falta de leitura sobre o mesmo, ou seja, 

por não possuir o conhecimento de mundo que o auxiliaria na escrita e consequente compreensão dos demais 

aspectos abordados no texto. 

O texto elaborado pelo mesmo é composto de apenas três parágrafos que relatam exatamente sobre os mesmos 

pontos. Segue o segundo parágrafo do texto produzido pelo P2: “Uma das maiores dificuldades de ensinar 

modelos, é que os alunos não conseguem fazer uma diferenciação entre o que existe e o que é abstrato. Essa 

dificuldade tem raízes em várias partes, como por exemplo: os livros didáticos, que fazem uma abordagem 

equivocada dos modelos atômicos como se esses fossem substituídos por outros melhores, quando na verdade eles 

são apenas aprimorados por outros cientistas, tendo em vista que o novo modelo explica e/ou representa melhor 

algum fenômeno do que outros”. 

Ao analisarmos o texto elaborado pelo P3, percebemos que este traz aspectos que evidenciam uma ativa posição 

responsiva, gerada a partir das concepções prévias que o graduando possuía sobre a temática abordada no artigo 

lido. Pois, foi perceptível a construção de um novo texto, que apresentava uma nova organização ideológica 

carregada de individualidade e também de socialização, demonstrando que o texto foi de fato compreendido e 

reescrito pelo P3, utilizando-se de suas concepções. 

Podemos observar isso já no primeiro parágrafo quando o P3 afirma: “O ensino de química apresenta alguns 

modelos atômicos que possuem determinadas limitações, o que obriga a criação de novos modelos. Percebe-se que 

o ensino e a aprendizagem dos modelos atômicos, são, geralmente, aplicados de forma inadequada. Sabe-se que 

quando os modelos atômicos são demonstrados em sala de aula para os alunos, estes constroem concepções 

inadequadas. Eles acreditam na descoberta do átomo, opondo-se ao fato de que foi construída uma teoria para o 

átomo. Os educandos não acreditam na necessidade ou possibilidade de mudanças nos modelos atômicos”. 

Para Bakhtin [5] compreender a enunciação do outro significa orientar-se em relação a ela, encontrar o seu lugar 

adequado no contexto correspondente, e isso pode ser percebido no texto acima. O P3 encontra o seu lugar no 

contexto, e posiciona-se, nesse caso em concordância aos escritos lidos, demonstrando total envolvimento com a 

temática o que nos remete a pensar que tal pesquisado compreendeu o que foi lido. Pois na perspectiva de Bakhtin 

[5] entendemos que para que haja a compreensão não basta apenas que o sujeito se posicione discursivamente sobre 

um fator discursivo, mas sim que faça apropriações do discurso do outro para a construção da enunciação, para que 

assim seja possível também, contra-argumentar o discurso do outro com suas próprias palavras. 

O segundo parágrafo aborda as relações entre os demais pontos tratados no texto e as concepções prévias do 

graduando, segue o parágrafo mencionado: “Esses problemas são decorrentes de modelos de senso comum, de 

livros didáticos e da metodologia de ensino do professor. Percebe-se que os educandos já possuem algumas ideias 

em relação aos modelos atômicos construídos no decorrer da sua vida social e cultural, o que provoca 

divergência com modelos conceituais. Além disso, os livros didáticos apresentam uma linha cronológica dos 

conteúdos químicos, que impossibilita o aluno a relacionar modelos científicos a fenômenos reais...” [grifo nosso]. 

O trecho destacado demonstra que o P3, se utiliza de seus conhecimentos para elaborar o parágrafo, pois em 

nenhum momento o artigo lido trabalha com essas questões. Essa percepção nos auxiliou na contemplação do 

nosso segundo objetivo, que era conscientizar os professores em formação a respeito de suas próprias concepções 

prévias. Para que por meio delas fosse possível auxiliar seus futuros alunos para a compreensão da ciência. 

Analisando o texto produzido pelo P4, observamos apenas no primeiro parágrafo indícios de uma ativa posição 

responsiva, pois o pesquisado utiliza termos que não foram explicitados no texto lido, é o caso das concepções 

alternativas. Porém o mesmo parágrafo evidencia uma visão simplista desse termo quando o graduando inicia o 

215



 
Universidade Federal de Sergipe/Departamento de Química/Grupo de Estudo em Educação Química 

XI Escola de Verão em Educação Química (EVEQUIM) e IV Seminário Integrador Iniciação a Docência: Ações do PIBID 

Química na Educação Básica, São Cristóvão/SE, de 25 à 27/03/15 

parágrafo relatando: “Concepções erradas em torno do ensino e aprendizagem dos modelos atômicos evidencia a 

real dificuldade de aprender tais modelos. Alunos e até mesmo professores sem instrução, baseados em 

concepções alternativas que são contrárias aos reais fundamentos científicos, acreditam que o modelo atômico é 

algo concreto, visível, realidade absoluta, quando na verdade são criações humanas fundamentadas em leis e 

teorias que buscam dar sentido a realidade”. 

Para Santos, Mortimer [1-2] as concepções prévias ou concepções alternativas são de cunho pessoal e, 

estruturadas como esquemas dotados de certa coerência interna que possuem pouca consistência, resistentes a 

mudanças e cuja persistência vai além da aprendizagem formal. É importante ressaltar que o termo concepções 

erradas pode ser utilizado nesse contexto, mas que é preciso cautela, pois assim como ocorre com os modelos 

atômicos com relação a não anulação de um pela elaboração do outro, o mesmo ocorre com as concepções 

alternativas, estas não são anuladas ou descartadas quando passamos a compreender um fenômeno por meio dos 

conceitos científicos, mas sim, compreendemos que para explicar com maior profundidade e clareza certas 

situações as concepções alternativas apresentam-se como insuficientes, devendo-se optar pelos conceitos científicos 

adequados a explicação de tais fenômenos. Por isso, se faz importante conscientizar os professores em formação a 

respeito das suas próprias concepções, para que dessa forma esses compreendam as limitações que envolvem a 

explicação de certos fenômenos por meio dessa ótica. Com isso, buscamos motivar os graduandos a pratica da 

conscientização também, dos seus futuros alunos no que se refere a essas questões. 

Outro ponto que merece destaque no texto do P4 é a releitura, ou melhor, reescrita que este faz de uma citação 

que aparece no artigo lido sobre os modelos. A essa leitura Orlandi [11] denomina de parafrástica, esta é 

caracterizada pelo reconhecimento, que pode ser reprodução ou reformulação do sentido dado pelo “texto-fonte”, 

para a produção de um “texto-derivado”.  

A citação que aparece no texto-fonte é: Um modelo é uma construção imaginária de um objeto(s) ou processo(s) 

que remete a um aspecto de uma realidade a fim de poder efetuar um estudo teórico por meio das teorias e leis 

usuais Bunge [6, p.114]. O trecho do texto que reescreve a citação é: “O modelo atômico não é algo real, mais sim 

resultados de experimentos, teorias e leis, que explica a realidade. O modelo atômico não é fixo e está sujeito a 

alterações”. As demais menções realizadas no texto contemplam os mesmos pontos, não sendo possível observar 

um posicionamento do P4 frente à temática lida. 

O P8 elaborou um texto que apresenta uma visão deturpada da ciência, pois demonstra em seu discurso acreditar 

que a ciência é algo que se baseia única e exclusivamente na imaginação. Pode-se observar essa concepção ainda 

no primeiro parágrafo quando o P8 diz: “A ciência já possui grande dificuldade em ser ensinada. Os termos 

científicos muitas vezes requer uma compreensão difícil de ser alcançada. E quem mais possui problemas nesse 

quesito, é a química, uma vez que pouco se vê muito se imagina”. O termo destacado nos leva a compreender a 

concepção que o P8 possui a cerca da Ciência. Para Cachapuz e col. [3], essas visões deturpadas da Ciência 

evidenciam a necessidade de clarificação do papel da ciência na formação do individuo. Tais autores afirmam que: 

 
“Uma melhor compreensão pelos docentes dos modos de construção do conhecimento científico 

(...) não é unicamente um debate teórico, senão eminentemente prático.” Trata-se, pois de 

compreender a importância prática, para a docência, do trabalho realizado e poder tirar maior 

proveito do mesmo, perguntando-nos o que é que queremos potenciar no trabalho dos nossos 

alunos e alunas. [p.63] [grifo do autor] 

 

É preciso que questionamentos como esses sejam realizados por todos os professores em formação e /ou atuantes 

para que dessa forma possamos compreender a importância da aprendizagem das ciências para a vida em 

sociedade. 

Ainda sobre essas visões deturpadas o P8, mencionou que: “Usando o nome modelo para exemplificar como é a 

estrutura dos átomos, mas quando vamos transmitir esse conhecimento (sendo um professor) encontramos 

dificuldades, já que não temos de fato imagens reais, mas sim acreditadas que chegam próximo a realidade. A 

maneira mais satisfatória em questão de reter o conhecimento é com a pratica e, na química, isso torna-se um 

tanto quanto difícil quando se quer ensinar coisas que ficam apenas na imaginação”. Os termos em destaque, 

enfatizam ainda mais a visão deturpada que o P8 possui sobre as questões referentes a ciência, modelo e ensino de 

ciências. Primeiro sabe-se que os modelos não são exemplos, mas sim formas de representar o pensamento 

humano, pois existe uma diversidade de linguagens que são utilizadas em nosso meio com o objetivo de facilitar a 

comunicação e, também, de auxiliar o ser humano a compreensão e representação do meio em que vive. 

Com a relação ao segundo termo destacado as propostas pedagógicas mais recentes, criticam o ensino baseado 

na transmissão e retenção do conhecimento, dentre elas encontra-se a linha construtivista que embasou o 

216



 
Universidade Federal de Sergipe/Departamento de Química/Grupo de Estudo em Educação Química 

XI Escola de Verão em Educação Química (EVEQUIM) e IV Seminário Integrador Iniciação a Docência: Ações do PIBID 

Química na Educação Básica, São Cristóvão/SE, de 25 à 27/03/15 

surgimento do movimento das concepções alternativas, essas novas propostas educacionais apoiam as pedagogias 

que valorizam a construção do conhecimento, pois o ensino baseado na transmissão de conceitos prontos mostrou-

se um empecilho para que os estudantes possam alcançar a criticidade. O último termo em destaque reafirma a 

concepção apresentada no primeiro parágrafo. 

Pudemos observar nessa primeira análise que apenas um, dos cinco pesquisados mencionados acima, apresentou 

um texto que contemplava em toda sua estrutura aspectos de uma ativa posição responsiva, o que nos mostra a 

fragilidade na compreensão leitora dos graduandos em química da Universidade Federal de Sergipe, essa 

problemática é refletida, também, nas concepções equivocadas a cerca da ciência apresentadas pelos mesmos, com 

isso é necessário que projetos que envolvam a prática da leitura sejam promovidos com esses graduandos na 

tentativa de minimizar essas dificuldades. 

4.2. Analise dos textos produzidos a partir da leitura mediada e por meio da relação dos artigos Intitulados: 

Transformações: Concepções de estudantes sobre reações químicas” Mortimer e Miranda [7],“Sobre a 

importância do conceito transformação química no processo de aquisição do conhecimento químico”. Rosa e 

Schnetzler [8].  
 

A análise realizada para o segundo texto produzido pelo P1, nos mostra uma regressão quanto às compreensões 

do pesquisado a respeito das temáticas abordadas nos textos. O P1 não faz uma correlação profunda entre as ideias 

apresentadas nos dois artigos, construindo um texto carregado de superficialidade, apesar de mencionar no primeiro 

parágrafo a respeito da ideia central dos dois textos. Essa postura não se define como uma ativa posição responsiva, 

nem tão pouco foi possível observar se o pesquisado compreende os artigos, ou se, ao menos apreende alguns 

pontos relatados. No primeiro parágrafo do texto produzido P1 relata que: “Os dois artigos trazem um ponto 

central, em comum, as concepções alternativas dos alunos sobre transformações químicas, pensando assim, é 

natural que um complementa o outro seja nas dificuldades apresentadas pelo tema ou até mesmo na convergência 

de como lidar com o problema em questão”.  É importante salientar que o termo concepções alternativas é 

bastante comentado nos artigos, sendo apresentado também alguns conceitos e efeitos no texto III, porém o P1, 

apenas menciona o termo sem dar destaque a sua significação como também a influência dessas no processo de 

aprendizagem das ciências. No segundo parágrafo o P1, traz aspectos do texto II, também de forma superficial, 

onde aparecem ideias que não dialogam com os escritos dos artigos sugeridos a leitura, o mesmo ocorre na escrita 

do terceiro e último parágrafo que contempla aspectos do texto III. 
Quando tomamos para análise o texto do P2, observamos também um regresso, quando falamos em regresso, 

queremos dizer que ao comparamos o texto II com o texto I produzido pelos pesquisados notamos que o primeiro 
texto possuía mais qualidade no que se refere aos pontos aqui discutidos.   

Quanto à abordagem ideológica do texto escrito, este apresenta parágrafos que não dialogam e carregados de 
simplismos, isso é evidenciado em todo o corpo do texto, o parágrafo a seguir demonstra isso: “Já no artigo de 
Rose e Schnetzler, a abordagem se refere a importância do ensino aprendizagem do conceito transformações 
químicas, onde este é muito importante para que o indivíduo passe a compreender melhor as reações químicas que 
ocorrem no seu cotidiano. Mostra também que os alunos submetidos as pesquisas também tem concepções 
alternativas que passam longe do que é aceito na comunidade científica”.  

Para Cachapuz e col. [3, p. 53], essa visão simplista é decorrente: 
 
 

“As concepções docentes sobre a natureza da ciência e a construção do conhecimento científico, 

seriam, pois, expressões dessa visão comum, que nós os professores de ciências aceitaríamos 

implicitamente devido à falta de reflexão crítica e a uma educação científica que se limita, com 

frequência, a uma simples transmissão de conhecimentos já elaborados”. 

 

De acordo com os autores as visões simplistas de ciência, se dão em virtude do modelo transmissivo de ensino e, 

que este por sua vez, se encontra implícito nos professores da área, e por isso, há uma aceitação por parte dos 

professores para com essas concepções que reduzem a complexidade da ciência ao simplismo da visão comum.  

Essa é uma questão extremamente relevante, que merece ser refletida e discutida, pois é preciso que os 

professores de ciências se conscientizem da importância do papel que exercem na formação, não somente dos 

professores, como também, das ideologias e concepções que seus alunos construirão, pois como afirma Bakhtin [5], 

os discursos são produtos dos diversos discursos que permeiam a vida social e acadêmica de um cidadão, por tanto, 

é preciso que os professores sejam cuidadosos com os discursos que produzirão, pois estes influenciarão na 

formação dos sujeitos que os escutam.  

O P3, também apresentou um regresso, quanto às compreensões e posicionamentos do segundo texto produzido, 

quando comparado com o primeiro, o que não significa dizer que o pesquisado deixou de possuir as habilidades 
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demonstradas na escrita e compreensão do texto I, mas sim, que o texto II apresentou uma linguagem menos 

acessíveis ao cognitivo desse jovem, que ao mesmo tempo apresenta dificuldades para fazer comparações, e com 

isso o texto lido é tido como verdade absoluta, construindo um texto que não se distancia daquilo que foi lido.  

Assim, mesmo que a compreensão do texto seja incompatível com a anterior ele fica com uma verdade por vez. 

Apesar de fazer menção aos temas centrais dos artigos lidos, não houve um posicionamento frente às ideias 

apresentadas no texto, como também não foi perceptível o uso de comparações entre os dois artigos. É importante 

mencionar que a proposta de escrita para esse segundo texto solicitava o uso de comparações entre as leituras 

realizadas, os graduandos foram solicitados a esclarecer os aspectos que se mostravam comuns e os que se 

diferenciavam. 

O primeiro parágrafo escrito pelo pesquisado apresentava características que demonstravam uma escrita baseada 

nas concepções prévias do pesquisado, ainda que estas se mostrem como concepções distorcidas, segue o primeiro 

parágrafo: “Os estudos das transformações e reações químicas é imprescindível para o conhecimento da química. 

Além disso, pesquisas realizadas nessa área contribuem para indicar erros, e a partir disso, construir mecanismos 

que venham solucioná-los”. Os termos em destaque nos mostram as concepções do P3 sobre a temática, podemos 

dizer que o pesquisado possui uma visão denominada por Cachapuz e col. [3] de visão infalível da ciência, sobre 

isso os autores citados destacam que uma grande parcela dos professores de ciência refere-se ao ““ Método 

Científico” como uma sequência de etapas definidas, em que as “observações” e as “experiências rigorosas” 

desempenham um papel destacado contribuindo à “exatidão e objetividade” dos resultados obtidos”. [p.48] 

Essa concepção ocasiona uma percepção da ciência como verdade absoluta, que não admite questionamentos, 

sobre isso, é preciso lembrar que não se raciocina em termos de certezas, mais ou menos baseadas em “evidências”, 

senão em termos de hipóteses, que se apoiam, é certo, nos conhecimentos adquiridos, mas que são contemplados 

como “tentativas de respostas”. É preciso reconhecer que esse caráter “tentativo”, se traduz em dúvidas 

sistemáticas, em redefinições, o que mostra o papel essência da investigação e da criatividade, explicando as 

mudanças ocorridas no conhecimento científico [3]. 

O texto elaborado por P4 demonstra uma evolução no que se refere às compreensões ideológicas e, também, aos 

posicionamentos do sujeito frente aos aspectos dos artigos lidos. O P4 consegue também fazer a relação entre os 

textos, enfatizando os pontos convergentes e divergentes dos artigos. 

Já no primeiro parágrafo é possível notar que o P4 se utilizou também das ideias discutidas e lidas no texto I, 

segue o parágrafo: “O processo de aprendizagem de química é bastante complexo, pois trabalha-se com entidades 

abstratas fundamentada em teorias buscando dá sentido a uma realidade palpável. A partir desta ideia os artigos 

de Mortimer e Miranda, Rosa e Schnetzler, explicitam as dificuldades dos alunos secundaristas construírem seu 

conhecimento baseado em fundamentos que condizem com os adotados pela comunidade científica”.A primeira 

parte do trecho nos remete as ideias tratadas no texto I, acerca dos modelos atômicos, o que demonstra que o P4 

compreendeu o texto I, e foi capaz de relacionar algumas dessas ideias para construir a compreensão dos textos II e 

III.  

No segundo parágrafo, o P4 faz comparações entre os artigos lidos: “Ambos os textos abordam de maneira 

distintas as concepções e ideias que perpetuam no meio educacional destes estudantes, Mortimer tenta direcionar 

o professor a lhe dar com tais concepções errôneas, buscando mostrar ao aluno experimentos e questionamentos 

que acabam contrariando suas ideias equivocas. Ele mostra no texto, o exemplo da balança que por sua vez prova 

a teoria da conservação de massa, comprovando que a concepção de desaparecimento de uma porção da matéria 

é errada, evidenciando que transformação química é uma interação atômica, havendo um rearranjo dos átomos 

formando novos produtos”. O termo em destaque deveria ser explicado, pois da forma como aparece, evidencia os 

conceitos científicos como formas únicas de explicar os fenômenos.  

Já o terceiro parágrafo demonstra os aspectos tratados no texto III, de forma coerente e bem articulada, por meio 

da relação das ideias do pesquisado e das que foram apresentadas no texto, o que compõe o novo discurso do P4. 

Por essas razões apontamos no texto do P4 a presença da ativa posição responsiva, sendo também possível de 

identificar as concepções que o mesmo carrega a cerca da ciência e de seus conceitos. 

O P8, não demonstrou nem evolução nem regressão, quanto ao segundo texto produzido, o mesmo apresenta as 

mesmas características presentes no texto escrito para a leitura do artigo I, apegando-se a uma visão da ciência no 

campo da imaginação. O escrito torna perceptível a não compreensão dos textos lidos, o trecho a seguir demonstra 

essa interpretação: “Rosa, em seu experimento, fez perguntas aos alunos, sobre a transformação química, e 

houveram respostas cuja são diferentes da concepção científica. Neste artigo, pode ser notado que o aluno até 

consegue entender como é a reação na escala imaginatória, mais possui dificuldade para associar com os 

fenômenos perceptíveis”. 
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As autoras do texto III apresentam em seu artigo um estudo no formato de pesquisa bibliográfica, pois relatam os 

demais trabalhos realizados no campo das transformações químicas e concepções alternativas, por tanto, as autoras 

não realizam atividade experimental, apenas citam exemplos de trabalhos que se utilizaram dessa ferramenta. O 

termo em negrito mostra que o P8, apesar de ter sido apresentado as visões coerentes da ciência e, também, a 

esclarecimentos sobre os aspectos macroscópicos e microscópicos dos fenômenos estudados, não consegue 

reconstruir suas ideais, demonstrando a não compreensão dos textos lidos, ainda que posterior a leitura fosse 

realizado um debate em sala na tentativa de minimizar essas distorções a cerca da compreensão dos artigos. As 

discussões a cerca da leitura e escrita do texto II e III, evidenciam que a maior parte dos pesquisados apresenta uma 

regressão quanto à compreensão dos artigos lidos, sendo que apenas um dos pesquisados, demonstra evolução, 

enquanto outro pesquisado não reformula seu posicionamento inicial. Isso nos leva a percepção da necessidade de 

se trabalhar com frequência em sala atividades que envolvam a leitura mediada, de forma a promover nos 

professores me formação a compreensão coerente a cerca dos conceitos científicos.  

4. CONCLUSÃO 

 O nosso trabalho objetivou inicialmente tentando conscientizar os professores em formação da existência de 

concepções alternativas a partir da percepção de suas próprias concepções, por meio da leitura de diferentes artigos 

científicos, isso foi possível, por meio das discussões que foram levantadas posteriormente a leitura dos artigos. 

Esse momento se mostrou de grande relevância, pois se faz necessário que os graduandos não apenas entendam o 

universo das concepções alternativas ou prévias, como também visualizem na prática tudo o que as teorias lhes 

apresentam a respeito, para que possam estar aptos a utilizar metodologias que valorizem esses saberes que foram 

construídos na vivencia cotidiana dos alunos.  

O segundo objetivo do nosso trabalho tratava-se de minimizar as dificuldades conceituais apresentadas pelos 

graduandos. Para que esse objetivo fosse alcançado a escolha dos textos se mostrava como algo importante, pois os 

temas tratados nos textos deveriam enfatizar também essas questões, penso que nesse sentido não conseguimos um 

bom resultado, tendo em vista que apenas um dos pesquisados demonstrou evolução em termos de compreensão 

conceitual, porém percebemos que mesmo aqueles que não demonstraram essa evolução puderam ao menos 

direcionar um olhar para esses pontos, o que ocasionou uma reflexão, ainda que mínima, a cerca dos temas 

apresentados nos artigo. Isso já inicia um caminho para que essas dificuldades sejam minimizadas no decorrer do 

curso. É importante lembrar também, que os pesquisados estavam cursando o segundo período, portanto, há ainda 

um longo caminho pela frente para que essas concepções possam ser reformuladas. No que se refere a, ativa 

posição responsiva (APR) foi possível perceber que dois dos pesquisado relatados no trabalho, apresentaram 

indícios de uma APR, nos seus textos, e os demais não, sendo que o P8 apresenta também uma visão distorcida da 

Ciência. Quanto a evolução ou não das compreensões ideológicas dos artigos lidos apenas um dentre os 

pesquisados demonstrou em seus escritos essa evolução. 

Por tanto pudemos perceber com a nossa pesquisa que este é um ponto que merece ser tratado com mais atenção 

pelos pesquisadores, pois o que se observa, dentre as pesquisas realizadas na atualidade, uma preocupação 

crescente com as concepções alternativas que são reconhecidas como obstáculos de aprendizagem. É preciso 

perceber que não somente as concepções apresentam-se como obstáculos, mas também, as dificuldades de leitura, 

pois a não compreensão ou compreensão distorcida, pode ocasionar também, a formação de concepções 

alternativas. É preciso que atividades que valorizem essas questões tornem-se frequentes no ambiente acadêmico, 

para que os professores em formação saiam das Universidades com as competências e habilidades mínimas 

necessárias a pratica docente. 
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As avaliações devem ser elaboradas com uma finalidade específica: auxiliar os alunos em seu processo de construção do 

conhecimento. Elas devem apresentar uma linguagem compatível com a dos alunos, não devem conter questões que versem 

sobre conteúdos não ensinados e/ou questões com nível de complexidade superior ao abordado em sala. Por isso, faz-se 

necessário modificar o caráter da avaliação de classificatório para diagnóstico para que essa possa auxiliar na aprendizagem do 

aluno. Os jogos didáticos e as atividades lúdicas surgem como uma opção profícua; mesmo considerando-se sua utilização 

originalmente motivacional. Neste artigo, descreve-se uma sequência de atividades aplicadas em sala de aula para alunos que 

cursavam, no ano letivo de 2014, o primeiro ano de cursos técnicos integrados. O trabalho foi desenvolvido em três etapas 

sequenciais. Inicialmente, fez-se uma pesquisa bibliográfica descritiva intencionando-se identificar relatos da confecção de 

jogos didáticos criados como estratégia de ensino ou avaliação para a aquisição e/ou verificação de conceitos relacionados às 

vidrarias e/ou equipamentos de laboratório. Em seguida, foram elaboradas três propostas de atividades: um quebra-cabeça, 

uma palavra cruzada e um jogo de raciocínio lógico. Considerando-se os objetivos de aplicação dos jogos, acredita-se que a 

atividade Equipamentos Cruzados apresenta um maior potencial para ser usada como ferramenta avaliadora; o jogo Quebra-

cabeça Laboratorial pode ser usado tanto no processo de ensino-aprendizagem quanto como instrumento de avaliação; e, o 

jogo Qual é? Lab. será bem melhor aproveitado se destinado ao ensino-aprendizagem. 

Palavras-chave: jogo didático, avaliação, equipamento de laboratório. 

 

 

Educational Games and ludic activity in Chemistry Teaching: a proposal for evaluation method on laboratory 

equipment. 

 

 

Assessments should be developed with a specific purpose: to help students in their knowledge construction 

process. They must have a compatible language with the students, should not contain questions that deal with 

content not taught and / or issues with higher level of complexity to address in the classroom. Therefore, it is 

necessary to modify the character of the classification assessment for diagnosis so that this can assist in student 

learning. The educational games and play activities emerge as a useful option; even considering their use 

originally motivational. In this article, we describe a sequence of activities applied in the classroom for students 

who were enrolled in the school year 2014, the first year of integrated technical courses. The study was 

conducted in three sequential steps. Initially, there was a descriptive literature intending to identify making 

educational games reports created as teaching or evaluation strategy for the acquisition and / or verification of 

concepts related to glassware and / or laboratory equipment. Then were prepared three activity proposals: a 

puzzle, a crossword puzzle and a logical puzzle game. Considering the game application of objective, it is believed 

that the Crusaders Equipment activity has the greatest potential to be used as evaluative tool; the Laboratory 
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Puzzle game can be used both in the process of teaching and learning and as assessment tool; and, who is 

playing? Lab. will be better availed for teaching and learning. 

Keywords: educational game, evaluation, laboratory equipament. 

1. INTRODUÇÃO 

O ambiente escolar caracteriza-se, principalmente, como um espaço social de heterogeneidade prevalente cuja 

função primordial é o ensino de conteúdos direcionados à instrumentalização dos alunos para uma efetiva 

participação na sociedade. Busca-se na escola uma formação plena dos alunos que esteja atrelada às diversas 

dimensões de um indivíduo (ética, afetiva, política, social, etc) [1]. No entanto, alunos e professores apresentam, 

em sua maioria, concepções diversificadas em relação a muitas práticas escolares, como por exemplo, a avaliação. 

Os alunos, geralmente, iniciam o ano letivo com uma única preocupação: quais os procedimentos que serão 

adotados pelos professores para que eles obtenham as notas que lhes permitam ser promovidos para a série 

seguinte. Não se preocupam com o processo de aprendizagem. Os professores – nem todos –, por outro lado, 

buscando motivar seus alunos, fazem uso da avaliação (prova) como instrumento de ameaça, um fator negativo que 

descaracteriza a importância dos conteúdos, e acabam ‘induzindo’ seus alunos a estudar simplesmente para obter 

uma nota e não para aprender [2]. De acordo com Pereira [3], o estudo das contradições entre discurso e prática no 

processo de avaliação pode indicar uma direção no sentido de transpor essa dicotomia “anulando o caráter punitivo 

que a avaliação tradicional costuma apresentar” [1]. 

As avaliações devem ser elaboradas com uma finalidade específica: auxiliar os alunos em seu processo de 

construção do conhecimento. As avaliações devem apresentar uma linguagem compatível com a dos alunos, não 

devem conter questões que versem sobre conteúdos não ensinados e/ou questões com nível de complexidade 

superior ao abordado em sala. Caso contrário, “não cumprirá a sua função de subsidiar a decisão da melhoria da 

aprendizagem” [2]. A avaliação não deve ser vista como uma ferramenta que indica o que o aluno aprendeu ou 

estudou. Afinal, avaliar não é dar nota. Para Portilho [1], “avaliar é verificar se o professor inferiu de forma 

significativa, considerando de onde o aluno partiu até onde conseguiu chegar”. 

Nesse sentido, faz-se necessário modificar o caráter da avaliação de classificatório para diagnóstico para que 

essa possa auxiliar na aprendizagem do aluno. Assim sendo, 
 

“a avaliação deverá ser assumida como um instrumento de compreensão do estágio de 

aprendizagem em que se encontra o aluno, tendo em vista tomar decisões suficientes e satisfatórias 

para que possa avançar no seu processo de aprendizagem. Se é importante aprender aquilo que se 

ensina na escola, a função da avaliação será possibilitar ao educador condições de compreensão do 

estágio em que o aluno se encontra, tendo em vista poder trabalhar com ele para que saia do 

estágio defasado em que se encontra e possa avançar em termos dos conhecimentos necessários” 

[2]. 
 

Dessa forma, a avaliação deixaria de ser um mero instrumento de verificação e de quantificação e assumiria um 

importante papel no diagnóstico dos percalços de aprendizagem vividos pelos alunos. E, ainda, possibilitaria a 

concretização de uma das funções mais importantes da escola: a formação de cidadãos críticos e atuantes. Por isso, 

é fundamental que as práticas avaliativas sejam, conforme Pereira [3], examinadas e discutidas com a finalidade de 

elucidar suas implicações para o processo de aprendizagem. 

Partindo dessa premissa, cabe aos professores o dever de elaborar instrumentos avaliativos que sobrepujem os 

aspectos lúdico-motivacionais e favoreçam a superação de obstáculos do processo de aprendizagem, eliminando o 

caráter punitivo das avaliações [4], transformando esse momento numa prática prazerosa. 

Nesse caso, os jogos didáticos e as atividades lúdicas surgem como uma opção profícua; mesmo considerando-se 

sua utilização originalmente motivacional. De acordo com Barbosa-Lima e Nasser [5], os jogos podem ser usados 

com diversas finalidades conforme a definição dos propósitos do aplicador, sendo classificados como: jogos de 

sistematização de conteúdos, jogos de ensino e jogos de avaliação. 
 

[...] os jogos avaliativos seriam apresentados aos alunos após o conteúdo com o objetivo de 

conhecer o quanto eles compreenderam e aprenderam do apresentado em sala e/ou laboratório. O 

jogo de ensino ou formativo tem como objetivo permitir que o aluno apresente, durante a partida, o 

que sabe sobre determinado conteúdo, mesmo antes deste ser ministrado em forma de aula. E o 
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classificado como de sistematização tem o objetivo de sistematizar e de perceber quais são as 

dúvidas persistentes nos alunos [5]. 
 

Pensando em contribuir com o fortalecimento da temática exposta pretende-se, neste trabalho, desenvolver 

atividades que possam ser usadas como instrumento de avaliação na disciplina de Química, com critérios 

contextualizados com a realidade da disciplina, tornando o processo avaliativo mais significativo e integrador. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Neste artigo, descreve-se uma sequência de atividades aplicadas em sala de aula para alunos que cursavam, no 

ano letivo de 2014, o primeiro ano dos cursos técnicos integrados em Agronegócio (AGRO, 32 alunos) e em 

Manutenção e Suporte em Informática (MSI, 41 alunos) do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de 

Sergipe campus Itabaiana. Adotou-se como critério de inclusão os alunos presentes nos dias das coletas de dados, 

ou seja, no período em que as três atividades foram aplicadas. Por isso, o número de alunos pesquisados limitou-

se a 73 alunos. A escolha do local foi motivada em função de o primeiro autor atuar como docente. 

O trabalho foi desenvolvido em três etapas sequenciais. Inicialmente, fez-se uma pesquisa bibliográfica 

descritiva, a partir de trabalhos científicos publicados em revistas e/ou anais de eventos, acerca de todos os tipos 

(tabuleiro, cartas, etc) de jogos didáticos criados como estratégia de ensino ou avaliação para a aquisição e/ou 

verificação de conceitos relacionados às vidrarias e/ou equipamentos de laboratório, intencionando-se identificar 

relatos da confecção e/ou aplicação de jogos didáticos sobre a mesma temática. Os jogos encontrados podem ser 

observados na Tabela 1 da seção Resultados e Discussões. 

Em seguida, foram elaboradas três propostas de atividades: um quebra-cabeça, uma palavra cruzada e um jogo 

de raciocínio lógico, conforme descrições pormenorizadas a seguir. Ao final da elaboração, o professor autor 

levou consigo dez conjuntos completos de cada atividade, em momentos distintos, para a aplicação nas duas 

turmas. O tempo de aplicação das atividades foi de uma aula, de aproximadamente 50 minutos, para as duas 

primeiras, e duas aulas geminadas, de mesma duração, para a última. 

Os materiais usados na confecção de cada proposta de jogo didático avaliativo, as regras e outros detalhes são 

descritos a seguir. 

 

Descrição das Atividades 

 

Atividade Lúdica 1: Equipamentos Cruzados (EC) 

Objetivo: Encontrar todas as palavras, ou seja, nomes dos equipamentos básicos de laboratório, usando as dicas 

disponíveis (descrição das funções de cada equipamento); relacionando-as em seguida às suas respectivas 

imagens. 

 

Descrição e confecção do jogo: A atividade constitui-se de uma folha de papel tamanho A4 (com as dimensões de 

210 mm de largura e 297 mm de altura), impressa em ambos os lados, contendo as cruzadas, as dicas das 

palavras (localizadas na horizontal e na vertical) e uma tabela com imagens dos equipamentos de laboratório e 

espaços vazios, ao lado direito de cada uma, para preenchimento com números presentes nas cruzadas. 
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Como jogar: Após a reprodução do material, a atividade pode ser realizada individualmente, em duplas ou em 

grupos. Cada aluno ou grupo de alunos, após receber sua cópia das palavras cruzadas, no item A da atividade, 

deve ler as dicas (numeradas de 1 a 20), procurar nas cruzadas o número correspondente e, em seguida, 

preencher com a resposta correta (nome do equipamento). Depois, para finalizar, deve buscar na tabela do item 

B a imagem que corresponde ao equipamento e inserir o seu respectivo número no espaço em branco. 

 

Jogo 1: Quebra-cabeça Laboratorial (QCL) 

Objetivo: Identificar os diferentes equipamentos básicos de laboratório, que auxiliam o trabalho realizado por 

químicos e outros cientistas, e suas finalidades (ou funções) por meio da percepção visual ao relacionar a figura 

do equipamento de laboratório com o nome e a finalidade. 

 

Descrição e confecção do jogo: O quebra-cabeça possui 20 peças (ou 60 cartas). Cada peça é composta por 3 

partes: imagem do equipamento de laboratório (medidas da carta: a cm x b cm), nome (medidas da carta: a cm x 

b cm) e finalidade (medidas da carta: a cm x b cm). Após a seleção dos equipamentos que figurarão na atividade, 

fazer a impressão das peças do quebra-cabeça em papel cartão e, em seguida, recortar cuidadosamente com 

tesoura. 

 

Como jogar: O professor deve formar grupos de até quatro alunos. Em seguida, entregar para cada grupo, um 

jogo contendo vinte peças (60 cartas) diferentes. Cada grupo deverá espalhar as peças sobre a mesa e aguardar 

orientações. O professor deve sinalizar para que todos os grupos iniciem o jogo ao mesmo tempo. O grupo que 

montar primeiro (pontuação P1) as 20 peças do quebra-cabeça, relacionando a imagem, o nome e a finalidade, 

receberá 10 pontos. Os demais serão pontuados da seguinte forma: 2º, 8 pontos; 3º, 6 pontos; 4º, 4 pontos e os 

outros, 2 pontos. 

O número de acertos (pontuação P2) dependerá das relações estabelecidas. Por exemplo, se a resposta correta 

for 5Ha (Figura 1) e o grupo responder: 5Hz ou 5Ma, receberá 2 pontos; e se responder 5Ha, 5 pontos. As 

respostas serão registradas no cartão de respostas (Quadro 1). Vence o grupo que obtiver maior pontuação, 

somadas P1 e P2, ou seja, pontuação por classificação de finalização da atividade e do quantitativo de correlações 

certas. 
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                                         (a)                             (b)                              (c) 

Figura 1: Montagem do quebra-cabeça: (a) incorreta, (b) parcialmente correta e (c) correta. 

 
Quadro 1: Cartão de respostas do quebra-cabeça. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jogo 2: Qual é? Lab. (QL) 

Objetivo: O objetivo do jogo é descobrir qual é o equipamento de laboratório do jogador (ou dupla) adversário(a), 

fazendo apenas uma pergunta a cada rodada. 

 

Descrição e confecção do jogo: O Qual é? Lab., baseado no jogo Cara-a-Cara da Estrela®, é composto por dois de 

tabuleiros (um verde e outro vermelho) e 72 cartas (verdes, vermelhas e azuis, 24 de cada). Cada carta contém 

imagem e nome de um equipamento de laboratório. Os tabuleiros foram confeccionados utilizando-se placas de 

Medium-Density Fiberboard (em inglês), mais conhecido pela sigla MDF, 25 cm x 25 cm. Em cada placa foram 

feitos 5 sulcos para encaixar as 25 cartas de cada jogador (ou dupla). Após cortadas, foram pintadas com tintas 

especificas para o sobredito material nas cores já especificadas. 

 

Como jogar: Para ser jogado, o professor deve dividir a turma em duplas (pode ser jogado individualmente ou em 

grupo). 
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- os integrantes de cada dupla deverão escolher um tabuleiro e encaixar seu conjunto de 24 cartas (dupla 1, 

vermelho e dupla 2, verde; ou o contrário) de modo que uma dupla não veja o conteúdo das cartas do tabuleiro 

da outra dupla; 

- após a escolha do tabuleiro, cada dupla deverá pegar uma carta adivinhação (azul) contendo o nome e a imagem 

de um equipamento de laboratório a ser descoberto pela dupla adversária; 

- cada dupla deverá elaborar ou escolher quatro perguntas, contidas num roteiro fornecido pelo professor, que 

serão feitas durante o jogo. Alguns exemplos de perguntas possíveis: Grupo 1: É de vidro? É de porcelana? Grupo 

2: Possui saída lateral? Possui tampa? Grupo 3: É usado em destilações? É usado em pulverizações? Grupo 4: É 

destinado a armazenar líquidos? Serve de suporte? 

- cada dupla fará uma pergunta por jogada, de forma alternada, sobre uma única característica para tentar 

descobrir qual é a carta adivinhação da dupla adversária; 

- a dupla respondente deverá ter cuidado para não responder errado, pois isso acarretará a perda da partida! 

Deve-se responder apenas sim ou não. Por exemplo: “É de vidro?” Se a resposta for “não”, eliminam-se todas as 

cartas que são de vidro; se a resposta for “sim”, eliminam-se todas as cartas, com exceção das que contiverem 

equipamentos de vidro; 

- de acordo com as respostas da dupla adversária, uma dupla poderá tentar adivinhar qual é o equipamento a 

qualquer momento. Se errar, perde a partida; 

- a dupla que primeiro adivinhar o equipamento de laboratório contido na carta da adversária, ganhará o jogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Jogo Qual é? Lab. (tabuleiros e cartas). 

 

Finalizando, os referidos alunos avaliaram os jogos, conforme questionários de aceitação (Tabela 2) e de 

avaliação (Tabela 3), mostrados na seção abaixo. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na primeira etapa desse trabalho, fez-se um mapeamento dos resumos, trabalhos completos e artigos cujas 

publicações relacionavam-se à criação de jogos didáticos avaliativos sobre equipamentos de laboratório. Os 

principais resultados são apresentados a seguir: 

 

Tabela 1: Descrição e síntese dos jogos encontrados sobre equipamentos de laboratório. 

Nº Jogo Síntese do Jogo 

01 
Palpite Químico 

(Guimarães, 2008) 

Esse jogo foi proposto para séries do Ensino Fundamental e do 

Médio. Em Química, pode ser usado para abordar diferentes 

conteúdos. Trata-se de um jogo de tabuleiro que é jogado com 

36 cartas. Dessas, apenas 6 apresentam vidrarias de 

laboratório (béquer, pipeta, balão, bureta, vidro de relógio e 

proveta). O objeto dos jogadores é reconhecer as vidrarias e 

suas funções. 

02 
Batalha Laboratorial 

(Abreu et al, 2009) 

Baseado no jogo de tabuleiro Batalha Naval, da Grow®, faz uso 

do software Microsoft Power Point 2007®. O jogo foi aplicado a 

alunos da Universidade Federal de Goiás a 40 alunos de cursos 

diversos como instrumento de avaliação. No jogo, os 

elementos água, bomba e navios foram substituídos, 

respectivamente, por: bancada de laboratório, erro no 

laboratório e vidrarias. 

03 

Passa ou Repassa 

(Albuquerque et al, 

2012) 

Esse jogo foi elaborado por alunos de um curso de Magistério 

como instrumento facilitador do processo de ensino e 

aprendizagem. Sua aplicação se deu no Instituto de Educação 

da Paraíba. É composto por 100 cartas: 50 pretas (pense 

rápido) e 50 azuis (responda logo). Vence a equipe que 

responder mais perguntas durante a execução da atividade. 

04 
Mico Químico 

(Melo et al, 2012) 

Um jogo de cartas (21) contendo, 20 delas, nome, imagem e 

função dos equipamentos de laboratório. Uma carta é o mico. 

Foi aplicado, com foco no ensino-aprendizagem, para alunos de 

2º e 3º do Ensino Médio de uma Escola Estadual do Rio Grande 

do Norte por pesquisadores PIBID do Instituto Federal do 

mesmo estado. Somente um participando perde o jogo, o que 

terminar com a carta do mico. 

05 

Química com Ação e 

Imagem 

(Souza, 2012) 

Jogo composto por um tabuleiro e 30 cartas. Uma adaptação do 

jogo Imagem e Ação, da Grow
®
. Usado no processo de ensino-

aprendizagem a 35 alunos, em pequenos grupos, do 1º ano do 

Ensino Médio de um Colégio Estadual do Paraná. Vence a 

equipe que levar seu peão à última casa do percurso. 
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06 
Xadrez Químico 

(Souza et al, 2012) 

Usa as regras do xadrez como fundamento para sua execução. 

As peças tradicionais (rei, rainha, bispo, etc) foram substituídas 

por vidrarias (balão, proveta, béquer, etc). O(s) jogador(es) que 

apresentar(em), ao final da partida, apenas 5 peças no 

tabuleiro deve(m) responder a cinco perguntas sobre o tema 

do jogo: Higiene e Segurança no Trabalho. A atividade foi 

aplicada, concomitantemente, em uma Escola de Ensino Médio 

e no Instituto Federal do Ceará. 

07 

Conhecendo 

Vidrarias 

(Lima et al, 2013) 

Trata-se de um jogo da memória composto por 40 cartas que 

englobam 20 tipos de vidrarias usadas em laboratório. As cartas 

são de dois tipos: imagem ou nome e função. Em sua aplicação, 

vence o jogador que agrupar um maior número de pares de 

cartas. A aplicação se deu em uma Escola Estadual para 25 

alunos do 2º ano do Ensino Médio. 

 

Após a identificação dos jogos, mostrados na Tabela 1, intencionava-se confeccionar apenas um quebra-

cabeça, uma adaptação do quebra-cabeça de instrumentos astronômicos desenvolvido por Knechtel e Brancalhão 

[6]. Todavia, acabou-se por criar, além do quebra-cabeça, mais duas atividades: Equipamentos Cruzados e Qual é? 

Lab. 

Em seguida, em duas aulas geminadas de 50 minutos cada, o professor apresentou o tema ‘equipamentos de 

laboratório’, por meio do método expositivo. Durante as aulas, o professor, à medida que apresentava cada 

equipamento, questionava aos alunos sobre o nome e a finalidade de cada material. Os mais conhecidos, 

considerando-se as respostas, são o tubo de ensaio e o funil de vidro. Outras vidrarias foram facilmente 

identificadas pelos alunos, por já terem tido contato (depoimento dos alunos) na(s) escola(s) onde cursaram o 9º 

ano do Ensino Fundamental, foram: proveta, béquer e condensador. Por outro lado, equipamentos como: pisseta, 

bureta e pinça de madeira, completamente desconhecidos para eles, foram comparados com materiais do seu 

cotidiano. De acordo com os alunos, os referidos instrumentos assemelham-se com mamadeira, seringa e 

prendedor de roupas, respectivamente. 

Alguns equipamentos foram apresentados durante a realização de atividades experimentais que envolvem 

processos de separação de misturas, tais como: decantação - água e óleo comestível (funil de separação); 

filtração - água e areia (funis de vidro e de porcelana e kitassato); imantação – areia e limalha-de-ferro (vidro de 

relógio); entre outros. 

Em outra aula, de 50 minutos, aplicou-se o jogo quebra-cabeça laboratorial em ambas as turmas. Chamou a 

atenção o comentário de uma aluna da turma MSI, após ser comunicada, a pedido, de que seu grupo já realizava 

a atividade há aproximados 27 minutos. Ela disse: “Eu passei 27 minutos sem conversar com ninguém? Nossa, 

que legal!”. Obviamente, referiu-se ao fato de a atividade ter prendido sua atenção e de a mesma não ter 

conversado, sobre assuntos não relacionados com o tema em tela, com pessoas de outros grupos. 

As duas outras atividades foram aplicadas em ordem diferente. Na turma MSI, o jogo Qual é? Lab., duração de 

duas aulas de 50 minutos, foi aplicado primeiro; e depois utilizou-se a atividade Equipamentos Cruzados, em uma 

aula de 50 minutos. Na turma de AGRO, a ordem foi invertida. 

Algumas constatações trazem contributos bastante significativos para a sequência de aplicação das atividades: 
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1) Uma aula de 50 minutos é insuficiente para a atividade Equipamentos Cruzados visto que, segundo Souza [7], 

existem maneiras diferentes de aprendizado e, por isso, torna-se imprescindível que o tempo de aprendizagem de 

cada aluno seja levado em consideração para que uma educação de qualidade seja alcançada; 

2) No jogo QL, alguns alunos questionaram o que responder à pergunta: “De que é feito? É de madeira?”, por 

exemplo, para a carta que contém a imagem de duas pinças, uma de madeira e outra metálica. Em princípio, 

pensou-se em substituir a carta por outra com imagem única. No entanto, entende-se que a resposta SIM é 

possível somente para madeira ou metal o que favorece a exigência de um maior cuidado e raciocínio por parte 

do inquiridor; 

3) O jogo QL apresenta um maior potencial para ser usado como recurso no processo de ensino-aprendizagem, 

quando comparado com as outras atividades, QCL e EC. Sendo assim, entende-se que o sobredito jogo deve ser o 

primeiro em qualquer sequência desenvolvida com as atividades propostas; 

4) O jogo QCL possui um recurso muito interessante para os professores, pois, ao final da atividade, com o auxílio 

de uma apresentação de slides, criada por meio do Microsoft Power Point®, é possível realizar uma correção como 

meio de ensino. Afinal,  

 

É produtivo oferecer aos alunos, o mais cedo possível, os resultados de suas provas, com 

comentários, dando oportunidade para uma discussão detalhada sobre por que a 

questão correta está correta, quais os principais problemas de compreensão sobre a 

matéria foram encontrados entre os alunos, qual o raciocínio necessário a cada questão. 

Com isto, suprem-se dúvidas e lacunas de aprendizagens anteriores e prepara-se o 

terreno para as que virão. Sem isto, o professor estará “ensinando no escuro”, sem 

saber em que alicerce está levantando a parede [8]. 

 

Após a aplicação das atividades propostas, procedeu-se à avaliação de suas aplicações enquanto 

instrumentos avaliativos. Para tanto, solicitou-se aos alunos participantes que respondessem, em momento 

único, às interpelações atinentes a aceitabilidade e ao jogo como um todo, cujas respostas são apresentadas, 

respectivamente, nas tabelas 2 e 3 abaixo. 

 

Tabela 2: Aceitação discente das atividades propostas como instrumento de avaliação. 

Pontuação 
Quebra-cabeça Equipamentos Cruzados Qual é? Lab. 

MSI AGRO MSI AGRO MSI AGRO 

(5) gostei muito 18 
10 

17 
3 

20 
22 

(4) gostei 7 
12 

5 
21 

1 
2 

(3) não gostei, nem 

desgostei 
1 

5 
2 

3 
4 

3 
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(2) desgostei 1 
- 

2 
- 

2 
- 

(1) desgostei muito - 
- 

1 
- 

- 
- 

 

Utilizou-se nesse teste a escala hedônica de aceitação de apenas 5 (cinco) pontos (em ordem decrescente): (5) 

gostei muito; (4) gostei; (3) não gostei, nem desgostei; (2) desgostei; (1) desgostei muito), que indica o grau de 

gostar ou desgostar de um produto. Aqui utilizada para comprovar ou não a aceitação das atividades propostas. 

De acordo com os resultados obtidos de aceitação, observou-se, para o QCL, que 51,8% dos alunos atribuiu 

nota 5 (“gostei muito”) e 35,2%, nota 4 (“gostei”) representando, portanto, 87,0% de aceitação. Apenas um 

aluno, cerca de 2,0%, afirmou não ter gostado da atividade, assinalando nota 2 (“desgostei”). Provavelmente, a 

aluna que escreveu, no espaço reservado às críticas e sugestões, que o QCL é um jogo muito difícil. 

Para o QL, apesar de o índice de aceitação (83,0%) ser menor que o do QCL, percebeu-se que o quantitativo de 

notas 5 (77,8%) foi bem maior. Já o número de notas 3 (“não gostei, nem desgostei”), que reflete a indiferença 

dos alunos em relação às atividades propostas, foi praticamente igual em ambas as atividades: 11,1% (6 alunos) 

no QCL e 13,0% (7 alunos) no QL. 

No caso do jogo EC, verificou-se que, embora os percentuais de aceitação serem muito próximos, 81,5% na 

turma MSI e 88,9% na AGRO, os mesmos são encontrados a partir de uma diferença taciturna, porém, muito 

significativa. Para a turma MSI, as notas 5 (“gostei muito”) representam 63,0% e as notas 4 (“gostei muito”), 

18,5%. Já na turma AGRO, as notas 5 resultam em apenas 11,1% e as notas 4, 77,8%. Ou seja, mesmo que 

estatisticamente a maior aceitação tenha sido registrada na turma AGRO, o maior índice de satisfação é da turma 

MSI. Outra questão importante inerente à referida diferença diz respeito à ordem de aplicação das duas 

atividades: na turma MSI, o jogo QL foi aplicado primeiro facilitando a resolução da atividade EC. Isso justifica o 

maior número de notas 5 na turma. 

 

Tabela 3: Opinião dos alunos em relação à utilização dos jogos aplicados. 

Nº Afirmações 
MSI AGRO 

Concordo Discordo Concordo Discordo 

01 

Jogos são apenas atividades de 

diversão e não podem ser usados 

como instrumento de avaliação. 
4 23 2 25 

02 

Um jogo como instrumento de 

avaliação é mais prazeroso que uma 

avaliação tradicional (prova escrita). 
23 4 27 - 

03 

Os professores de Química deveriam 

substituir as avaliações tradicionais 

(provas escritas) por jogos didáticos. 
18 9 20 7 
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04 
O tempo disponibilizado para realizar 

o jogo avaliativo foi suficiente. 22 5 21 6 

05 

Recomendo o uso desse jogo em 

outras turmas como forma de 

avaliação. 
27 - 24 3 

Quando questionados sobre um jogo estar limitado à função de entretenimento ou diversão e, 

consequentemente, da impossibilidade de uso do mesmo como instrumento avaliativo (afirmação 01), a maioria 

dos alunos (88,9%) discordou, como pode ser evidenciado por alguns depoimentos: “Os jogos são uma ótima 

forma de aprender e, talvez, de avaliar” (aluna M10) e “As aulas de Química ficam muito mais interessantes com 

os jogos, uma forma de aprendizado e de avaliação” (aluna M03). Apenas 11,1% dos alunos discordaram, 

afirmando que os jogos devem ser usados exclusivamente com fins lúdicos. Um dos alunos, A26, afirmou o 

seguinte: “Se sempre tem que valer ponto, então não tem graça [...]”. No entanto, o mesmo aluno é contraditório 

ao sugerir em seu comentário que “[...] deve se fazer novamente valendo mais pontos”. Resultados semelhantes 

foram encontrados por Carvalho et al [9], em sua pesquisa sobre a utilização de jogos como ferramenta para o 

Ensino de Química, onde afirmam que “os alunos, em sua maioria, possuem a visão de que quando o professor 

utiliza um jogo ou uma atividade diferenciada na sala de aula a mesma torna-se mais interessante e divertida, 

pois são diferentes das aulas normais [...]”. 

No tocante às afirmações 02 e 03, referentes à comparação entre aos jogos avaliativos e à avaliação 

tradicional, considerando-se os aspectos: prazer em fazer e substituição de um por outro, os alunos afirmaram 

(92,6%) que é melhor e mais prazeroso ser avaliado por meio de um jogo em comparação com uma avaliação 

tradicional (prova escrita) e que essa pode (70,4%) ser substituída pelo jogo proposto. A aluna A08, por exemplo, 

disse que “os jogos devem ser usados com maior frequência”; “Gostei muito dos jogos e espero mais porque com 

estas atividades podemos aprender mais e fazer provas mais leves”, aluna A11. Já o aluno A21 afirmou o 

seguinte: “Deveria substituir a prova (avaliação tradicional) pelo jogo de quebra-cabeça”, certamente a atividade 

proposta que mais chamou à sua atenção. 

Para Datrino, Datrino e Meireles [10], 

 

As avaliações tradicionais realizadas nas escolas decorrem de concepções diversas, das 

quais nem sempre os educadores e educandos têm a clareza dos seus fundamentos. O 

sistema educacional apóia-se na avaliação classificatória com a pretensão de verificar 

aprendizagem ou competências através de medidas de quantificações. Este tipo de 

avaliação pressupõe que as pessoas aprendem do mesmo modo, nos mesmos 

momentos e tenta evidenciar competências isoladas, ou seja, alguns alunos, que por 

diversas razões têm maiores condições de aprender, aprendem melhor e mais. Outros, 

com características diferentes, que não respondem tão bem ao conjunto de disciplinas, 

aprendem cada vez menos e são muitas vezes excluídos do processo de escolarização. 

 

Por isso, os percentuais apresentados acima são facilmente compreendidos e, principalmente, quando 

contrastados com a seguinte asseveração de Perrenoud [11]: “A avaliação tradicional é uma fonte de angústia 

para os alunos com dificuldade e até para os demais, que não têm grande coisa a temer, mas não o sabem [...]”. 
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Mas, por outro lado, e na contramão do dito pela maioria, a aluna A25, dentre os 29,6% que não concordaram 

com a afirmação 03, declarou categoricamente que “os jogos didáticos [...] não devem substituir as avaliações 

tradicionais”, mesmo que com eles seja mais ‘fácil’ obter uma maior pontuação. 

Finalizando, 79,6% dos alunos aprovaram o tempo de realização das atividades propostas (afirmação 04) e 

94,4% deles recomendam a adoção de jogos como instrumento avaliativo nas salas de aula de outras turmas. 

4. CONCLUSÃO 

A contribuição dos jogos didáticos avaliativos e da atividade lúdica apresentados neste artigo foi analisada por 

meio de questionários de avaliação respondidos pelos alunos participantes da pesquisa, que expressaram suas 

opiniões, críticas e sugestões em relação à experiência com as atividades propostas. 

Considerando-se os objetivos de aplicação dos jogos e as constatações já apresentadas anteriormente, 

acredita-se que a atividade Equipamentos Cruzados apresenta um maior potencial para ser usada como 

ferramenta avaliadora; o jogo Quebra-cabeça Laboratorial pode ser usado tanto no processo de ensino-

aprendizagem quanto como instrumento de avaliação; e, o jogo Qual é? Lab. será bem melhor aproveitado se 

destinado ao ensino-aprendizagem. Logicamente, conforme Souza e Silva [12], cada professor, “além de avaliar 

seus efeitos no processo de aprendizagem dos alunos, [...] deve ter a capacidade de conhecer e identificar as 

vantagens e desvantagens na proposta do jogo na sua prática”, verificando se o jogo é coerente com o conteúdo 

abordado por meio de uma análise dos resultados obtidos pelos alunos, sem se restringir simplesmente a colocar 

para jogar [13]. 

Acredita-se, com base em Gatti [8], que o uso de variados instrumentos promoveu um aprimoramento dos 

procedimentos de avaliação, de modo que estes se tornaram mais adequados aos objetivos de ensino estabelecidos e 

à linguagem dos alunos, contribuindo, então, para estimular o aprendiz a aprender. Sendo assim, atesta-se a ideia de 

que “a avaliação não seja apenas finalista mas, sim, incluída no processo de ensino e aprendizagem como meio para 

o autodesenvolvimento, tanto dos alunos em suas aprendizagens, quanto dos professores, como profissionais, em 

face das suas formas de ensinar”. 

5. AGRADECIMENTOS 

Os autores agradecem aos alunos e equipes diretivas dos Institutos Federais de Educação Ciência e Tecnologia 

de Sergipe e da Bahia pelo apoio concedido. Em especial, aos alunos das turmas já mencionadas no texto do artigo que 

participaram voluntariamente da pesquisa. 

 

1. PORTILHO, E. M. L.; ALMEIDA, S. C. D. Avaliando a aprendizagem e o ensino com pesquisa no Ensino Médio. 

Ensaio: avaliação e políticas públicas. Educação, Rio de Janeiro, v. 16, n. 60, p. 469-488, jul./set. 2008. 

2. LUCKESI, C. C.; Avaliação da aprendizagem escolar: estudos e proposições. 19 ed. São Paulo: Cortez, 2008. 

3. PEREIRA, L. C.; SOUZA, N. A. Concepção e prática de avaliação: um confronto necessário no ensino médio. Estudos 

em Avaliação Educacional. São Paulo, n. 29, p. 191-208, 2004. 

4. PEDROSO, C. V. Jogos didáticos no ensino de biologia: uma proposta metodológica baseada em módulo didático. In: 

Congresso Nacional de Educação – EDUCERE, IX, e Encontro Sul Brasileiro de Psicopedagogia, III, PUCPR, 2009. 

5. BARBOSA-LIMA, M. C.; NASSER, P. Z. T. Jogos em aulas de Física: uma experiência didática. In: Encontro Nacional 

de Ensino de Ciências, IV, 2003. Bauru, SP. 

6. KNECHTEL, C. M.; BRANCALHÃO, R. M. C. Estratégias Lúdicas no Ensino de Ciências. In: SEED. (Org.). Curitiba, 

v. 1, p. 1-32, 2009. 

7. SOUZA, C. de. A importância da relação professor-aluno no processo de ensino-aprendizagem. 2013. 65 f. Monografia 

(Licenciatura em Pedagogia) - Universidade de Brasília, Brasília, 2013. 

232



 
Universidade Federal de Sergipe/Departamento de Química/Grupo de Estudo em Educação Química 

XI Escola de Verão em Educação Química (EVEQUIM) e IV Seminário Integrador Iniciação a Docência: Ações do PIBID 

Química na Educação Básica, São Cristóvão/SE, de 25 à 27/03/15 

8. GATTI, B. A. O professor e a Avaliação em Sala de Aula. Estudos em Avaliação Educacional, São Paulo, n. 27, p. 97-

114, 2003. 

9. CARVALHO, R.; SOUSA, F.; RANGEL, H.; OLIVEIRA, M. O uso de jogos didáticos lúdicos como importante 

ferramenta para o ensino de química. In: Congresso de Pesquisa e Inovação da Rede Norte e Nordeste de Educação 

Tecnológica, 4. 2009. Belém, PA. 

10. DATRINO, R. C.; Avaliação como Processo de Ensino-Aprendizagem. Revista de Educação - SARE - Sistema 

Anhanguera de Revista Eletrônica, v. 13, p. 27-44-44, 2010. 

11. PERRENOUD, P.; Avaliação: da excelência à regularização das aprendizagens: entre duas lógicas. Porto Alegre: 

Artmed, 1999. 

12. SOUZA, H. Y. S.; SILVA. C. K. O. Dados orgânicos: um jogo didático no ensino de química. HOLOS, n. 28, v. 3, p. 

107-121, 2012. 

13. SILVA, T.C. e AMARAL, C.L.C. Jogos e avaliação no processo ensino-aprendizagem: uma relação possível. REnCiMa, 

v. 2, n. 1, p. 1-8, 2011. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

233



 
Universidade Federal de Sergipe/Departamento de Química/Grupo de Estudo em Educação Química 

XI Escola de Verão em Educação Química (EVEQUIM) e IV Seminário Integrador Iniciação a Docência: Ações do PIBID 

Química na Educação Básica, São Cristóvão/SE, de 25 à 27/03/15 

TRABALHO COMPLETO 25 
Perspectivas dos bolsistas do PIBID/Química/UFS/São Cristóvão no 

processo de formação inicial de professores 

L.M.C.Santos
1
; J.F.Macedo

2
; E.J.S.Santos

2
; L.S.Lima

2
; W.S. de Almeida

2
; G.B. Teixeira

2
; M. M. 

Nunes
2
;S. C. Cardoso

2
;Y. F. S. Reis

2
; E.M.Sussuchi

1,2
 

1Núcleo de Pós Graduação em Ensino de Ciências e Matemática-NPGECIMA/Universidade Federal de Sergipe,CEP 49100-000, São 
Cristóvão-SERGIPE, Brasil 

  2Departamento de Química-Universidade Federal de Sergipe, CEP 49100-000, São Cristóvão-SERGIPE, Brasil. 

menezeslais4@gmail.com 

 (Recebido em dia de mes de ano; aceito em dia de mes de ano) 

Este trabalho é parte de uma pesquisa sobre as perspectivas dos bolsistas do PIBID selecionados a partir do edital 

2014/1 da Universidade Federal de Sergipe (UFS), Campus São Cristóvão. A reflexão aqui proposta buscou 

analisar o perfil dos mesmos e as expectativas em relação à participação no programa; o fator determinante que 

impulsionou o ingresso ao PIBID. Além de investigar as atividades que pretendem realizar ao longo da execução de 

seus respectivos projetos. Os resultados, mesmo que coletados “precocemente”, já evidenciaram pelos discursos 

dos bolsistas que o PIBID chegou para somar, de forma positiva, possibilitando melhor qualificação na formação 

docente desses licenciandos, além de proporcionar futuras ações e experiências colaborativas no exercício de ser 

professor. 

Palavras-chave: Perspectivas, formação inicial, PIBID. 

 

Prospects of fellows PIBID /Chemistry/ UFS/São Cristóvão in initial training of teachers 

 

This work is part of a research on the prospects of PIBID fellows selected from the 2014/1 announcement of the 

University Federal of Sergipe (UFS), Campus São Cristovão. The reflection proposed here aims at analyzing the 

profile of them and the expectations for participation in the program; the determining factor that boosted ticket 

to PIBID. In addition to investigating the activities they want to conduct throughout the execution of their 

projects. The results, even if listed "early", as evidenced by the speeches of the stock exchange that the PIBID in a 

positive way, enabling better qualification in teacher training these future teachers, and provide future actions 

and collaborative experiences in exercise to be a teacher. 

Keywords: Prospects, initial formation, PIBID. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

A reflexão sobre o papel da escola na contemporaneidade e o trabalho docente está diretamente relacionada à 

formação inicial de professores. Os cursos de licenciatura, em sua maioria, seguem um modelo tradicional de 

formação, caracterizado pela dicotomia teoria-prática e pela falta de integração disciplinar, pautado na ideia da 

transmissão/recepção, conferindo uma visão simplista à atividade docente, tornando esse processo pouco eficiente 

em sua função formativa. Nesse sentido, a formação de professores passa a ser um desafio para as instituições 

formadoras que, nos últimos tempos, vêm em busca da superação desse modelo [1]. 
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Essa problemática pode ser entendida da seguinte forma:  

 

 
Forma-se, sempre mais, a convicção, entre os professores universitários, responsáveis pela 

formação específica do professor, e os pesquisadores educacionais, de que somos incapazes de 

formar bons professores. Os professores universitários ligados aos departamentos e institutos das 

chamadas ciências exatas mantem, de alguma forma, a atual convicção de que basta uma boa 

formação cientifica básica para preparar bons professores para o ensino médio e fundamental, 

enquanto os professores da formação pedagógica percebem a falta de uma visão clara e mais 

consistente dos conteúdos específicos, por parte dos licenciandos em fase final de sua formação, 

impedindo a sua reelaboração pedagógica para torna-los disponíveis e adequados à aprendizagem 

de jovens e adolescentes. [2].  

 

 

Nesse contexto, torna-se necessário analisar e questionar a necessidade dos cursos de licenciatura aproximar-se 

da complexidade da escola e dos aspectos que envolvem a docência. Obviamente que a formação de professores 

não é o único fator a interferir na permanência dos alunos nas escolas, mas é, sem dúvida, importante ter docentes 

que possam realizar com competência o ensino das novas gerações.  

Esse processo formativo se diferencia de outras atividades, pois se trata de um encontro entre pessoas, no qual 

ocorrem inúmeras trocas de conhecimentos entre formandos e formadores e é algo que precisa ser revisto. Uma das 

diretrizes propostas nos documentos elaborados pelo Ministério da Educação em relação à formação de educadores 

é a seguinte: 

 

 
É preciso pensar a formação docente (inicial e continuada) como momentos de um processo 

contínuo de construção de uma prática docente qualificada e de afirmação da identidade, da 

profissionalidade e da profissionalização do professor [3]. 

 

.  

Dessa forma, as vivências em sala de aula podem ser um divisor de águas na formação docente, contribuindo 

para reafirmar suas escolhas, rever suas ações a partir da análise de sua prática ou de outro profissional, através da 

observação, levando em conta os resultados dela para o desenvolvimento do educando. Elas variam quase que de 

forma individual e pessoal podendo ser gratificante, incentivadora, assustadora, a reafirmação dos seus medos ou a 

extinção deles [4].   

Visando garantir uma formação inicial aos licenciandos de maior qualidade, o Programa Institucional de Bolsas 

de Iniciação a Docência fomentado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(PIBID/CAPES) vem se consolidando como uma das mais importantes iniciativas do país, surgindo como uma 

nova proposta de incentivo e valorização do magistério e possibilitando aos alunos dos cursos de licenciatura 

experiências metodológicas inovadoras ao longo de sua graduação.  

O PIBID constitui-se numa das alternativas potenciais de extensão para fortalecer a formação docente, 

considerando as conexões entre os saberes que se constroem na universidade e os saberes que cotidianamente são 

produzidos e se entrecruzam nas unidades escolares. A experiência real do professor em exercício na educação 

básica é relevante por enriquecer o processo formativo dos licenciandos, bolsistas do programa, uma vez que estes 

entram em contato direto com a realidade vivenciada diariamente pelos professores de ensino fundamental e de 

ensino médio. A esse respeito afirma-se que: 

 

 
[...] a formação inicial só pode se dar a partir da aquisição da experiência dos formandos (ou seja, 

tomar a prática existente como referencia para a formação) e refletir-se nela. O futuro profissional 

não pode construir seu saber-fazer senão a partir de seu próprio fazer, não é senão sobre essa base 

que o saber, enquanto elaboração teórica, se constitui [5]. 

 

 

Sem dúvida, o programa oportuniza o contato dos licenciandos direto com a realidade escolar desde os primeiros 

anos do curso, sob uma perspectiva de atuação diferenciada, permitindo um amadurecimento da docência ao longo 

de sua formação e preparando-os para seu futuro campo de atuação. Outro fator diferencial é a participação de 

professores supervisores atuante no ensino médio em escolas públicas estaduais e municipais, aos quais cabem 
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promover a efetiva interação entre os bolsistas e a escola elaborando, desenvolvendo e acompanhando as atividades 

dos mesmos no programa. 

O curso de licenciatura em Química da Universidade Federal de Sergipe (UFS), Campus São Cristóvão passou a 

integrar as ações do PIBID ao processo de formação dos licenciandos desde o primeiro edital, publicado no ano de 

2007. De acordo com o detalhamento do subprojeto, as atividades têm por finalidade fomentar a iniciação à 

docência de estudantes aumentando a convivência dos graduandos com o cotidiano do exercício da função docente, 

em condições criativas e diversificadas, estimulando suas permanências na docência, como carreira profissional, 

contribuindo, assim, para ajustar as ofertas às demandas da rede pública, minimizando as carências de professores 

da educação básica [6]. 

Diante disso, o presente trabalho propõe investigar as perspectivas dos bolsistas ingressantes do 

PIBID/Química/UFS/São Cristóvão voltado para formação docente, buscando articular os objetivos estabelecidos 

no edital a fim de evidenciar suas contribuições no processo formativo. 

 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Este estudo tem apontes de uma pesquisa com abordagem qualitativa e quantitativa, pois analisa parte da 

interpretação dos pesquisadores sobre as respostas dos pesquisados. Os sujeitos de pesquisa são 22 bolsistas do 

PIBID do curso de Licenciatura em Química da Universidade Federal de Sergipe (UFS), localizado no município de 

São Cristóvão/SE. A coleta de dados ocorreu logo após o resultado do processo de seleção do programa, 

especificamente, no mês de março do ano de 2014. Para que fosse possível investigar os dados, foi elaborado um 

questionário com perguntas de caráter objetivo e subjetivo.  

 Durante a análise, foi possível analisar o perfil dos bolsistas e as expectativas em relação à participação no 

programa e o fator determinante que impulsionou o ingresso ao PIBID. Além de investigar as atividades que 

pretendem realizar ao longo da execução de seus respectivos projetos. 

A fim de garantir melhor interpretação dos dados, utilizou-se a técnica da Análise de Conteúdo. A organização 

da análise levou em consideração: 1. Tabulação e organização das respostas dos alunos; 2. Construção das 

categorias; 3. Identificação das frequências das categorias com algumas citações; 4. Interpretação dos dados 

apresentados nas categorias [7]. As categorias foram classificadas de acordo com semelhanças e diferenças 

presentes nas respostas, além de compreensão sobre os depoimentos. Observa-se que em alguns dados 

coletados, a porcentagem total ultrapassa 100%, pois o instrumento de coleta de dados, possibilitou a escolha de 

mais de uma opção pelos pesquisados. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para melhor análise, alguns dados foram distribuídos em gráficos. Inicialmente, sobre o perfil dos bolsistas, 

constatou-se que a maioria são mulheres e a faixa etária predominante está compreendida entre a faixa etária de 18 

a 24 anos, dos 22 entrevistados (Figura 1). 
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Figura 1: Análise do perfil quanto à idade e sexo dos bolsistas. 

 

Quando perguntados em um questionamento subjetivo: “Qual a sua expectativa em relação a sua participação 

no programa?”, observou-se que 50% (cinquenta por cento) dos bolsistas afirmaram que o “contato antecipado 

com a prática docente” foi o critério determinante para tal escolha, respeitando assim um dos objetivos que o 

programa oferece que é o de inserir os licenciandos no cotidiano das escolas da rede pública (Figura 2). 

 

 
Figura 2: Categorias formuladas a partir dos discursos dos bolsistas referentes à questão da expectativa em relação à 

participação dos mesmos no programa. 

 

Dessa forma, permite-se uma articulação entre professores da educação básica, da educação superior e os futuros 

docentes, sendo estes beneficiados com uma formação mais reflexiva, pautada na pesquisa como fator direcionador 

da carreira docente. Nesse sentido, o PIBID colabora em “[...] tomar a prática existente como referência para sua 

formação e refletir-se nela” [8].  

“A teoria separada da prática, seria puramente contemplativa e, como tal, ineficaz sobre o real; a prática, 

desprovida da significação teórica, seria pura operação mecânica, atividade cega” [9]. Portanto, quanto mais 

antecipada for à inserção do licenciando com a prática escolar mais decisiva será a constituição de sua identidade 

docente [10]. 

Pode-se observar essa busca pela inserção no cotidiano escolar de forma antecipada pelos depoimentos: 

 
Sujeito 4: “-Possibilitar contato antecipado com a docência, antes de o próprio curso gerar tal 

contato.” 

 

Sujeito 15: “-Conhecer a prática docente, pois em nossa grade curricular temos contatos em sala 

de aula apenas nos estágios, no qual isso pra mim é pouco.” 
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Os outros 50% dos bolsistas foram estimulados pela proposta de conhecer novas e diversificadas metodologias 

de ensino e aprendizagem. Explicitando a insatisfação com o ensino tradicional e a vontade de querer conhecer 

outros métodos de ensino. Trata-se de uma oportunidade ímpar para superar a dicotomia entre a teoria e a prática, 

em interação positiva, na construção do conhecimento. Como podemos observar no discurso dos sujeitos 2 e 8. 

 

 
Sujeito 2: “-Espero desenvolver atividades produtivas que garantam um conhecimento 

significativo, tanto do conhecimento químico, quanto do pedagógico impulsionando uma boa 

formação.” 

 

Sujeito 8: “-Aprender novas metodologias de ensino que irão proporcionar um ensino-

aprendizagem melhor para os alunos; contribuirá para minha formação docente e como 

profissional.”  

 

 

Como se percebe na fala do bolsista, o licenciando ao se inserir no PIBID passa a enxergar a educação com outro 

olhar, além de sentir-se motivado para planejar e desenvolver metodologias diferenciadas daquelas que vivenciou 

na educação básica e, até mesmo, da que está vivenciando na própria universidade. Contudo, o convívio na escola é 

possível “[...] reinventar os saberes pedagógicos a partir da prática social da educação” [5]. 

Seguindo a discussão dos dados obtidos na Figura 2, nota-se que 13,63% dos bolsistas enfatizam a oportunidade 

de produzir trabalhos científicos a partir das ações do programa. Demonstrando o interesse em aprimorar seus 

currículos, contribuindo de forma efetiva para a construção dos novos saberes a respeito da melhoria do processo 

de ensino e aprendizagem, de acordo com as demandas percebidas no decorrer das intervenções que os bolsistas 

realizam na escola. As produções desses trabalhos levam a participações em eventos científicos, onde os 

licenciandos têm a oportunidade de vivenciar debates e palestras de pesquisadores de várias outras instituições, 

inclusive de outros países, sobre o processo formativo.  

E 4,54% dos bolsistas salientam a importância financeira que o programa oferece aos seus participantes. 

Revelando o critério da bolsa para a sua permanência no curso e estímulo para aprimorar seus currículos. 

 

 
Sujeito 4: “-Ajuda financeira possibilita ida a congressos da área de ensino.” 

 

 

A questão analisada de caráter objetivo: “O que te impulsionou a ingressar ao PIBID/CAPES/Química?” 

revelou que o motivo apontado com bastante expressividade foi o ingresso no programa por se tratar de uma nova 

experiência acadêmica, o que foi apresentado por 68,68% dos bolsistas. Revelando assim, a importância do 

envolvimento do licenciando em projeto voltado especificamente a prática docente, pois, mesmo que seja um aluno 

que apresente um excelente resultado quanto às disciplinas teóricas do curso, isso não é o suficiente para obter uma 

formação profissional bem estruturada. Além disso, outra porcentagem significativa evidenciou que muitos 

bolsistas ingressaram no PIBID pela afinidade com a docência analisada conforme a Figura 3. 
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 Figura 3: Porcentagem evidenciada pelas escolhas dos bolsistas sobre o fator determinante ao ingresso no programa. 

 

 

Constatou-se que 68,68% dos bolsistas demonstraram que já apresentam uma identidade docente consolidada, 

mesmo com as dificuldades encontradas na sociedade em relação à figura do professor, a exemplo da 

desvalorização do magistério. Espera-se que a partir da vivência que o programa possibilitará com o cotidiano 

escolar, com suas dinâmicas e, principalmente com seus sujeitos, o possível receio da desvalorização profissional 

seja amenizado através da construção do compromisso e a da responsabilidade docente [11].  

Outro motivo que impulsionou o ingresso dos licenciandos no PIBID foi por incentivo de algum professor, onde 

40,90% dos bolsistas optaram por essa alternativa, como observado na Figura 3. Essa categoria fomenta um apoio 

que está diretamente ligado ao desenvolvimento cognitivo e afetivo na formação desse bolsista, além de diminuir o 

abandono da docência e a valorização da carreia. Respeitando assim, um dos critérios mais importantes 

estabelecidos no edital. 

A análise da questão objetiva “As atividades que os bolsistas gostariam de desenvolver no subprojeto 

PIBID/Química/UFS/São Cristóvão” é feita partindo da ideia de que o programa apoia projetos que visam 

“fomentar experiências metodológicas e práticas docentes de caráter inovador, que utilizem recursos de tecnologia 

da informação e da comunicação, e que se orientem para a superação de problemas identificados no processo 

ensino-aprendizagem.” [6]. 

Observou-se que 77,27% dos estudantes demonstram interesse em desenvolver atividades fazendo uso de 

experimentos, esse interesse é justificado por entender que a Química é uma ciência experimental e torna-se 

indispensável na construção da relação do conhecimento sobre os conceitos químicos (microscópico) com a 

visualização do fenômeno (macroscópico), colocando, assim, os alunos no papel de ser ativo capaz de investigar, 

analisar e tirar suas próprias conclusões sobre a prática experimental. Como mostra a Figura 4. 
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      Figura 4: Porcentagem analisada sobre as atividades que os bolsistas pretendem desenvolver ao longo da execução do 

projeto. 

 

 

A atração por oficinas temáticas  apresentada por 72,72% pode ser vista como uma alternativa a favor da 

aprendizagem significativa, pois, relaciona o ensino de Química com o cotidiano, dessa forma, desperta a atenção e 

o interesse tanto do bolsista em questão, quanto dos alunos a educação básica. 

O interesse de 45,45% dos bolsistas pelas práticas de monitoria, assim como oficina temática e experimentação, 

indica adoção de posturas, dentro da perspectiva de formação que estes futuros docentes vão adquirindo. Estas 

opções metodológicas escolhidas pelos bolsistas, indicam possibilidades de significação de suas práticas de ensino, 

bem como futuras relações com o saber.  

O debate como forma de mediação de conteúdo atrai o interesse de cerca de 40,90%. Essa metodologia de 

ensino é interessante, pois possibilitará melhor capacidade de dialogar, conviver com opiniões diferentes, 

desinibição em falar em público, bem como, o reconhecimento do perfil da turma a ser trabalhada. 

Assim, desenvolver futuras ações que pressuponham a inserção dos bolsistas no cotidiano escolar, proporciona 

oportunidades de criação e participação em experiências metodológicas de caráter inovador e interdisciplinar, além 

de compor a agenda fundamental do projeto que pretende investir em práticas formativas em busca da melhoria da 

qualidade da oferta do ensino e da aprendizagem. Pois, não é possível dar “receitas”, isto é, modos de fazer que 

funcionem de imediato. A prática é sempre contextualizada e cada professor deverá reinventar sua prática no 

contexto em que atua [12]. 

4. CONCLUSÃO  

Pode-se constatar que o PIBID é de grande importância para a formação inicial docente, pois o mesmo corrobora 

para um bom desenvolvimento na vida escolar do futuro docente tornando-o crítico e reflexivo, atraindo não só 

aqueles que já possuíam uma identidade convicta pela docência, mas também aqueles que ingressaram ao programa 

justamente para constatar essa afirmação. 

Foi possível analisar que as perspectivas dos bolsistas almejam ações didáticas e pedagógicas que vão contra o 

ensino tradicionalista. Este fato foi demonstrado pelos discursos dos mesmos, apresentados a partir de concepções 

bastante consolidadas em relação à maneira de atuar ou agir em uma sala de aula. 

É indubitável o quanto o PIBID vem se consolidando como uma iniciativa de aperfeiçoamento e valorização 

importante da formação docente no país. Confirma-se assim que a atividade reflexiva necessita ser provocada, 

potencializada e cultivada, por isso se constrói em processo. Além disso, a reflexão necessita estar articulada a 

processos investigativos na relação com a prática docente, pois quando esta é questionada e investigada, têm-se 

como consequência alterações nos padrões de pensamento, na compreensão e argumentação. Torna-se possível, 

assim, uma postura reflexiva frente à profissão e ao contexto em que o ensino se concretiza. 
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Enfim, a partir desta investigação, compreende-se que o PIBID/Química/UFS/São Cristóvão por meio de seus 

objetivos estabelecidos no edital vigente, articula no sentido de proporcionar elementos eficientes para colaborar 

com a qualidade de ensino e aprendizagem. 
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O presente trabalho apresenta alguns apontamentos que resultam de uma pesquisa sobre a formação inicial de professores na 

perspectiva das políticas públicas. A delimitação escolhida neste trabalho para pensar políticas públicas que retomem a 

centralidade da pesquisa nos processos pedagógicos é o Programa Institucional de Bolsas de Incentivo à Docência (PIBID). A 

reflexão aqui proposta buscou construir um estudo a fim de avaliar sua influência frente ao processo de formação dos 

licenciandos do curso de Química, especificamente, os bolsistas da Universidade Federal de Sergipe (UFS)/Campus São 

Cristóvão, ingressantes ao edital 2014/1. Os resultados evidenciaram que foi possível verificar, mesmo que “precocemente”, a 

influência do PIBID a favor do aperfeiçoamento dos currículos e da prática em sala de aula, e auxiliar na melhoria da 

qualidade do ensino de química.  

Palavras-chave: PIBID, formação inicial, Química. 

 

The influence of PIBID in the process of formation of initial licensing chemistry UFS 

 

This article presents some notes that result from research on initial teacher education from the perspective of 

public policy. The chosen definition in this work to think about public policy to resume the centrality of research 

in educational processes is the Institutional Scholarship Incentive Program for Teaching (PIBID). The reflection 

proposed here aims at constructing a study to assess its influence against the formation process of Chemistry 

course undergraduates, specifically, the stock of the University Federal of Sergipe campus São Cristovão, entering 

the announcement 2014/1. The results showed that it was possible to verify even that early, the influence of 

PIBID for the improvement of curricula and practice in the classroom, as well as improving the quality of teaching 

chemistry.  

Keywords: PIBID, initial formation, chemistry. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As universidades públicas buscam ter como um dos seus alicerces a tríade ensino, pesquisa e extensão, aspectos 

igualmente relevantes dentro do âmbito universitário. A extensão é tida como um instrumento de interação entre a 

universidade e a comunidade possibilitando que ela atue no processo contínuo de transformação, pelo qual perpassa 

a sociedade. Assim, as vivências geradas pelos programas de extensão universitária possibilitam ao aluno vivenciar 

o fazer, o criar e o construir, permitindo que haja no ensino superior uma integração teoria/prática durante o 

processo de formação do licenciando. 

Sem dúvida, o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), constitui-se numa das 

alternativas potenciais de extensão para fortalecer a formação docente, considerando as conexões entre os saberes 

que se constroem na universidade e os saberes que cotidianamente são produzidos e se entrecruzam nas unidades 

escolares.  

A experiência real do professor em exercício na educação básica é relevante por enriquecer a formação inicial e 

profissional dos licenciandos, bolsistas do programa, uma vez que estes entram em contato direto com a realidade 

vivenciada diariamente pelos professores de ensino fundamental e de ensino médio. A esse respeito afirma-se que: 
 

 

 

[...] a formação inicial só pode se dar a partir da aquisição da experiência dos formandos (ou seja, 

tomar a prática existente como referencia para a formação) e refletir-se nela. O futuro profissional 

não pode construir seu saber-fazer senão a partir de seu próprio fazer, não é senão sobre essa base 

que o saber, enquanto elaboração teórica se constitui [1]. 
 

 Uma das diretrizes propostas nos documentos elaborados pelo Ministério da Educação em relação à formação 

de educadores é a seguinte: é preciso pensar a formação docente (inicial e continuada) como momentos de um 

processo contínuo de construção de uma prática docente qualificada e de afirmação da identidade, da 

profissionalidade e da profissionalização do professor [2]. 

Dessa forma, as vivências em sala de aula podem ser um divisor de águas na formação de um professor, 

contribuindo para reafirmar suas escolhas, rever suas ações a partir da análise de sua prática ou de outro 

profissional, através da observação, levando em conta os resultados dela para o desenvolvimento do educando. Elas 

variam quase que de forma individual e pessoal podendo ser gratificante, incentivadora, assustadora, a reafirmação 

dos seus medos ou a extinção deles [3]. 

Neste sentido, a inovação do PIBID reside na possibilidade de, além das disciplinas de estágio, fornecer um 

tempo de reflexão sobre a assunção efetiva das responsabilidades de sua condição de professor, contribuindo para a 

melhoria da práxis profissional pela pesquisa na escola. No entanto, para compreender a importância e o 

significado do programa, é necessário, dentre outras coisas, refletir sobre a realidade da escola e aspectos da 

formação dos professores que nela potencialmente irão atuar estabelecendo pontes nas relações entre 

professor/escola (na perspectiva do espaço da prática docente) e professor/academia (na perspectiva do espaço 

originário de sua formação). 

A tentativa de buscar diferentes possibilidades de conexões entre os saberes construídos na universidade e os 

saberes emergentes das ações pedagógicas no cotidiano da escola de educação básica, consiste em alguns 

obstáculos diante da complexidade da formação. 

Inicialmente, é sabido que o modelo de formação docente que tradicionalmente vem sendo adotado em algumas 

licenciaturas, não há muito espaço para a mediação do conhecimento pedagógico, levando os licenciandos a 

negarem sua formação na graduação, uma vez que a problematização das questões pedagógicas que acompanham 

os conteúdos específicos não estão presente no processo formativo [4]. 

A parte curricular que propicia o desenvolvimento de habilidades profissionais específicas para a atuação nas 

escolas e nas salas de aula acaba sendo bastante reduzida. Além do mais, em grande parte dos currículos, nota-se 

que não há uma articulação entre as disciplinas de formação específica, conteúdos da área disciplinar, e as de 

formação pedagógica, conteúdos da docência [5]. 

Diante dessas premissas, nota-se que a escola e a sala de aula são elementos “quase ausentes” ou são 

apresentados de forma descolada da realidade educacional brasileira. Por isso, há a necessidade de proporcionar aos 

licenciandos melhores perspectivas quanto à sua formação inicial na prática docente, tornando-a mais 

fundamentada e gerada a partir da prática como pesquisa. 

Neste sentido, o PIBID se coloca como possibilidade de melhoria e ampliação dos processos de ensino e 

aprendizagem praticados na educação básica, auxiliando e oportunizando a ampliação das ações formativas de 
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caráter teórico e prático, propiciando a inserção de acadêmicos na rede regular de ensino, numa tentativa de 

compreender como efetivamente se constitui o ensino e como se dá esta prática. 

Antecipar a prática docente é, sobretudo, analisar, refletir, investigar e intervir no ensino, lançando desafios que 

permeiam o cotidiano dessa prática [6]. Assim, desenvolver ações que pressuponham a inserção dos bolsistas no 

cotidiano escolar, proporcionando-lhes oportunidades de criação e participação em experiências metodológicas e 

práticas docentes de caráter inovador e interdisciplinar, compõe a agenda fundamental do projeto que pretende 

investir em práticas formativas que pressuponham a melhoria da qualidade da oferta do ensino e da aprendizagem e 

a qualificação das que já vem sendo efetivadas nas escolas, tendo a relação teoria e prática como tradução da 

formação dos futuros profissionais da educação. 

Outra problemática a respeito da complexidade da formação se deve à maneira como as disciplinas de estágio 

supervisionado, responsáveis pela inserção do licenciando à sua futura realidade profissional, são estruturadas nos 

currículos de formação [7]. 

Segundo as pesquisadoras [4], os estágios, de maneira geral configuram-se “em atividades distantes da realidade 

concreta das escolas”, pois se resumem, muitas vezes, a atividades sem fundamentação e sem relação com o 

exercício da profissão docente. A escola, enquanto instituição social e de ensino, é elemento quase ausente nos 

currículos, o que leva a pensar numa formação de caráter mais abstrato e pouco integrado ao contexto concreto 

onde o profissional-professor vai atuar. 

A experiência na docência nos diversos níveis e na pesquisa sobre o ensino enfatiza a preconizar a valorização 

do diálogo entre as áreas, entre lugares, sujeitos e saberes. Um dos objetivos do PIBID é o de inserir o bolsista de 

iniciação à docência nesse contexto de pesquisa e reflexão acerca de seu processo formativo, pois, “muito mais do 

que um simples contexto de aplicação, a formação docente deve se fundamentar em um processo de 

investigação”[8]. A este respeito, o programa passa a se tornar um instrumento de mudança significativa que 

possibilita articular ensino, pesquisa e prática pedagógica desde os anos iniciais da graduação, tornando o ensino 

objeto de investigação nos diversos cursos de licenciatura em parceria com as escolas [9]. 

Assim, na atualidade, os desafios da formação, da profissionalização, dos saberes e da prática docente 

constituem problemas complexos e, neste sentido, demandam políticas sistêmicas capazes de enfrentar as múltiplas 

dimensões, pois “ser professor”, “tornar-se professor”, “constituir-se professor” e exercer o ofício é viver a 

ambiguidade, é exercitar a luta, enfrentar a heterogeneidade, as diferenças sociais e culturais no cotidiano dos 

diferentes espaços educativos. 

Considerando os objetivos e a dimensão do programa, foi necessário construir um estudo que busque avaliar a 

possibilidade de influência frente ao processo de formação dos licenciandos do curso de Química, especificamente, 

os bolsistas da Universidade Federal de Sergipe/Campus São Cristóvão, ingressantes do edital 2014/1. 
 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Ao acompanhar muitos benefícios trazidos pelo PIBID visto na discussão acima, podemos perceber o quanto o 

mesmo é importante para os cursos de licenciatura. Entretanto, é interessante sabermos quais concepções e 

perspectivas os bolsistas trazem frente a esse programa. Dessa forma, foi aplicado um questionário para 21 

bolsistas logo após suas primeiras experiências vivenciadas no programa.  

Dentre as 15 perguntas contidas no instrumento de avalição foram escolhidas 4 questões (Q1, Q2, Q3 e Q4) 

para analisar a possibilidade de influência que esse programa proporciona aos licenciandos (bolsistas). As 

perguntas selecionadas foram as seguintes: Q1 “Como você vê a escola atualmente após seu ingresso no PIBID?”. 

Importante salientar, que se trata de uma pergunta de caráter objetivo contendo tais alternativas: “Um ambiente 

mais agradável”; ”Um ambiente menos agradável”; “Não fez diferença, pois já gostava de ambientes escolares”; 

“Não fez diferença, ainda não estou gostando de estar nas escolas” e “Outros”, sendo que nessa última 

alternativa o bolsista poderia apresentar seu posicionamento.  

 A Q2 foi apresentada de caráter subjetivo, onde apontou tal indagação: “De qual forma o PIBID contribuirá 

para a sua formação acadêmica?” As respostas referentes a esta questão foram divididas nas seguintes 

subcategorias: 
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“Proporcionar um desenvolvimento na área pesquisa de ensino e extensão”. 

“Ter uma visão mais crítica, uma melhor qualificação e busca da identidade docente”. 

“Experiência em lidar em sala de aula e melhor desenvolvimento com a prática docente”. 

“Desenvolver atividades pedagógicas”. 

“Outros”. 

 

A Q3 caracterizada de caráter objetivo continha a seguinte pergunta: “Durante sua participação no PIBID, você 

pensa ou já pensou em desistir?”, as alternativas da mesma foram: “Nunca pensei, estou me adaptando bem ao 

programa”; “Sim, não estou me adaptando muito ao programa”; “Sim, prefiro outras experiências em meu 

currículo” e “Outras. Explique.” 

A Q4 presente no questionário aplicado aos bolsistas teve o papel de reforçar as respostas dadas pelos bolsistas 

no item Q3, pois podemos comparar os motivos pelos quais estes aderiram ao programa e o fato de pensarem ou 

não em desistir do mesmo, descrita como: ”O que te impulsionou a ingressar ao PIBID/CAPES/Química?” sendo 

esta uma questão objetiva contendo as seguintes alternativas: “(1) Por questões financeiras”, “(2) Por incentivo de 

algum professor”, “(3) Por não ter conseguido outras bolsas”, “(4) Por ser uma nova experiência acadêmica”, 

“(5) Por gostar da docência” e “(6) Outro”, essa de modo explicativo pessoal. 

Para a organização da análise levou em consideração: 1. Tabulação e organização das respostas dos alunos; 2. 

Construção das categorias; 3. Identificação das frequências das categorias com algumas citações; 4. Interpretação 

dos dados apresentados nas categorias [10]. 

Vale ressaltar quer em algumas questões objetivas o aluno poderia optar por mais de um item referente à 

questão, influenciando nas porcentagens. 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Ao analisar as respostas dos bolsistas referentes à Q1“Como você vê a escola atualmente após seu ingresso no 

PIBID?”, foi possível identificar que 52,38% dos bolsistas vê a escola atualmente como um ambiente agradável 

após sua participação no PIBID dessa forma pode perceber a importância que esse programa lhes permite 

identificar-se com o âmbito escolar, fazendo com que os mesmos se aproximem da prática docente (Figura 1). 

 

     Figura 1: Porcentagem encontrada na Q1 sobre a influência do PIBID no tocante do âmbito escolar. 
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Outros 23,80% afirmaram que o fato do ingresso no PIBID não influenciou no seu apreço pelo ambiente 

escolar, pois antes mesmo de suas participações no programa já tinham afinidade com esse tipo de ambiente. 

Esse fato pode ser entendido por motivos intrínsecos, como por exemplo, a tomada de decisão ainda como aluno 

durante o ensino fundamental/médio em optar por cursar na área da licenciatura, desenvolver atividades 

relacionadas ao ambiente escolar (ações de monitorias) ou ministrar aula (reforço escolar).  

E 23,80% explicaram de forma pessoal o motivo pelo qual o ingresso ao PIBID fez mudar suas visões a respeito 

do ambiente escolar. Algumas dessas explicações podem ser vistas: 

 

 

Bolsista A: “Vejo agora não como aluna, mas como futura professora”. 
 

Bolsista B: “Um ambiente que precisa de modificações para acompanhar as mudanças 

culturais”. 
 

Bolsista C: “Agradável, embora agora certas coisas tem me deixado incomodado com certas 

observações”. 

 
 

Na primeira fala, o bolsista demonstra estar no caminho certo, pretendendo seguir a carreira docente como uma 

opção prazerosa. Assim, podemos perceber a importância de um programa como o PIBID, influenciando e 

incentivando a carreira, justificando assim, um dos seus principais objetivos, já que em muitos casos nota-se um 

número elevado de evasão nos cursos de licenciaturas.  

O bolsista B argumenta sobre a necessidade de mudanças nos ambientes escolares, para que possa alcançar as 

transformações culturais. Essa percepção pode estar relacionada ao convívio e aprendizagem já adquirida com as 

atividades relacionadas ao programa, mudando a forma de pensar e trazendo maiores reflexões que muitos dos 

ambientes escolares precisam modificar sua forma de ensinar, saindo do tradicionalismo, para um ensino mais 

contextualizado que levem em consideração metodologias inovadoras.  

O bolsista C, apesar de afirmar que após seu ingresso no PIBID suas visões referentes ao ambiente escolar estão 

sendo agradáveis, ele também ressalta sobre algumas observações que o  deixam inquieto. Essas observações 

podem ser encaradas como um amadurecimento que o aluno adquiriu já nos primeiros contatos ao decorrer do 

programa, desenvolvendo certa atitude crítica. 
Feita uma análise das respostas referidas a Q2“De qual forma o PIBID contribuirá para a sua formação 

acadêmica?”, dos 21 bolsistas entrevistados, 14,5% visam o PIBIB como contribuinte no desenvolvimento da 

pesquisa no ensino e extensão conforme analisado na Figura 2. 
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Figura 2: Análise na Q2 referente à influência do PIBID na formação acadêmica. 

 

 

Foi perceptível que a partir das respostas dos bolsistas o grande incentivo que o programa está oferecendo frente 

ao aperfeiçoamento da prática e nos currículos, buscando novos professores pesquisadores e que possam investir 

em sua formação continuada. Algumas respostas referentes a esta subcategoria seguem abaixo: 
 

 

Aluno D: “Me permite desenvolver pesquisa, projetos que enriquece meu currículo”. 

 

Aluno E: “O PIBID contribui de forma a instigar a pesquisa voltada para o ensino de química 

bem como aprimorar nossos conhecimentos, a partir do PIBID temos a oportunidade de publicar 

artigos e resumos”. 

 

 

E 38,0% relacionam a suas respostas a um contato mais antecipado com o ambiente escolar, resultando em 

experiâncias produtivas para formação docente. Podemos observar que nessa categoria o PIBID oferece 

oportunidade que permite ao aluno reavaliar a escolha do curso, podendo continuar ou não com este, retratando 

também a importância de sair do curso com um aprimoramento de sua carreira docente.  Como podemos 

exemplificar: 

 

 

Aluno F: “Antes mesmo do curso me proporcionar o contato com a docência o PIBID me 

forneceu essa experiência, Além de poder gerar trabalhos científicos em minha área assim como 

reflexões sobre minha identidade docente”.  
 

Aluno G: “O PIBID possibilitará um contato maior com universidade- escola ainda na fase 

inicial do curso, contribuindo para a formação inicial do discente (ensino superior).” 

 

 

Com um percentual de 19,0% os bolsistas responderam que o ingresso no programa poderá trazer experiência 

em lidar com a sala de aula, desenvolvendo assim, sua prática docente. Partindo desse pressuposto, os alunos 

buscam adquirir “alternativas” de como ser professor ao longo da execução dos seus respectivos projetos no 

programa. 

 

 

Aluno H: “Me possibilitará maior contato com o âmbito escolar, me proporcionado 

experiências que contribuirão na minha formação como docente”. 
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Observou-se que 9,5% dos alunos almejam a prática na utilização e aplicação de novas metodologias durante sua 

permanência no programa. Caracterizando que o “saber prático” é o fato de se originar da prática cotidiana da 

profissão, sendo por ela validado. 

 

 

Aluno I: “Como já citado antes acredito que será benéfico para desenvolvimento da prática 

docente”. 

 

 

Nesta última categoria, outros 19 % relacionaram suas respostas à reflexão sobre o papel do professor. A este 

respeito, o programa passa a se tornar um instrumento de mudança significativa que possibilita articular ensino, 

pesquisa e prática pedagógica desde os anos iniciais da graduação, tornando o ensino objeto de investigação e 

reflexão.  

 
 

Aluno J: “O PIBID está me fazendo refletir sobre o papel do professor na formação do aluno”. 

 

 

Ao analisar a Q3“Durante sua participação no PIBID, você pensa ou já pensou em desistir?”, foi possível 

identificar que apenas 15% dos bolsistas afirmaram que já pensaram em desistir do programa por não conseguir se 

adaptar ou até mesmo por um sentimento de mudança na área de atuação. Como mostra a Figura 3. 

 

 
   Figura 3: Análise da Q3 referente à adaptação dos bolsistas ao programa. 

 

 

 Já 85% dos pesquisados demostraram não desistir do programa, visto que para esses licenciandos, o programa 

ofereceu oportunidades para encontrar sua área de afinidade para a atuação profissional, antes mesmo dos estágios, 

bem como, simplesmente adquirir novas experiências. 

A fim de equiparar alguns dados obtidos e discutidos nas questões acima, utilizaremos dados da questão Q4 “O 

que te impulsionou a ingressar ao PIBID/CAPES/Química?”, do mesmo questionário aplicado. Nessa questão os 

alunos foram questionados sobre o que os impulsionaram a ingressar no PIBID, 66,70% afirmaram ter sido o fato 

de o programa ser uma nova experiência acadêmica, e outros 71,42 % relataram o fato do apreço e gosto pela 

docência.  Como podemos observar na Figura 4. 
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   Figura 4. Análise da Q4 referente ao que impulsionou a entrada dos bolsista no programa. 

 

 

Dessa forma, podemos perceber o motivo de grande parte dos alunos não pensar em sair do PIBID, reforçando 

que antes mesmo da sua entrada, já existia um desejo na carreira docente, onde suas escolhas não estavam ligadas a 

fatores fora do contexto do programa, mas sim, aprimorar e refletir sobre alguns aspectos importantes e relevantes 

para a formação. 

Aproximadamente 43,0% afirmaram ter sido o incentivo por algum professor o principal motivo pela escolha de 

adesão ao PIBID. Esta escolha pode ser encarada por duas vertentes, a primeira, por ocasionar boas referências 

profissionais para a formação desses bolsistas, tornando-os mais produtivos e dedicados.  Além de permitir melhor 

relação afetiva, troca de experiências, evitando a quebra de barreiras e o distanciamento entre professor/aluno. Esse 

posicionamento também reforça mesmo que indiretamente o fato da grande maioria não pensar em desistir do 

programa.  

A outra vertente pode estar relacionada ao fato do bolsista somente optar pela escolha do ingresso no PIBID, por 

motivo afetivo sem levar em consideração os objetivos trazidos pelo programa. Dessa forma, quando os mesmos se 

deparam com as inúmeras atividades ligadas a docência, acabam não se adequando e pensam em desistir do 

programa. Esse também pode ser uma consequência para explicar o pensamento dos alunos que pensam em desistir 

do PIBID na questão Q3. 

Dentre os 21 bolsistas que responderam ao questionário, 28,50% afirmaram que o motivo pelo qual entraram ao 

programa está relacionado a questões financeiras. Além disso, 4,70% afirmaram não ter conseguido outras bolsas e 

dessa forma aderiram ao PIBID. Sabe-se que a profissão docente está cada vez mais desvalorizada socialmente, 

com baixa remuneração associada à carga horária elevada de trabalho. Os alunos das licenciaturas possuem renda 

mais baixa que os de outros cursos, o que, acrescido pela dificuldade de conciliar estudo e trabalho [11]. Neste 

caso, o programa trás o benefício de articular estudo (contemplando a carga horária exigida na Universidade) e as 

ações nas escolas (contemplando a carga horária exigida pelo programa), aguçando o interesse dos alunos pela 

bolsa diante toda essa flexibilidade sem comprometer nenhuma das atividades mencionadas. 

 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Torna-se evidente que, diante dos grandes desafios aos quais estamos sujeitos no âmbito educacional, o PIBID 

tem se demonstrado com um papel importante na formação inicial dos estudantes de licenciatura na medida em que 

vem reduzindo a dificuldade existente entre a formação teórica e prática na área de educação. A aproximação entre 

formação e realidade, não só da escola, mas também do bolsista, tende a propiciar a compreensão da formação 

como um processo contínuo, na busca de alternativas, para resolver as questões acerca dos saberes e das práticas do 

cotidiano escolar. 

O programa como política pública é uma possibilidade de  aperfeiçoamento e descoberta para a melhoria da 

carreira docente, possibilitando uma aproximação com o âmbito escolar antes mesmo dos estágios curriculares e 
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permitindo um amadurecimento desses licenciandos, fazendo com que os mesmos descubram a importância de 

entender que a docência precisa ser aprendida, aperfeiçoada e reinventada.  

Embora a pesquisa ter sido desenvolvida tão “precocemente” com os bolsistas, já foi possível verificar a 

influência do PIBID quanto as oportunidades a favor do aperfeiçoamento dos currículos e da prática em sala de 

aula, bem como, na possiblidade de melhoria na qualidade do ensino de química. 

Podemos destacar também a influência trazida pelos professores formadores que muitas vezes são encontrados 

no corpo docente tanto da universidade quanto do programa, instigando cada vez mais que os licenciandos possam 

conhecer novas realidades, novas atividades, enfim, novas experiências formativas no exercício do ser professor.  

Por fim, a partir das respostas dos participantes, ficou evidente a parceria universidade-escola, promovendo a 

tríade inicialmente comentada: o ensino, pesquisa e extensão. Além do programa oferecer a possibilidade de renda 

durante a graduação, possibilitando um maior incentivo para que os mesmos possam dedicar-se mais a carreira 

docente.  
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Várias pesquisas apontam que o uso da História e Filosofia da Ciência (HFC) no ensino, especificamente no Ensino de 

Química é necessária, uma vez que pode permitir um maior entendimento sobre Ciências. Nesse sentido, o uso de tal 

abordagem permite formar cidadãos mais críticos e reflexivos.  Diante disso, este trabalho busca um levantamento 

bibliográfico acerca das contribuições dos estudos de eletricidade no desenvolvimento dos conceitos sobre pilha.  Onde discute 

uma apresentação dos episódios e controvérsias históricas ocorridas na construção de tais conceitos. Acredita-se que 

considerações acerca destes episódios contribuem para a construção do conhecimento científico e para formação de 

professores. 

Palavras-chave: Formação de Professores, eletricidade, pilha. 

 

Contextualist approach: A discussion on electricity and battery Training of science teachers. 

 

Several studies show that the use of the History and Philosophy of Science (HFS) in education, specifically in 

Chemistry Teaching is necessary, since it can allow a greater understanding of Sciences. In this sense, the use of 

such an approach allows to form more critical and reflective citizens. Thus, this paper seeks a literature about the 

contributions of electrical studies in developing concepts on battery, where discusses a presentation of the 

episodes and historical controversies occurred in the construction of such concepts. It is believed that 

considerations about these episodes contribute to the construction of scientific knowledge and teacher training.  

Keywords: Theacher training, electricity, batteries. 

1. INTRODUÇÃO 

 Há alguns anos é grande o debate sobre a utilização da História e Filosofia da Ciência (HFC) na formação de 

professores e as contribuições de tal vertente no Ensino de Ciências. Porém, estudos destacam a deficiência de tais 

discussões no processo de formação de professores. Nessa perspectiva, Michael Matthews [1] defende a abordagem 

contextualista como grande contribuinte no ensino, pois permite a inserção de questões históricas, filosóficas e 

sociológicas da Ciência no processo de argumentação, permitindo assim melhor entendimento da Natureza da 

Ciência.  

Ainda na mesma perspectiva, Mathews [1] discute a contribuição de tal abordagem para a formação de 

professores, pois possibilita melhor visão na Epistemologia e História da Ciência, sendo grande contribuinte para a 

formação de professores de Ciências/Química. 

A utilização da História da Ciência (HC) no processo de formação de professores estimula o pensamento lógico 

sobre a construção do conhecimento, sobre a organização da sociedade e de sua cultura, bem como a compreensão 

do papel dos debates e discussões onde estes elementos tinham papel primordial na construção de um conceito, 

como destaca Goulart [2]: 

 
A evolução do pensamento científico, assim como a evolução de teorias científicas, está 

intimamente ligada à evolução das ideias filosóficas, sociais, políticas, religiosas, enfim, está 

estreitamente ligada à própria cultura na qual ele foi gerado [2]. 
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Cabe-se destacar que o conhecimento da HC é de grande importância para a compreensão da Natureza da 

Ciência (NdC), visto que abre caminhos para a discussão e compreensão da Ciência de hoje em virtude do 

desenvolvimento da Ciência ao longo do tempo, permitindo assim melhor compreensão dos conceitos já 

estabelecidos [3]. “A História da Ciência é considerada conhecimento indispensável para a humanização da ciência 

e para o enriquecimento cultural, passando a assumir o elo capaz de conectar ciência e sociedade” [4]. Dessa forma, 

o estudo da História da Ciência permite compreender porque existe as leis e quais seus fundamentos, que tais leis 

foram formuladas a partir de pensamentos lógicos criados por mentes humanas que construíram a Ciência 

estabelecendo conexão com fatos da realidade [2].  

De acordo com o estudo de Oki [5], a utilização da HC no ensino possibilita muitas vantagens para a 

compreensão da Ciência, de modo que não seja só utilizada para apresentar as conclusões destacadas pelos 

cientistas da época, mas também para discutir quais os fatores que levaram a terem tais conclusões. Assim a autora 

[5] destaca que: 

 
O conhecimento dos sucessos e insucessos das teorias, as grandes controvérsias científicas e as 

modificações nas imagens de natureza podem ajudar a esclarecer a provisoriedade dos resultados 

considerados como verdades absolutas. O papel da comunidade científica envolvida no processo e 

na validação dos resultados poderão ser evidenciados [5].  

 

Nesta perspectiva, defende-se que é essencial a utilização da HFC na formação de professores de Ciências 

sendo que esta seja inserida nos currículos científicos de diferentes formas e estratégias de ensino, destacando a 

abordagem inclusiva apontada por Matthews, onde discute episódios históricos específicos como um estudo de 

caso, tendo contribuições pontuais no desenvolvimento de discussões sobre a História de um determinado conceito 

[6].  

Outra forma de utilizar a HC é a partir do uso de controvérsias históricas, pois permite que compreenda melhor 

as circunstancias que afetaram o desenvolvimento de um determinado conceito. Ou seja, a forma que o conceito foi 

interpretado está relacionada com aspectos experimentais e também com o pensamento da época, a cultura, a 

religião, visto que são fatores que contribuem para determinadas tomadas de decisões e interpretações dos 

fenômenos, sendo estes fatores o que movem a Ciência [5].  

Outra questão a destacar que relaciona a HC e a Formação de professores de Ciências, é a mudança da visão de 

Ciência por parte dos alunos, futuros professores de Ciências, onde são necessárias ações que discutam que a 

Ciência é um conhecimento construído socialmente, que as hipóteses levantadas foram geradas a partir da 

construção histórica, cultural e social do grupo que a constitui, diferentemente da visão de cientistas heróis, essa 

mudança de visão permite melhor compreensão de como a ciência se constituiu, sendo que a HC pode contribuir 

para a desmitificação e visão estereotipada da Ciência [2]. 

Nesse sentido, a concepção de Ciência contribui para a formação docente principalmente por influenciar na 

prática docente, visto que o conhecimento da História de sua disciplina contribui para a compreensão da evolução 

dos conceitos e a relação com a aprendizagem [2].  

Porém, a HC é normalmente deixada em segundo plano ou geralmente passada com ênfase só nos 

acontecimentos que promoveram grandes descobertas da Ciência, ou seja, restringindo somente a História dos 

cientistas “que deram certo” [6]. A História da Ciência é fundamental para a compreensão do desenvolvimento da 

Ciência e o seu papel na sociedade, sendo que essas contribuições no ensino se fundamentam na Filosofia e 

Epistemologia da concepção da própria Ciência como aponta Oki e Moradillo [4]:  

 
Considera-se que a incorporação de um maior conteúdo de História, Filosofia e Sociologia da 

Ciência nos currículos podem contribuir para a humanização do ensino científico, facilitando a 

mudança de concepções simplistas sobre a ciência para posições mais relativistas e 

contextualizadas sobre esse tipo de conhecimento [4]. 
 

Mesmo sendo um componente curricular, a HC é pouco discutida no processo de formação inicial. A 

dissociação existente entre a formação científica e a formação pedagógica nos cursos de graduação em Química é 

um fator a se destacar, pois não há uma relação entre os saberes, transformando a formação em um modelo 

somático de conteúdos científicos e educacionais predominantemente desvinculados [7]. Ou seja, as disciplinas 

científicas que discutem conceitos como, por exemplo, na eletroquímica, não enfocam na construção histórica de 

tal conceito, dando ênfase somente em fórmulas e modelos explicativos, uma vez que a discussão utilizando a HC 

contribui fortemente para a compreensão dos fenômenos e teorias. 
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No entanto, pode-se destacar que a abordagem contextual pouco é desenvolvida na formação inicial de 

professores, bem como a utilização de abordagens históricas que propiciem uma visão mais reflexiva sobre 

Ciência. Desse modo, diante dos argumentos destacados, o presente artigo procura apresentar a partir de um 

levantamento bibliográfico, a grande contribuição dos estudos de eletricidade e as controvérsias históricas 

existentes para o desenvolvimento da pilha.  

A principal questão do estudo realizado refere-se às contribuições das controvérsias históricas para a formação 

dos professores de Ciências, uma vez que estes concebem tais episódios da forma que descrevem os materiais 

instrucionais, sendo que a discussão de episódios históricos promove uma mudança no ensino, fugindo do ensino 

linear e cumulativo.  

Nesta perspectiva, o presente artigo representa uma contribuição como material didático para cursos de 

formação de professores de Ciências, especificamente Química e também como recurso didático na preparação de 

aulas para o Ensino Médio. A escolha desta temática se deu por ser escasso este tipo de material relacionado a 

debates históricos uma vez que nos cursos de formação de professores como também na maioria dos livros 

didáticos, não apresentam discussões detalhadas sobre a construção histórica da pilha, sendo omitidas relações mais 

estreitas como pilhas e eletricidade. É notório observar que os estudos elétricos foi primordial para a construção da 

pilha elétrica. 

Este trabalho apresentará subsídios que evidenciam a relação entre a eletricidade e a construção histórica da 

pilha que podem ser explorados na formação inicial de professores. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Para a investigação dos episódios foi realizada uma pesquisa bibliográfica com base em fontes secundárias 

fundamentada por Sá-Silva, Almeida e Guindani [8] no qual discutem a utilização da pesquisa bibliográfica como 

fonte de informações.  

 A partir da pesquisa bibliográfica buscou-se informações  sobre as contribuições dos estudos de eletricidade 

para a construção histórica da pilha e as controvérsias existentes na construção do conceito. Nessa perspectiva foi 

constatado que um grande contribuinte para o surgimento da pilha foram os estudos sobre eletricidade, sendo que 

as fontes utilizadas abordavam o caminho histórico sobre os estudos dos fenômenos elétricos atrelando ao 

desenvolvimento da pilha.  

A pesquisa se deu a partir de sites de busca especializada como o Google Acadêmico, Portal CAPES, Scientific 

Electronic Library Online (sciELO) e demais sites utilizando como palavras chaves História da Ciência, 

eletricidade, pilha e formação de professores. Pode–se destacar os trabalhos de Cindra e Teixeira [9], Oki [10], 

Jensen [11], Junior [12], Mendonça [13], Germano, Lima e Silva [14], Tolentino & Rocha-Filho [15], Boni [16], 

entre outros.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O estudo sobre os fenômenos eletroquímicos que constituem o processo da pilha são normalmente discutidos no 

nível superior e também no Ensino Médio, de forma conteudista, restringido somente a fórmulas matemáticas e 

modelos explicativos, pouco relacionado com a eletricidade e não inserindo a abordagem histórica da construção do 

conceito, de tal forma que a concepção da construção da Ciência passa como que as informações surgiram 

espontaneamente e gerada por gênios da Ciência. Nesse sentido cabe-se fazer um levantamento da relação existente 

entre a eletricidade e pilha. A controvérsia existente na construção da pilha elétrica é uma forma motivadora e de 

grande valia para a formação inicial de professores de Ciências especificamente professores de Química. 

  

Estudos históricos sobre eletricidade: Caminho para a Construção da Pilha. 

 

As primeiras observações de fenômenos elétricos ocorreram provavelmente na Grécia Antiga por Tales de 

Mileto (640 - 546 a. C.) como sendo possivelmente o primeiro a constatar que o âmbar (resina fóssil de vegetais 

polimerizada) ao ser friccionado atraia corpos leves como fios de linha. De modo semelhante, Teofrasto (372-288 

a. C.), discípulo de Aristóteles, observa que diferentes minerais possuíam a mesma propriedade do âmbar. Porém 

este fenômeno só constituía uma simples curiosidade.  
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Só no século XVI, o inglês William Gilbert (1540-1603) testando alguns outros materiais como pedras preciosas 

e vidro, descobriu que alguns materiais possuíam características semelhantes e outros possuíam características 

diferentes ao âmbar e dividiu-as em substâncias elétricas e não elétricas. 

O âmbar era chamado de elektron em grego e electrum em latim, sendo que os materiais que possuíam 

características próximas ao âmbar eram denominados de substâncias elétricas [9].  

A palavra “eletricidade” surgiu no ano de 1650, usada pelo inglês Walter Charleton chamando-se assim a 

propriedade de atração dos corpos [12].   

 Somente em 1672, Otto von Guericke (1602-1686) sentiu a necessidade de um maior efeito elétrico. Em seus 

estudos constatou que o enxofre tinha as mesmas características do âmbar quando atritado, assim, construiu uma 

esfera de enxofre e ao girar friccionada em um retalho de lã com o auxilio de uma manivela, descobriu o princípio 

das máquinas eletrostáticas [12].  

Os estudos estavam voltados para a elaboração de teorias que fossem possíveis de explicar e os fenômenos a 

partir das interpretações físicas, assim foi considerado na época, que a eletricidade era um fluído sem peso e 

invisível.  

Stephen Gray (1666-1736) a partir das demonstrações de condução elétrica utilizando placas de ouro e fio de 

seda na busca de medir o quão poderia se propagar a eletricidade, distinguiu que iria depender do material 

determinando os materiais como condutores e não condutores de eletricidade, também foi em seus estudos que 

atribuiu o termo corrente elétrica ao movimento da eletricidade, relacionando-os á um fluxo contínuo de fluído 

comparando-o a água.  

Charles-François Du Fay (1698-1730), em síntese, observou que uma folha de ouro se repelia quando colocada 

próximo a um vidro eletrizado. Assim, ele concluiu que deviam existir dois tipos de eletricidade, e denominou-as 

de eletricidade vítrea e eletricidade resinosa, dando origem histórica à hipótese de dois fluidos elétricos [9]. 

A partir dos estudos de Gray e Du Fay, os fenômenos elétricos se tornaram um fascínio na comunidade 

acadêmica, e muitos experimentos começaram a ser feitos em busca de encontrar a natureza da eletricidade. Ainda 

com a perspectiva de que a eletricidade era um fluído, muitos estudiosos procuravam uma forma de armazená-la.  

Nessa perspectiva, um acontecimento histórico importante a ser considerado foi a invenção da garrafa de Leyden 

por Pieter van Musschenbroek (1692-1761) professor na Universidade de Leyden, na Holanda, por volta de 1745. 

Este cientista, na procura de armazenar a eletricidade em um reservatório de vidro com água, descobriu por acaso 

que ao tocar a haste metálica que sustenta o reservatório produzia uma descarga, comprovando que o conjunto 

conseguia armazenar eletricidade. O aparato é conhecido como sendo o primeiro capacitor [10].  

Naquela época, muitos experimentos foram realizados como demonstrações em público, visto que a Europa 

estava em pleno Iluminismo, sendo estas exposições mais comuns, se expandindo do meio acadêmico[12].  

Em 1775, Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta, apresentou um aparato que era conhecido por 

promover indução estática, seu invento ficou conhecido como eletróforo de Volta. 

O inglês Henry Cavendish (1731-1810) estudando animais que eram capazes de provocar um efeito aproximado 

aos de máquinas eletrostáticas. Em 1775, construiu um peixe artificial de madeira e colocou-a em agua salgada 

ligando-a em uma serie de garrafas de Leyden. Assim determinou que os fenômenos da garrafa de Leyden e do 

peixe elétrico estudado na época tinham a mesma natureza elétrica, ou seja, o choque sentido pela picada da arraia, 

ou da enguia, era da mesma natureza [11]. 

Benjamin Franklin (1706-1790) jornalista americano morando na Inglaterra, fascinado com os estudos elétricos 

e sentindo ausência na explicação da garrafa de Leyden, procurou tentar explicá-la com um tubo de vidro. Suas 

experiências determinaram que a garrafa de Leyden era um sistema isolado e que este era invariável, possuía as 

mesmas quantidades de fluído elétrico positivo e negativo onde o vidro agia como isolante. Determinou que existia 

uma deficiência elétrica negativa e que em alguns dos lados da garrafa de Leyden coexiste o excesso de 

eletricidade. Assim defendia existir somente um fluído, porém corpos eletrizados podiam possuir excesso ou 

deficiência de fluido elétrico [9]. 

 

 

A controvérsia Histórica por trás da construção da Pilha Elétrica. 

 

Um dos maiores produtos em decorrência de estudos da eletricidade foi a construção da pilha, que se deu a partir 

da “briga” entre Alessandro Volta e Luigi Galvani no século XIX. Os estudos sobre os fenômenos elétricos era um 

fator em comum entre ambos, porém o modo como explicá-los foi um fator decisivo tanto para a vida de cada um 

como para a Ciência, em que se destaca um grande debate entre eles durante os anos de 1790 a 1798.  
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Em 1780, Luigi Galvani (1737-1798), médico, professor da Universidade de Bolonha na Itália, de bases 

catolicistas altamente conservadoras, concentrou os estudos sobre eletricidade na aplicação em estudos medicinais, 

denominada como “eletricidade médica” a partir da aplicação da eletricidade armazenada na garrafa de Leyden em 

cadáveres. Atraído pelos efeitos terapêuticos, procurou elementos da pesquisa da época denominada “eletricidade 

animal” termo defendido pelo médico francês Pierre Bertholon (1741-1800) e o italiano Giuseppe Gardini (1740-

1816) na década de 1780, que alegavam existir eletricidade vinda do próprio animal [14]. 

 Em 1781, Galvani observou um efeito semelhante a uma corrente elétrica quando dissecava uma rã e utilizando 

algumas máquinas eletrostáticas, observou que os membros inferiores dessecados produziam fortes contrações 

quando seus nervos expostos entravam em contato com o bisturi. A princípio Galvani destacou a presença do 

impulso nervoso pelo fato do uso da máquina eletrostática, onde esta consumia a carga proveniente da garrafa de 

Leyden [14] [15]. 

Anos depois em um dia de tempestade, tentando relacionar seu feito com os efeitos dos raios das tempestades e 

não utilizando máquinas elétricas, tomou as pernas dissecadas de uma rã e pendurou-as em um fio no ponto mais 

alto de sua casa e viu contrações surgirem quando raios caiam da tempestade.   

Para melhor comprovar sua hipótese da não utilização de eletricidade no experimento, em setembro de 1786, em 

um dia comum sem tempestades, Galvani pendurou as pernas dissecadas de uma rã a um gancho de metal em uma 

grade de ferro de sua casa. Cansado em não ver nenhum movimento acontecer, começou a mexer os ganchos 

conectados aos nervos da rã, e para sua surpresa, ao tocar na grade de ferro, observou que os nervos se contraíam 

fortemente. Fascinado e surpreso, Galvani refez o experimento em um quarto fechado modificando os tipos de 

metais e observou as mesmas condições. Assim constatou que ao conectar espécies metálicas aos nervos da rã, 

promovia um fechamento do circuito semelhante ao observado na garrafa de Leyden [15]. 

Em 1791 depois de muitas experiências, Galvani publicou a monografia De Viribus Eletricitatis in Motu 

Musculari (“Sobre as forças de eletricidade nos movimentos musculares”) onde constavam seus experimentos e 

que defendia que os nervos da rã se comportavam do mesmo modo da garrafa de Leyden, existindo assim uma 

eletricidade animal que se desprendia dos nervos da rã [15].  

Após a divulgação da monografia de Galvani, vários estudiosos começaram a se debruçar em seus experimentos 

e admirar sua descoberta, um desses estudiosos que cabe destaque foi Alessandro Volta (1745-1827), físico da 

Universidade de Pavia, também na Itália, utilizava os estudos elétricos para apresentações em público, tinha 

pensamento liberal e racional com bases iluministas, movimento que defendia o uso da razão para conquistar a 

liberdade.  

Volta ficou fascinado pela descoberta e ele de início aceitou a ideia de Galvani sobre a eletricidade animal 

porém ao longo de suas experiências, começou a discordar das ideias de Galvani, sendo este um dos fatores de 

motivação para a construção da pilha [16]. 

Em suas reproduções do experimento de Galvani, Volta se preocupou na necessidade de modificar os aparatos 

metálicos, questionando a funcionalidade dos arcos de metais, se eram somente condutores da eletricidade animal 

ou poderiam promover alguma contribuição para o movimento elétrico. Ele concluiu que a eletricidade advinda dos 

animais teria uma natureza diferente da observada pelo fluído comum (dita assim àqueles fenômenos elétricos 

obtidos pelo atrito) e que possivelmente a eletricidade animal só existisse nos peixes elétricos, que no caso da rã 

esta se transformava em um eletrômetro animal (um dispositivo que indica se o corpo está eletrizado) 

extremamente sensível e que a eletricidade vinha de outra forma [15] [16]. 

A partir de suas experiências, Volta desconfiou da utilidade dos diferentes tipos de metais e experimentou 

diversos pares metálicos constatando que a corrente elétrica possuía um sentido único, e determinou também que o 

conjunto Zinco e Prata produziam melhor efeito. Outra contribuição aos estudos de Volta foi a observação feita 

pelo físico suíço, Johann Georg Sulzer (1720-1779), que ao colocar duas moedas de diferentes metais sobre sua 

língua, sentia um leve formigamento. Esta evidencia seria a ligação necessária para explicar a importância dos 

metais mesmo sem estar em contato com nervos animais. Ele atribuiu a consequência de existência de condução 

elétrica, aos metais condutores e ao fluido existente no tecido animal, desconsiderando a existência da eletricidade 

animal. Ele se baseou também nos estudos do peixe elétrico de Henry Cavendish (1731-1810) a partir da anatomia 

dos mesmos por possuírem pequenos compartimentos em ordem. Porém procurou relacionar a descarga produzida 

pelo peixe e a descarga provocada pelo armazenamento de eletricidade da Garrafa de Leyden. Era então uma 

relação entre a eletricidade animal e artificial. Conseguiu então determinar que o padrão dos compartimentos 

observados no peixe fosse o que gerava a eletricidade que constituía sua picada.  

Para provar o que ele tinha feito propôs algo que provou a sua ideia, o que gerou grande impacto entre os 

cientistas daquele tempo. Em 1799, Volta conseguiu, pela primeira vez, uma fonte de corrente elétrica constante 

que ficou denominada como pilha, por ser constituída por uma pilha de metais junto a papéis umedecidos de 
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solução salina. A sequência de volta era feita de Prata e Zinco ou Prata e Chumbo ou Prata e Estanho onde as 

extremidades deveriam ser de metais diferentes (se iniciasse com prata, a outra extremidade deveria ser de outro 

metal como o Zinco) e eram ligadas a fios metálicos para conduzir a eletricidade. A partir de seus estudos ele 

descobriu que ao empilhar os pares metálicos as tensões elétricas se somavam, e que estava sendo gerada 

eletricidade pelo contato dos metais conectados por uma solução salina, diferentemente dos outros fenômenos 

artificiais já conhecidos que era necessário gerar eletricidade estática para produzir tal feito. 

Porém Volta só publicou seu experimento no ano de 1800, através de uma carta a Sir Joseph Banks presidente da 

Royal Society de London, intitulada “Sobre a eletricidade excitada por simples contato de substâncias condutoras 

de diferentes tipos” onde descreveu detalhes do experimento, inclusive os diferentes tipos de metais a serem 

utilizados bem como as possíveis disposições para a construção da pilha (Figura 1) [15]. 

A figura 1 representa as diferentes formas que pode construir a pilha proposta por Volta. Ele descreve na carta 

que o aparato feito a partir de bacias é chamado por ele de coroa de taças (fig. 1). Descreve também a pilha em 

coluna, que pode ser construída em números crescentes de conjuntos metálicos (Fig. 2, 3 e 4) [15]. 

 

 
 

Figura 1: Reprodução das pilhas feitas por Volta anexo a carta endereçada a Sir Joseph Banks [15]. 

 

A partir das controvérsias existentes entre Alessandro Volta e Luigi Galvani foi possível abrir novos ramos de 

estudos sobre a eletricidade. Porém o fim da História de cada um foi diferente. Alessandro ficou muito conhecido 

na época pelo triunfo da descoberta da pilha, já Galvani, depressivo, faleceu antes de ver o sucesso do adversário. 

Isso demonstra o quanto é importante entender a sociedade da época, o contexto histórico por trás das teorias e dos 

conceitos.  

4. CONCLUSÃO 

Através deste estudo é possível destacar a importância dos estudos sobre eletricidade para o desenvolvimento da 

Pilha, bem como a importância e utilidade da eletricidade, de modo que a construção da pilha seria uma nova 

Revolução da Ciência.  
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A abordagem contextualista contribui fortemente para o entendimento do conceito abordado como também 

contribui para o desenvolvimento da construção do conhecimento por permitir uma maior compreensão da 

Natureza da Ciência, sendo que a HFC é de fundamental importância em discussões na Formação de Professores de 

Ciências. 

Desse modo, a escassez de materiais didáticos relacionados a essa temática demonstra a necessidade da 

utilização da História da Ciência em torno da eletricidade e da pilha na formação de professores de Ciências, visto 

que são conceitos importantes principalmente para a Química [17] [18].  
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Resumo  

Neste trabalho apresentamos os resultados parciais das atividades desenvolvidas no PIBID durante o ano de 2014. 

Foi desenvolvidao uma oficina temática para abordar o conceito de condutividade elétrica a partir da proposta de 

metodologia problematizadora de Delizoicov e Angotti. As oficinas foram realizadas em cinco escolas públicas no 

agreste Sergipano atingindo cerca de 200 estudantes do Ensino Médio. Os resultados indicam que há uma 

deficiência conceitual nestes conteúdos, mas que, com a participação ativa nas atividades, houve um maior 

envolvimento dos alunos no processo de aprendizagem do conceito de condutividade elétrica proporcionando 

um maior envolvimento. 

 

Palavras-chave: condutividade eletrica, abordagem problematizadora, oficinas temáticas. 

 

Electrical conductivity in a problematizing approach.  

 

Abstract  

We present partial results of the activities developed in PIBID during the year 2014. We have developed thematic 

workshops for the concept of electrical conductivity based on Delizoicov and Angotti’s questionable methodology. 

The workshops were held in five public schools in the Sergipe wild, reaching approximately 200 high school 

students. The results indicate that there is a conceptual deficiency in these contents, but with the active 

participation in the activities there was a greater involvement in the learning process of the concept of electrical 

conductivity. 

Keywords: electrical conductivity, pedagogical momentes, thematic workshops. 

 

1. INTRODUÇÃO 

          Todos os metais que utilizamos são retirados de minérios presentes nas rochas que contém minerais em 
maior quantidade ou quantidade economicamente viável. Em plena idade da pedra por volta de 6000 anos antes de 
cristo o homem já conhecia os metais. Ao procurar pedras para fabricar armas e utensílios, ele encontrava, às vezes, 
pedaços de cobre, ouro e prata.         Esses são os metais que aparecem na natureza em estado puro e já na forma 
metálica, enquanto os demais formam compostos com outros elementos

[1] 
. 

         A capacidade de conduzir corrente elétrica difere de um material para outro. Alguns materiais são bons 
condutores elétricos, outros não. Corrente elétrica é o movimento de cargas elétricas (elétrons) entre dois pontos 
unidos por um material condutor. Os elétrons e a corrente elétrica não são visíveis a olho nu, mas podemos 
comprovar sua existência conectando, por exemplo, uma lâmpada a uma bateria. Entre os terminais do filamento da 
lâmpada existe uma diferença de potencial (tensão- “foça responsável pela movimentação de elétrons), causada 
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pela bateria, logo, circulará uma corrente elétrica pela lâmpada e, portanto, ela irá brilhar
[2]

. Também, no processo 
de condução de corrente elétrica deve-se levar em conta que as partículas que participam da reação, tem-se 
conhecimento delas apenas a partir de evidências. São entes sobre os quais se tem apenas modelos. Por exemplo, os 
eletrólitos são substancias que dissociadas ou ionizadas originam íons positivos e negativos, pela adição de um 
solvente ou aquecimento. A evidência da existência dos íons somente é possível por meio de algumas alterações 
que ocorrem no eletrodos ou, como trata-se de condutividade, na propriedade de conduzir ou não corrente elétrica. 
Assim temos que soluções eletrolíticas conduzem corrente elétrica e soluções não eletrolíticas não conduzem 
corrente elétrica.  

      Na literatura tem-se encontrado que o conceito de condutividade elétrica não tem sido um dos conteúdos 
mais abordados pelos docentes nas salas de aula, pois exige uma alta capacidade de abstração por parte dos alunos, 
já que falamos em cargas elétricas que são impossíveis de serem vistas a olho nu.

[2]
 No estudo de Teixeira e Silva 

(2009)
[3]

 em que buscaram identificar a concepção de professores de química em formação inicial verificaram que 
os futuros professores apresentam dificuldades em explicar o funcionamento das pilhas e representá-las ao nível 
microscópico, relacionando os metais, íons e elétrons envolvidos no processo. Os graduandos apresentam 
concepções alternativas em relação ao sentido dos elétrons na pilha, alguns desconsideram a necessidade da ponte 
salina, tem dificuldades em listar os íons existentes nos sistemas e ainda demonstram confusão entre as espécies 
que sofrem oxidação e redução. Em consonância com outros estudos, Teixeira e Silva (2009)

[3]
 perceberam que os 

resultados são similares a outros encontrados para alunos do ensino médio e permitem inferir que os futuros 
professores possuem ideias/concepções muito próximas das dos alunos. Entre elas às que se relacionam à ponte 
salina, ao sentido dos elétrons e aos íons envolvidos no funcionamento da pilha. Desse modo, as análises 
apresentadas mostram que são necessários investimentos na formação científica dos futuros professores, tendo em 
vista que os problemas conceituais dos mesmos podem passar a existir refletido nos conhecimentos apresentados 
pelos estudantes. Portanto, há uma necessidade de tomar ciência das dificuldades conceituais relacionadas aos 
processos de condução de corrente elétrica e, propor alternativas para superá-las. 
      Os parâmetros curriculares nacionais

[4]
 preconizam em suas orientações didáticas a importância do professor 

utilizar além do livro didático, materiais diversificados (jornais, revistas, computadores, filmes, por exemplo), 
como fonte de informação, de forma a ampliar o tratamento dado aos conteúdos e fazer com que o aluno sinta- se 
inserido no mundo a sua volta. Porém, em consequência da realidade das condições existentes em muitas de nossas 
escolas, o livro didático tem sido praticamente o único instrumento auxiliar da atividade de ensino. Para o aluno 
constitui- se numa valiosa fonte de estudo e pesquisa, ajudando-lhe a complementar as anotações do seu caderno. 
Para o professor é o principal roteiro empregado na programação e desenvolvimento das atividades em sala de aula 
ou extraclasse. Sua utilização, entretanto, não deve ser feita de maneira inflexível, como sendo ele uma referencia 
que encerra toda a verdade dos fatos. O professor deve estar preparado para fazer uma analise critica e julgar os 
méritos do livro que utilizada ou pretende utilizar, assim como para introduzir as devidas correções e/ou adaptações 
que achar convenientes e necessárias

[4]
. Portanto, sendo o conteúdo de eletroquímica de maior caráter abstrato, há a 

necessidade de se propor atividades em que propiciem uma maior abordagem de questões concretas sobre o 
conceito, ou seja, trabalhar a partir das evidências empíricas. Para tanto é necessário abordagens temáticos com u 
uso de experimentação. 

A importância da experimentação, no sentido de uma aprendizagem que possibilite a interpretação dos 
fenômenos físicos, bem como, o desenvolvimento de outras habilidades pelos alunos, é vista como indispensável 
nos atuais Parâmetros Curriculares Nacionais. Preconizam que é indispensável que a experimentação esteja sempre 
presente ao longo de todo o processo de desenvolvimento das competências privilegiando-se o fazer, manusear, 
operar, agir, em diferentes formas e níveis 

[4]
. Experimentação que permite ao estudante construir e reconstruir 

modelos explicativos por meio das evidências e fenômenos observados. É o que chamamos de experimentação 
problematizadora pois permite que o estudante esteja em atividade intelectual. 
          

Em nossa proposta pedagógica pretende-se realizar uma oficina temática abordando o conceito de 
condutividade elétrica por meio da abordagem problematizadora, em que o professor é o mediador na elaboração e 
formação de modelos explicativos. Essa metodologia não difere o professor do aluno, esses trabalham em sala de 
aula de forma igualitária com capacidade de transmitir e receber conhecimentos, sendo o professor o mediador para 
causar a criticidade, havendo dialogicidade. Em vez de um professor que transmitir “comunicados” sobre um 
objeto e aluno que passivamente receber tais informações acreditando ter aprendido. A educação problematizadora 
traz, desde logo, o professor para a posição do aluno e o aluno para a posição do professor, o objeto passa a ser 
fator de mediação deixando de ser “o” objetivo da educação. Pois não há educador tão sábio que não possa 
aprender, nem educando tão ignorante que não possa ensinar

[5]
.  

Delizoicov e Angotti (1994)
[5]

 propõem uma metodologia para o ensino de ciências, que viabiliza aliar recursos 
experimentais a uma abordagem que provoque uma aprendizagem mais significativa. Tal proposta metodológica 
proposta pelos citados autores considera três momentos pedagógicos.  O primeiro momento, denominado 
“problematização inicial” (PI), propõe que sejam apresentadas situações para os alunos, associando o conteúdo a 
ser trabalhado com uma uma questão que se constitui num problema, buscando levar o aluno, juntamente com o 
professor, a debater e dialogar questões colocadas acerca do problema ou situação de estudo. No segundo momento 
chamado “organização do conhecimento” (OC), a situação problema envolvida na problematização inicial é tratada 
formalmente, ou seja, a partir do ponto de vista do conhecimento científico. O terceiro e último momento é a 
“aplicação do conhecimento” (AC), etapa que envolve tudo o que foi discutido na problematização inicial e na 
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organização do conhecimento. São criadas novas situações para que o aluno faça uso dos conceitos que foram 
sendo construídos nos dois momentos anteriores. Delizoicov e Angotti (1994) reconhecem a importância deste 
momento, enfatizando que o mesmo 

 
destina-se, sobretudo, a abordar sistematicamente o conhecimento que vem sendo incorporado 
pelo aluno, para analisar e interpretar tanto as situações iniciais que determinaram o seu estudo, 
como outras situações que não estejam diretamente ligadas ao motivo inicial, mas que são 
explicadas pelo mesmo conhecimento. (DELIZOICOV e ANGOTTI, 1994)

[5]
. 

 
O presente trabalho relata a experiência vivenciada por alunos vinculados ao Programa institucional de Bolsas de 

Iniciação a Docência (PIBID), da Universidade Federal de Sergipe, em cinco escolas estaduais da região do 
Agreste Sergipano, onde foi realizada intervenções, a partir de um aparato experimental bastante simples, que 
viabilizou uma abordagem problematizadora dos aspectos relacionados à condutividade elétrica, com base nos três 
momentos pedagógicos. 

 

- Problematização Inicial (PI): é nesse momento que os alunos manifestam suas concepções prévias sobre as 
questões colocadas para a problematização. A questão colocada foi: “todos os metais conduzem corrente elétrica?”.  
O professor atua perguntando, questionando e deixando duvidas para serem discutidas pelos alunos. 
- Organização do Conhecimento (OC): é o momentos em que as questões propostas na problematização inicial 
começam a ser interpretadas através dos conhecimentos científicos, pela introdução de paradigmas (modelos). 
Nesta etapa foram propostas atividades experimentais e a leitura de textos de modo a realiza- se um afastamento 
critico para o estudo dos conhecimentos universais, permitindo que os alunos aprendam e percebam a existência de 
outras explicações para as questões problematizadas, além das que haviam apresentado no primeiro momento. De 
outro lado, permite ao aluno comparar esse conhecimento com o seu para melhor interpretar e resolver aquelas 
questões configuradas como desafiadoras.

[6]
  

- Aplicação do Conhecimento (AC): O conteúdo escolar aprendido pelo aluno é usado para reinterpretar as 
questões problematizadoras iniciais, além de ser dinamizado para novas questões que podem transcender o 
cotidiano do aluno. Foi solicitado que explicassem a condutividade em soluções aquosas. 
      Nos momentos pedagógicos, está implícita uma dinâmica explicita como partindo da realidade, afastando- se 
dela e a ela retornando, porém com outra concepção, é feita uma reinterpretação da “realidade inicial”. “Uma 
dinâmica que partindo do concreto, do real vivido, retorna, mas como “outro” concreto, na medida em que o 
“primeiro” e o “ segundo” concreto, se estaria garantindo a abstração necessária para sua reinterpretação, vi 
conhecimentos científicos selecionados constituídos em conteúdos programáticos escolares.

[4]
  

  Para a elaboração e implementação das oficinas tivemos com base as orientações de uma abordagem temática 
que se encontra no livro Oficinas Temáticas no Ensino Público

[7]
 em que os autores a definem como:  a abordagem 

temática também pode ser entendida como informação sobre o mundo físico, sobre processos produtivos 
socialmente importantes. Temas como “combustíveis” são muitas vezes tratados no ensino médio, principalmente 
para ensinar aspectos da Química Orgânica. Também, temas como “plásticos” e “reciclagem” são geralmente 
abordados, contribuindo para que o aluno conheça alguns aspectos da Química e consiga entender melhor o mundo 
físico através desses conhecimentos. Essas abordagens têm como foco principal trazer conhecimentos ao aluno, 
deixando para um plano mais pessoal possíveis avaliações de tais situações e tomadas de decisão. 

 (...) Ainda, a abordagem temática pode ser entendida na perspectiva mais social, que considera o 
conhecimento da realidade, julgamento e intervenção. Dessa maneira, o tema “combustíveis” seria 
tratado não apenas no que se refere a aspectos químicos – como, por exemplo, reações de 
combustão, propriedades das substâncias chamadas de combustíveis, suas estruturas etc. – mas 
também do ponto de vista social, como, por exemplo, abordando-se aspectos da política 
energética, das implicações sociais, tecnológicas e ambientais da produção de combustíveis a 
partir da biomassa etc., convidando o aluno para elaborar seu próprio ponto de vista a respeito 
dessa problemática e poder tomar alguma decisão, individualmente ou em grupo. Como se pode 
perceber, a organização curricular, nessa abordagem, deve ser mais flexível para que sejam 
envolvidos conhecimentos interdisciplinares . Ao escolher um tema para organizar o ensino de 
Química, o professor pode ter em conta alguma problemática mais restrita àquela comunidade 
escolar, abordando temáticas do cotidiano dos alunos, da escola, do bairro ou de interesse da 
classe. Pode, por outro lado, querer trazer para a sala de aula uma temática mais ampla, 
transcendendo o imediatismo do grupo e abordando um tema de interesse da sociedade, ou seja, 
um tema de perspectiva global.  
(SÃO PAULO, 2007, p.15).  
 
 

Um modelo proposto para o processo de elaboração das oficinas com abordagem problematizadora pode ser 
observado na figura 01.  
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Figura 01: Modelo de construção de uma oficina temática com abordagem problematizadora (adaptado de São Paulo, 2007). 
 
A abordagem temática tem outro diferencial em relação ao ensino organizado por blocos de conteúdos, no que 

diz respeito àquilo que o aluno já sabe. Ao tratar de um tema como combustíveis, por exemplo, é certo que os 
estudantes já possuem vários conhecimentos a respeito, advindos de suas experiências de vida, dos meios de 
comunicação, da própria escola, como a liberação de calor na queima, a volatilidade, a eficiência, a adulteração da 
gasolina etc. É, provavelmente, com esta cultura primeira, utilizando uma linguagem Freiriana

[8]
, que abordará os 

conhecimentos científicos a serem explorados na sala de aula. O aluno tem o que falar! Ao ser ouvido, terá 
oportunidade de comunicar suas ideias e de conhecer as de seus colegas. O reconhecimento de suas próprias ideias, 
o cotejamento com outras serão instrumentos importantes no avanço do conhecimento do aluno, pois podem gerar a 
necessidade de outras informações – conhecimento científico – para o processo de elaboração de modelos 
explicativos e de entendimento do tema em estudo. Voltando aos combustíveis, a partir do que os alunos já sabem, 
se podem discutir critérios para a escolha de combustíveis, do ponto de vista das propriedades, como viscosidade, 
volatilidade, calor de combustão por exemplo, bem como de considerações de preço, de contribuição para o 
aumento do efeito estufa, da poluição e tantos outros. No nosso caso, o tema escolhido para a abordagem temática 
foi o tema de condutividade elétrica no qual propomos aos estudantes que respondessem a seguinte situação: todos 
os metais conduzem corrente elétrica? Busca-se a partir desta situação problematizadora identificar as ideias do 
senso comum que são usadas e por meio de intervenções apresentar outras ideias ou modelos explicativos, agora 
fundamentadas na ciência e, para tanto, são propostas a realização de atividades experimentais de modo a ter 
elementos ou evidências concretas para o processo de  elaboração de modelos explicativos. 
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O modelo apresentado na Figura 02 procura mostrar como essas ideias se relacionam permitindo que vários 
discursos permeiem a sala de aula de modo a que se construam conceitos levando-se em consideração o cotidiano 
do aluno e, ao mesmo tempo, fazendo com que ele reflita sobre este codidiano procurando passar de um cotidiano 
vivido para um cotidiano percebido e reconstruído. 
         
                                        

                                         

                     Figura 02: Modelo de relação entre diferentes discursos na sala de aula. 

     As ideias, os modelos são colocados para serem discutidos, interpretados e reinterpretados, ou seja, a construção 

do conhecimento escolar é dada a partir da mediação entre as ideias do senso comum e os modelos científicos. 

2. MATERIAIS E METODOS 

        Através de plano de trabalho proposto nas atividades a serem desenvolvidas no PIBID e buscando 

experienciar outras formas de abordagem dos conceitos científicos, planejamos, organizaram e executaram uma 

oficina com abordagem temática, fundamentada na proposta de abordagem a partir dos três momentos pedagógicos. 

- Problematização Inicial: Todos os metais conduzem corrente elétrica? Lançou- se essa pergunta inicialmente afim 

de que os alunos expressassem suas ideias prévias, que foram coletadas através de uma tabela (Tabela 1) que 

disponibilizava materiais condutores e não  condutores de eletricidade.  

 

Tabela 1: materiais condutores e não condutores. 

  

 

 

 

         

  

  

 

        Os alunos realizavam e testavam os diferentes materiais usando o aparelho da Figura 01 e faziam suas 

anotações na tabela. Esses dados seriam utilizados nas discussões de modo a fornecer evidências concretas para 

propor determinados modelos para explicar a condutividade ou não de determinados materiais. 

- Organização do Conhecimento: foi proposta a realização do experimento 01 - testando a condutividade elétrica de 

alguns materiais (Figura 03) - com finalidade de comparar seus conhecimentos prévios e os conhecimentos 

adquiridos durante o experimento.                            

            

 

 Condução Elétrica 

Materiais Conduz Não Conduz OBSERVAÇÕES 

SAL+ ÁGUA      
  

SAL 
 

        
 

AÇUCAR        
 

COBRE 
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                                        Figura 03: Experimento condutividade elétrica 

Após a realização do experimento iniciou-se uma discussão em que eram propostas situações em que eles 

deveriam validar ou refutar seus modelos explicativos sobre o conceito abordado. Após esta etapa os alunos foram 

desafiados a responderem a seguinte problema: sabendo-se que os fios de alta tensão que levam energia as nossas 

casas.  

 Por que os fios conduzem eletricidade? 

 De qual material ele é composto? 

 Por que esse material é utilizado e não outros com mesmas propriedades?  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

          As oficinas temáticas foram executadas em cinco escolas da rede estadual de educação, de três cidades do 

agreste sergipano, no turno vespertino, sendo um meio de atividade complementar da disciplina química, estas 

foram aplicadas no meses novembro e dezembro para alunos de 1ª a 3ª serie do ensino médio, com participação de 

aproximadamente 30 alunos por escola com faixa etária de 14 a 18 anos. Algumas dessas atividades podem ser 

observadas na Figura 04. 

    

 

 

Figura 04: Alunos desenvolvendo atividades. 

 

          Como as oficinas foram realizadas em escolas diferentes e em datas diferentes, além de nosso 

amadurecimento enquanto mediadores havia vários fatores externos que influenciaram o desenvolvimento das 

atividades. Em cada escola o professor de química que nos recebia, as condições da escola, os horários e o modo 

como as atividades foram organizadas foram relevantes na eficácia ou não da proposta. 

         Em relação à Problematização inicial, ao serem questionados se todos os metais conduzem corrente elétrica, 

obtiveram-se respostas que indicavam acreditar que o simples fato de ser metal é condição suficiente para conduzir 

corrente elétrica. Não conseguem perceber que metais diferentes ou de tamanhos diferentes podem influenciar na 
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condutividade. Também, ao serem questionados se saberiam explicar porque nas ruas os fios são de alumínio e 

dentro das casas a fiação é de cobre, apesar de ter gerado um debate muito intenso não foi possível identificar 

argumentos coerentes do ponto de vista científico. Isso tornou- se perceptível através de questionários e diálogos. 

         Na análise dos dados da tabela e com as intervenções dos bolsistas foi possível levar os estudantes a 

reelaborarem alguns modelos explicativos mais coerentes que explicassem a condução maior ou menos de 

determinados metais ou soluções eletrolíticas. Em cada modelo apresentado pelos estudantes eram apresentadas 

novas questões como o objetivo de testar os modelos propostos com base nos resultados observados durante a 

experimentação. Neste caso, sempre era necessário construir e reconstruir os modelos em bases experimentais. Os 

modelos eram construídos a partir de evidências concretas e, deste modo, o conceito de condutividade elétrica, 

extremamente abstrato ia sendo construído na relação mediada entre modelo e evidências experimentais e entre o 

bolsista e os estudantes. Ressalta-se que foi apenas uma oficina de duas horas e que não foi possível ampliar estas 

discussões e a realização de outras atividades que poderiam colaborar no processo de elaboração conceitual. 

        Na etapa da aplicação do conhecimento, em que se esperava que os estudantes utilizassem os modelos 

elaborados na etapa da organização do conhecimento para explicar as novas situações problemas, observou-se que 

ainda havia uma grande confusão em organizar as ideias de forma coerente e a usar os modelos anteriormente 

construídos para usá-los em outras situações. Pode-se afirmar que os alunos que participaram das oficinas tinham 

muita dificuldade em expressarem suas ideias sobre a situação problema, talvez porque em suas aulas há pouco ou 

quase inexistem situações que provoquem o dialogo e a cooperação entre os estudantes de modo a construírem 

coletivamente um conceito.  
       Na aplicação da oficina temática, a principal dificuldade encontrada, foi saber como trabalhar com as 
concepções alternativas de modo a que os alunos se aproximassem de algum modelo de explicação cientifica para 
as situações abordadas. Verificou-se que havia muita confusão entre os estudantes relacionados às ligações 
químicas, átomos e moléculas bem como conceitos diretamente relacionados a condutividade elétrica.           

4. CONCLUSÃO 

Ao avaliarmos o processo de execução das oficinas temáticas com abordagem problematizadora, pode-se 

concluir que foram importantes, não somente para os alunos das escolas atendidas, mas para nosso próprio processo 

de formação. Propor questões problematizadoras, manter o diálogo com os alunos, construir argumentos e propor 

novas situações se mostrou um trabalho complexo. Nos fez refletir sobre o nosso próprio processo de formação e a 

buscar e construir outras formas de abordagem para os conceitos. Também, é possível afirmar que durante o 

processo de organização e execução dessas oficinas mais aprendemos do que ensinamos.  

Durante toda a intervenção foi observado um grande envolvimento dos alunos nas atividades, na medida em que 

contatavam com situações problematizadoras relevantes. Evidenciou-se, assim, que a abordagem problematizadora 

é uma estratégia metodológica que pode ser utilizada durante o processo de ensino e aprendizagem, com materiais 

simples, aproximando o mundo vivencial do aluno aos conceitos científicos antes sem significado nenhuma em seu 

contexto de vida. O que mais nos chamou a atenção durante as oficinas foi estabelecer o confronto entre os saberes 

de senso comum dos alunos e os científicos envolvidos no processo de condutividade elétrica. Acredita-se que a 

atividade ganhou sentido, não só pelo fato de ser uma atividade experimental, mas por despertar o interesse em 

buscar respostas às situações problemas.  
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TRABALHO COMPLETO 31 
Experimentação com material alternativo nas aulas de Ciências do 9º ano.  

G. Santos
1
 

1Professor da Rede Estadual de Ensino de Sergipe - Colégio Estadual Professor Artur Fortes, 49550-000 Carira – SE. 

gladston.tim@hotmail.com 

(Recebido em dia de mes de ano; aceito em dia de mes de ano) 

Resumo do artigo.  

A utilização de atividades experimentais nas aulas de Ciências usando material de baixo custo é um instrumento para despertar 

o interesse dos estudantes pelo fenômeno exibido. Nesta perspectiva e levando em consideração que o Colégio não possui 

laboratório de Ciências, foi que criamos/adaptamos atividades que possam ser desenvolvidas no ambiente de sala de aula 

utilizando material alternativo objetivando a construção do conhecimento científico a partir da vivência cotidiana. O trabalho 

foi desenvolvido com os alunos do 9º ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Professor Artur Fortes, município de 

Carira - SE, com objetivo de mostrar a importância da realização de atividades experimentais no ensino de Ciências, além de 

trabalhar com experimentos que busquem levar em consideração a vivência e o cotidiano dos discentes. Realizamos atividades 

experimentais voltadas para a realidade cotidiana e entendemos que, o trabalho experimental, quando conduzido numa 

perspectiva em que, os alunos possam desenvolver capacidades científicas necessárias para atuarem de um modo eficaz na 

sociedade em que estão inseridos, constitui um meio por excelência para a criação de oportunidades para o desenvolvimento 

dessas mesmas capacidades. 

Palavras-chave: Atividades Experimentais, Materiais Alternativos, Sala de aula. 

 

Título em inglês. Experimentation with alternative material in science classes in 9º grade. 

 

 

Resumo em inglês.  

The use of experimental activities in science classes using low cost material is a tool to arouse the interest of students by the 

phenomenon displayed. To this end, taking into account that the College has no science lab, was that created / adapted 

activities that may be developed in the classroom environment using alternative material aiming at the construction of 

scientific knowledge from daily experience. The study was conducted with the students of 9th grade of elementary school State 

School professor Arthur Strong, municipality of Carira - SE, in order to show the importance of carrying out experimental 

activities in science teaching, in addition to working with experiments that seek to take into account the experience and the 

daily lives of students. We perform experimental activities for the everyday reality and understand that the experimental work, 

when conducted in a perspective that students can develop necessary scientific capacity to act in an effective manner in the 

society in which they live, is a means by excellence for creating opportunities for the development of these same capabilities. 

 

Keywords: Activities Experimental, Alternative Materials, Classroom.  

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Umas das metodologias que mais possibilita a vivência de situações reais e a visualização de fenômenos pode 

ser a experimentação, a qual permite que os alunos sintam-se estimulados a estar nas aulas e a realizar as 

atividades em conjunto com o professor, possibilitando desta forma uma participação ativa do discente na aula, o 

que já é algo bastante positivo em se tratando da disciplina de Ciências (Química e Física) que é vista por muitos 

como algo de difícil compreensão e que só os “loucos” conseguem entender, desta forma a experimentação no 

ensino de Ciências tem sido bastante discutida nos últimos anos. 
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A utilização de atividades experimentais nas aulas de Ciências usando material de baixo custo constitui-se em 

justificar um instrumento para despertar o interesse dos estudantes pelo fenômeno exibido. Nesta perspectiva e 

levando em consideração que nosso Colégio não possui laboratório de Ciências, foi que criamos/adaptamos 

atividades que possam ser desenvolvidas no ambiente de sala de aula utilizando material alternativo objetivando 

a construção do conhecimento científico a partir da vivencia cotidiana. 

A experimentação é apresentada nos PCN (2000) como estratégias didáticas que auxiliam na obtenção de 

informação, as quais devem contemplar fontes variadas, como a leitura de textos informativos e projetos 

desenvolvidos preferencialmente em um contexto de problematização. Portanto, as possibilidades de 

aprendizagem proporcionadas pelas atividades experimentais dependem de como estas são propostas e 

desenvolvidas com os alunos desde a universidade até as escolas de educação básica. Os PCN ainda discute 

criticamente a forma como são realizadas as atividades experimentais nas escolas, em alguns casos sem 

contextualização. 

De acordo com Gil-Pérez et al, (2001), as “visões distorcidas” sobre a Ciência apresentadas pelos professores 

acabam sendo transmitidas para os alunos e dificultam o entendimento da Ciência como processo em 

permanente construção e que está intimamente relacionado com a tecnologia e a sociedade. Além disso, em 

geral, as atividades experimentais não apresentam um problema a ser investigado e nem se discute o seu 

interesse e a sua relevância social, contribuindo para a transmissão de uma imagem descontextualizada e 

socialmente neutra da Ciência. Sendo assim, as atividades experimentais quando conduzidas nessa perspectiva 

acabam transmitindo uma imagem empobrecida da atividade científica, dando a ideia de uma Ciência pronta e 

que sua construção se dá a partir de procedimentos pré-existentes nos laboratórios de pesquisa (OLIVEIRA, 2009). 

Muitas vezes, atribuímos às aulas experimentais objetos como o de motivar e estimular o interesse dos alunos, 

de romper com a rotina de aula, de controlar melhor os alunos, aumentar a aprendizagem de conceitos 

científicos. Tais objetivos podem limitar o potencial de atividade, pois muitas vezes são planejadas e executadas 

de maneira isolada do contexto de ensino, reduzindo os experimentos à repetição de técnicas, separando o 

pensar do fazer (GEPEQ, 1998). 

Merecem destaque os aspectos relacionados ao caráter de comprovação dos experimentos que se referem 

aos resultados obtidos. Quando o aluno atinge um resultado não esperado e percebe que existe a possibilidade 

de ser punido com a perda de nota e/ou “chacoteado” este altera os resultados com o intuito de se aproximar do 

resultado desejado. Tal pensamento também ocorre por parte de alguns professores, que deixam de realizar um 

experimento porque o mesmo não atingiu o resultado esperado em ocasiões passadas.  O importante seria que 

este “erro” fosse debatido com os demais colegas e apoio do professor que neste momento deve assumir o papel 

de mediador e chegassem a uma possível conclusão ou reelaboração dos conceitos e/ou procedimentos durante 

a atividade experimental.  

As críticas apresentadas por Araújo e Abib (2003) propostas nas atividades experimentais contidas nos livros 

didáticos são grandes: 

 

Ao contrário do desejável, a maioria dos manuais de apoio ou livros didáticos disponíveis 

para auxílio do trabalho dos professores consiste ainda de orientações do tipo ‘livro de 

receitas’, associadas fortemente a uma abordagem tradicional de ensino, restrita a 

demonstrações fechadas e laboratórios de verificação e confirmação da previamente 
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definida, o que sem dúvida, está muito distante das propostas atuais (ARAÚJO e ABIB, 

2003, p.177). 

 

De acordo com Wartha e Faljoni-Alário (2005), a maioria dos alunos tem dificuldades para utilizar o conteúdo 

trabalhado nas aulas experimentais em situações extraídas do cotidiano porque as realizam em contexto não 

significativo. É necessário que os alunos participem ativamente do processo de construção do conhecimento e 

que o professor atue como mediador, conduzindo o aluno para a argumentação e elaboração das ideias através 

de questões problemas que direcione o aluno à procura de soluções. 

Desta forma o papel do ensino é contribuir na formação de cidadãos críticos e ativos na tomada de decisões da 

sociedade. O professor deve atentar na realização de atividades práticas que desenvolvam habilidades, que 

contemple o desenvolvimento conceitual, estimular e interessar os alunos. Assim, há grandes possibilidades de a 

atividade experimental alcançar êxito e sucesso no desenvolvimento conceitual e avaliativo dos alunos, 

contribuindo para o desenvolvimento de atitudes críticas e cidadãs (GEPEQ, 2011). 

O papel da experimentação no ensino de Química pode ser uma proposta na formação do futuro cidadão. O 

objetivo da componente experimental na aprendizagem do individuo irá depender em grande escala do papel do 

professor no desenvolvimento de sua atividade docente e de suas perspectivas relativas a essa componente. Para 

Thomaz (2000), o trabalho experimental, quando conduzido numa perspectiva em que através da aprendizagem 

dos conteúdos científicos, os alunos possam desenvolver as capacidades científicas necessárias para atuarem na 

sociedade de um modo mais eficaz qualquer que seja o campo de atuação esse tipo de atividade considera-se 

eficiente na aprendizagem.  

A ausência de situações reais e o estudo de fenômenos que posam ser visualizados pelos alunos contribuem 

para a falta de interesse destes nas aulas de Química, pois muitos conteúdos exigem níveis de abstração altos, 

sendo esta uma grande dificuldade no processo de ensino e aprendizagem. 

Muitos estudos defendem a Experimentação no Ensino de Química, como sendo uma ferramenta essencial nas 

aulas. De acordo com Guimarães (2009), a experimentação pode ser uma estratégia eficiente para a criação de 

problemas reais que permitam a contextualização e o estímulo de questionamentos de investigação. A 

importância da inclusão da experimentação no processo de ensino e aprendizagem pode ser justificada quando se 

considera sua função pedagógica de auxiliar o aluno na compreensão de fenômenos e conceitos Químicos. Assim, 

a experimentação deve fazer parte do contexto escolar sem que represente uma ruptura entre teoria e prática. 

Para a maioria dos professores de Química, o uso de atividades experimentais é considerado essencial no 

processo de ensino e aprendizagem por despertar um forte interesse pelos alunos do ensino médio, ao mesmo 

tempo argumentam as dificuldades encontradas para realizá-las. Dentre eles, o número reduzido de aulas, a falta 

de material para orientação, a inexistência de laboratórios, a falta de formação docente, a falta de tempo e as 

condições salariais (GEPEQ, 2011). 

De acordo com Hodson (1988) quando se fala em experimentação, é necessário promover a distinção entre 

experimentos para a Ciência e experimentos para o Ensino de Ciências. Enquanto os primeiros são movidos no 

intuito de desenvolver teorias, o segundo apresenta uma série de funções pedagógicas. 

A extrema complexidade do mundo atual não mais permite que o ensino médio seja apenas preparatório para 

um exame de seleção, em que o estudante é perito, porque é treinado em resolver questões que exigem sempre 
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a mesma resposta padrão. O mundo atual exige que o estudante se posicione, julgue e tome decisões, e seja 

responsabilizado por isso. 

Este trabalho relata uma proposta de ensino a qual se manifesta a teoria pedagógica da experimentação nas 

aulas de Ciências do ensino fundamental (9º ano) do Colégio Estadual Prof. Artur Fortes, Carira – SE, onde busca 

analisar as concepções prévias dos alunos a respeito de atividades experimentais. 

Qualquer que seja o grau de ensino em que os professores de ciências exerçam a sua docência todos eles são 

formadores de pessoas que terão, sem dúvida, um papel a desemprenhar numa sociedade que está em 

permanente evolução nas mais diversas áreas, especialmente nas áreas das ciências e tecnologias. Aquilo que se 

pede hoje a um cidadão, a um profissional e até a um pai ou uma mãe, é com certeza diferente do que se pedia à 

umas décadas atrás e, muito provavelmente, diferente do que se pedirá na altura em que os atuais formados 

tiverem que exercer a sua atividade na sociedade, qualquer que seja a sua profissão. O papel da componente 

experimental da aprendizagem em ciências na formação do futuro cidadão, capaz de atuar com eficácia na 

sociedade em que está inserido, irá depender, em grande escala do papel do professor no desenvolvimento da 

sua atividade docente e das suas perspectivas relacionadas a essa componente.  

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Neste trabalho descrevemos a aplicação de um Projeto de Atividades Experimentais com os alunos do 9º ano, 

de um Colégio Público, com objetivo de mostrar a importância da realização de atividades experimentais no 

ensino de Ciências, além de trabalhar com experimentos que busquem levar em consideração a vivência e o 

cotidiano dos discentes. 

Sendo assim, foram selecionados alguns experimentos de baixo custo e que estivessem associados aos 

conteúdos trabalhos em sala de aula. A proposta de trabalhar com material alternativo se se justifica pelo fato do 

Colégio não possuir laboratório de Ciências. Desta forma, os experimentos foram testados inicialmente pelo 

professor e em seguida montados e apresentados na sala de aula pelos alunos sob a orientação do docente. 

A turma foi dividida em grupos e cada grupo se encarregou de montar e apresentar os experimentos que 

foram repassados pelo professor, no decorrer das aulas cada grupo realizava suas apresentações e o professor 

“provocava” com indagações sobre a relação daquele experimento com a realidade cotidiana a fim de mostrar as 

possíveis considerações finais sobre cada atividade. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Este trabalho descreve alguns resultados de um Projeto que foi desenvolvido no ano de 2014 em um Colégio 

Público da região oeste de Sergipe. Inicialmente foi realizada uma seleção de alguns experimentos com materiais 

de baixo custo e de fácil aquisição, como: Determinação de pH (Figuras 01 e 02), utilizando o extrato de repolho 

roxo sendo este um indicador natural. A determinação do pH das mesmas substâncias foram realizados com 

fenolftaleína, azul de bromotimol e alaranjado de metila. 
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Figura 01: Teste do pH de substâncias. 

 

 

Figura 02: Teste do pH de substâncias. 

 

As discussões sobre o tema separação de misturas, partimos de uma situação problema em que o sistema é 

composto por um copo com água e uma pedra de gelo. Supondo que a água e o gelo sejam puros, o sistema é 

composto por um único componente: a água. No entanto há duas fases distintas: a líquida e a sólida. Portanto os 

componentes de um sistema são as substâncias nele presentes e as fases, os aspectos dos componentes que 

podemos distinguir. No sistema de água e do gelo, há um componente e duas fases (bifásico). Se dissolvermos 

certa quantidade de sal em um copo de água, a situação é outra. O sistema terá uma única fase (monofásico), 

pois não conseguiremos distinguir o sal dissolvido, e dois componentes: a água e o sal. Todo sistema que 

apresenta uma única fase é homogêneo. Já os sistemas com mais de uma fase, como os bifásicos, trifásicos e 

polifásicos, são heterogêneos. Sistemas heterogêneos com dois ou mais componentes são, normalmente, 

denominados misturas heterogêneas. É o caso do sistema água e óleo. Os sistemas homogêneos com mais de um 

componente são chamados de misturas homogêneas. É o caso do sal dissolvido em água. O termo solução 

também é usado para designar esse tipo de sistema, principalmente quando se trata de uma mistura líquida. 

Com base nesse raciocínio, concluímos que mistura deve ser constituída de dois ou mais componentes que 

estejam de alguma forma, unidos. A grande maioria dos materiais existentes na natureza é uma mistura de várias 

substâncias. Por vezes é necessário separá-las para depois usá-los. 
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Em nosso cotidiano conhecemos algumas propriedades que permitem distinguir e classificar diversos tipos de 

materiais. Distinguir substâncias com base em propriedades como o ponto de ebulição, o ponto de fusão, a 

densidade e a solubilidade. Usando as diferentes propriedades das substâncias, vamos procurar processos físicos 

que permitam separá-las em seus constituintes de uma mistura, sem as alterar quimicamente. Isto significa que 

após a separação das diferentes componentes que as constituem, podemos voltar a obter a mistura inicial, 

juntando novamente todas elas. 

Outro experimento realizado foi à filtração (Figuras 03 e 04) separação de misturas heterogêneas, constituídas 

de um componente sólido e outro líquido ou de um componente sólido e outro gasoso. A mistura deve passar 

através de um filtro, que é constituído de um material poroso, e as partículas de maior diâmetro ficam retidas no 

filtro. 

Em Ciência, no 9º ano, trabalhamos uma abordagem inicial sobre os processos de separação de misturas, 

iniciando pelas estações de tratamento de água (ETA).  

 

 

 

Figura 03: Filtração da água com material alternativo. 
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Figura 04: Aluno realizando o procedimento experimental da filtração. 

 

As separações de misturas são utilizadas para decompor misturas de substâncias em um sistema qualquer nos 

dois ou mais componentes originais. É realizada para as mais diversas finalidades das Ciências, da engenharia à 

produção petroquímica. Dentre os métodos, alguns, por mais que pareçam ter pouca utilidade, são essenciais em 

processos de mineração ou análises farmacêuticas. Os métodos para que isso se concretize são muitos, filtração, 

destilação, decantação, cromatografia, destilação, entre outros. Cada método de separação é utilizado para certo 

tipo de mistura, que pode ser dividida basicamente entre homogênea e heterogênea. E também, cada método 

tem seu modo de separação, podendo ser de modo mecânico ou reacional químico.  

A descontinuidade da matéria com materiais do cotidiano, medidas de volume, determinação da densidade, 

titulação com materiais alternativos como garrafas plásticas, copos, mangueira entre outros que também foram 

desenvolvidos.  

Na destilação, adaptamos com materiais alternativos a aparelhagem (Figura 05), nesta atividade realizamos a 

destilação de um suco concentrado com o objetivo de separar ao menos dois componentes de cada mistura. Este 

processo consiste em aquecer a mistura em uma aparelhagem apropriada, quando em laboratório, até que o 

líquido entre em ebulição. Como o vapor do líquido é menos denso, sairá pela parte superior do balão de 

destilação chegando ao condensador, que é refrigerado com água, entra em contato com as paredes frias, se 

condensa, voltando novamente ao estado líquido. Em seguida, é recolhido em um recipiente adequado, e o sólido 

permanece no balão de destilação.  
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Figura 06: Destilação com materiais alternativos. 

                              

A determinação do teor de álcool na gasolina de dois postos de gasolina diferentes foi outra atividade 

desenvolvida (Figura 06). A gasolina é uma mistura de hidrocarbonetos obtida a partir da destilação de petróleo, 

não sendo, portanto, uma substância pura. No Brasil, antes da comercialização, adiciona-se álcool anidro à 

gasolina. A mistura resultante é homogênea (monofásica).  

A mistura água-álcool também é um sistema homogêneo (monofásico), com propriedades diferentes daquelas 

das substâncias que a compõem (densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição, etc.). Já a mistura água-gasolina 

é um sistema heterogêneo, bifásico. Quando a gasolina (que contém álcool) é misturada à água, o álcool é 

extraído pela água e o sistema resultante continua sendo bifásico: gasolina-água/álcool.  

O álcool contido na gasolina dissolve-se na água porque suas moléculas são polares como as da água. Isto é, se 

aplica o dito "semelhante dissolve semelhante": substâncias polares dissolvem-se melhor em solventes polares e 

substâncias apolares dissolvem-se melhor em solventes apolares.  
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Figura 06: Material para experimento de teor de álcool na gasolina 

 

Os experimentos possibilitam o contato dos alunos com a visualização de fenômenos que antes eram 

discutidos apenas de forma teórica. Percebe-se a motivação e participação ativa dos discentes na realização das 

atividades. No momento da realização dos experimentos eram realizadas indagações aos alunos a fim de que eles, 

de fato, entendessem o que estavam sendo desenvolvido e a relação com o cotidiano local. 

Em alguns diálogos mantidos com os alunos durante o projeto e após analise prévia de um questionário 

aplicado durante as aulas, percebemos que muitos alunos reclamavam e até perdiam as aulas de algumas 

disciplinas por acharem estas chatas. A falta de vivência de situações concretas e a pouca ou subutilização de 

atividades desse nível comprova que a maioria das aulas, principalmente de Ciências, que são executadas no 

Colégio Estadual Professor Artur Fortes, ficam muitas vezes apenas no campo da abstração.  

Observem que a falta de laboratório de Ciências na nesta unidade escolar torna-se um fator desmotivador por 

parte do professor para desenvolver atividades de caráter experimental, por outro lado existe o ambiente de sala 

de aula, os quais podem adaptar materiais e substituir reagente e mostrar uma realidade diferenciada das 

Ciências para os alunos. Esse tipo de material nos faz perceber que a presença ou não do laboratório na escola 

não é o fator determinante na utilização de experimentos nas aulas de Ciências e sim a concepção que o (s) 

professor (es) possui(em).  

Os relatos dos alunos reforçam a necessidade de execução deste projeto no referido Colégio, no sentido de 

dialogar e até de mostrar a possibilidade de trabalhos experimentais com vários conteúdos que são vistos pelos 

alunos apenas de maneira abstrata, além da aproximação e melhora na relação professor/aluno. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Podemos dizer que não é o simples fato de realizar uma atividade experimental que irá garantir grande 

melhoria na qualidade do ensino de Ciências. Deve-se observar como? Por quê? E para que a realização de 
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experimentos? Sempre levando em consideração a vivência dos alunos, suas necessidades e fenômenos que 

desejam ser investigados por estes.  

Com o desenvolvimento dessas atividades podemos relatar que houve a participação e empolgação dos alunos 

no decorrer do processo bem como a aprendizagem foi significativa, no sentido de que os alunos entenderam o 

conceito que estava sendo trabalhado, visto que realizamos atividades experimentais voltadas para a realidade 

cotidiana. 

Entendemos que o trabalho experimental, quando conduzido numa perspectiva em que, através da 

aprendizagem fundamental dos conteúdos científicos, os alunos possam desenvolver capacidades científicas 

necessárias para atuarem de um modo eficaz na sociedade em que estão inseridos, constitui um meio por 

excelência para a criação de oportunidades para o desenvolvimento dessas mesmas capacidades. 

O desenvolvimento das atividades experimentais no recinto de sala de aula nas turmas de 9º ano no ensino 

fundamental no Colégio Estadual Professor Artur Fortes, requer do professor uma formação nesse campo. As 

considerações prévias nos impõem uma reflexão sobre algumas questões, às quais é urgente dar resposta, se não 

quiser tornar cada vez maior o abismo entre o que se está fazendo na formação dos jovens e aquilo que lhes é 

pedido pela sociedade em que vão estar inseridos, isto é, entre a vida acadêmica e a vida profissional. Sendo 

assim, precisamos a cada dia renovar os conceitos de metodologia no ambiente escolar. 
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A ampliação e a popularização das tecnologias móveis têm modificado o mundo. A geração emergente de tecnologia digital, 

com potencial para ser utilizado na educação surge cada vez mais associada às Tecnologias Móveis e Sem Fio (TMSF), 

também conhecidas como mobile learning (m-learning). Trata-se da mediação educacional através dos dispositivos móveis, 

tais como tablets e smartphones. Este trabalho teve como objetivo apresentar alguns aspectos e questões inerentes às 

tecnologias móveis como apoio didático no processo de ensino e aprendizagem do Ensino de Química, como também 

apresentar dois aplicativos educacionais (AE) para o estudo da tabela periódica.  

Palavras-chave: M-learning, Tecnologias  Digitais, Aplicativos Educacionais. 

 

Exploring  Educational applications for the Periodic Table of Education. 

 

The expansion and popularization of mobile technologies have changed the world. The emerging generation of 

digital technology with potential for use in education appears to be increasingly associated with the Wireless and 

Mobile Technologies (TMSF), also known as mobile learning (m-learning). This is the educational mediation via 

mobile devices such as tablets and smartphones. This study aimed to present some aspects and issues related to 

mobile technologies as teaching aids in the teaching and learning of Chemistry Teaching, as well as presenting 

two educational applications (EA) for the study of the periodic table. 

 Keywords:M-learning, Digital Technology, Educational applications. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A evolução tecnológica vem trazendo mudanças comportamentais e de paradigmas. Observa-se que a 

sociedade do conhecimento e da informação utiliza de forma crescente as tecnologias de armazenamento e 

transmissão de dados, sobretudo pela rapidez com que as informações são compartilhadas através da internet, 

principalmente em computadores, smartphones e tablets. A facilidade de acesso a estas tecnologias permite o 

seu uso em todas as faixas etárias, inclusive a terceira idade. Os preços cada vez mais acessíveis facilitam a sua 

aquisição o que permite a condição de uma geração familiarizada com estes instrumentos digitais e suas 

funcionalidades. Enfim, "a sociedade atual, nos mais diversos setores, cada vez mais se estrutura e se organiza 

com base nessas tecnologias interligadas em redes, o que caracteriza, de acordo com o sociólogo e pesquisador 

Manuel Castells, uma Sociedade em Rede” [1].  

Para Schlemmer [1] a sociedade em rede abrange também a sociedade escolar e, portanto, a escola deve 

passar por adaptações. O processo de ensino e aprendizagem não pode ficar restrito ao livro didático e a lousa, 

como afirmam Silva, Gandin e Linpiski [2], quando dizem “a nova geração questiona essas estruturas e pressiona 

por uma mudança, esperam muito mais da escola”. Neste sentido, o Ministério da Educação [3] anunciou em 
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2012 a criação de projetos como Educação Digital – Política para computadores interativos e tablets para as 

escolas de ensino médio. O objetivo deste projeto é oferecer instrumentos e formação aos professores e gestores 

das escolas públicas para o uso intensivo das tecnologias digitais no processo de ensino e aprendizagem. 

Em Sergipe, o projeto “Tablets Educacionais” tem como objetivo proporcionar aos professores e alunos 

condições de acesso a novas tecnologias, e o acesso à internet.  A iniciativa pretende contribuir para as pesquisas 

em sites de domínio público, livros digitais, além de promover a interação em sala de aula para auxiliar a 

aprendizagem dos alunos. 

Deste modo, neste trabalho buscou-se apresentar alguns aspectos e questões inerentes às tecnologias móveis 

como apoio didático no processo de ensino e aprendizagem do Ensino de Química, como também apresentar dois 

aplicativos educacionais para o estudo da tabela periódica, além de observar a fala sobre a satisfação de uso por 

quem baixou o aplicativo. 

 

1.1 MOBILE LEARNING 
 

A implementação de tecnologias da informação e da comunicação (TIC) na educação vem trazendo novas 

áreas de pesquisas, visando discutir as potencialidades, limitação e popularização das mídias digitais no Ensino, 

que variam desde a modalidade de ensino, presencial ou à distância, à utilização de aparelhos tecnológicos 

através da relação dialógica entre professor-aluno apresentados a partir de blogs, redes sociais, informações em 

sites específicos ou via programas, como softwares. Com a criação dos tablets e smartphone, esta relação não 

está mais restrita ao computador. 

Segundo Marçal [4]
 
a oferta de serviços de telecomunicações e de artefatos computacionais, capazes de prover 

mobilidade, traz a oportunidade para o desenvolvimento de pesquisas no campo da computação móvel, onde o 

grande potencial desses dispositivos encontra-se na utilização desta tecnologia como parte de um modelo de 

aprendizado integrado, caracterizado pelo uso de dispositivos de comunicação sem fio, de forma transparente e, 

criando um novo conceito chamado de Mobile Learning ou m-Learning. 

Polissoly e Loyolla [5] trazem a definição de que o m-learning é utilização de dispositivos móveis e portáteis 

quando usada para facilitar o acesso e a informação em programas de ensino. De acordo com a UNESCO [6] a 

aprendizagem móvel envolve o uso de tecnologias de comunicações móveis, por si só ou em combinação com outra 

TIC, para permitir a aprendizagem a qualquer momento e em qualquer lugar”. Batista e Barcelo [7]
 
definem como 

sendo o campo de estudo que busca analisar de que maneira os dispositivos móveis podem colaborar para a 

aprendizagem. 

No m-learning “utilizamos dispositivos móveis sem fio para promover a comunicação e interação on-line entre 

sujeitos e destes com o seu contexto” [8]. Para esses autores um dos aspectos positivos do m-learning é que “a 

informação é acessível, o que se torna mais ‘presente’ em qualquer tempo e espaço, pois (...) não são necessários 

fios para acessá-la e (...) é muito mais prático e simples acessá-la em função da portabilidade das tecnologias”. 

Todos esses autores apontam que a característica fundamental é a mobilidade dos aprendizes, que podem estar 

distantes uns dos outros, e também em espaços formais de educação. Ainda para estes autores, as tecnologias de 

mobilidade se tornaram uma opção promissora não somente pelo baixo custo, mas pela rapidez da difusão de 

informações e interação entre pessoas e sistemas, podendo, assim, viabilizarem novas abordagens pedagógicas e 

níveis de desempenho não alcançáveis pelos meios tradicionais de aprendizagem.  

Os tablets e os smartphones se assemelham ao computador, possuindo diversos recursos em suas 

funcionalidades que podem aumentar a aceitação do m-learning por parte dos usuários: flexibilidade, 

simplicidade, velocidade, possibilidade de operar online e off-line, usabilidade, jogos e simulações, interatividade, 
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além de vídeo, calculadora, livros, e-mails e GPS. Também apresentam outros aplicativos para uso de 

comunicação social, de redes sociais e de uso restrito, como é o caso de aplicativos de banco. Essas 

multifuncionalidades remetem o potencial destes dispositivos móveis para desenvolvimento de atividades 

relacionadas à pesquisa e ao ensino. 

As emergentes Tecnologias Móveis e Sem Fio (TMSF), o mobile learning por meio do uso de tablets e 

smartphones, começam aparecer, ainda de forma bastante reduzida, nos processos de ensino e de aprendizagem em 

Química. Não é o uso desses objetos que trará mudança no ensino, mas sim a forma de como esta tecnologia seja 

utilizada pelo professor é que poderá favorecer ou não o processo de aprendizagem.  

Neste aspecto, é necessário discutir a problemática da busca pela melhoria no ensino de ciências, em especial ao 

ensino de química, e a necessidade de formar cidadãos alfabetizados cientificamente e tecnologicamente.  

Como já vem sendo pesquisado, um dos principais fatores apontados para o insucesso na aprendizagem é o 

modelo de transmissão-recepção do conhecimento, como também a falta de metodologias diferenciadas. Neste 

modelo de reprodução de conceitos apresentados nos livros didáticos, sem levar em consideração a evolução 

epistemológica da ciência, o cotidiano dos alunos, nem suas concepções previas, os alunos simplesmente recebem 

os conceitos e veem a ciência como verdade absoluta, inacessível e sem correlação com o mundo onde estão 

inserido. 

Saliba [9] dizem que o modo de transmissão dogmática, onde a chave é recordar a lei ou princípio, reforçado 

por avaliações sobre a aplicação nos exercícios organizados, pode contribuir para o insucesso escolar, tanto para os 

professores quanto para os alunos, pois não estimula a capacidade reflexiva e criativa de ambos, fazendo com que o 

professor fique passivo da elaboração dos conteúdos e didáticas e não desenvolva suas próprias metodologias e os 

alunos sejam apenas receptores do conteúdo apresentado, não refletindo sobre esses conteúdos, impedindo a 

possibilidade de construção do próprio conhecimento. 

Em relação ao ensino de ciências, percebe-se predominância de um ensino onde a visão da ciência é passada 

de forma aproblemática e ahistórica, na qual a “transmissão” de conhecimentos se dá sem nenhuma reflexão ou 

preocupação em discutir as dificuldades e etapas epistemológicas da construção do conhecimento científico. 

Normalmente, apresentam-se apenas conceitos, sem contextualização, e sem levar em consideração as ideias 

previas dos alunos e nem a cultura social na qual estão inseridos. 

Partindo do pressuposto de que a ciência encontra-se interligada ao nosso cotidiano, e como cidadãos, diante 

das problemáticas sociais, tecnológicas e científicas, entende-se que “o domínio do conhecimento científico é 

necessário, principalmente, para nos defendermos da retórica científica que age ideologicamente em nosso 

cotidiano” [10]. É preciso ensinar ciências para formação de cidadãos atuantes e conseguir entender que a ciência 

é construída a partir dos princípios epistemológicos. 

Para Japiassu [11] a tarefa da epistemologia consiste em conhecer este devir e em analisar todas as etapas de 

sua estruturação, chegando sempre a um conhecimento provisório, jamais acabado ou definitivo, ou seja, o 

conhecimento está sempre em construção, no qual o cientista está sempre em busca e situando conhecimento 

científico dentro do domínio do saber. 

Desta forma, faz-se necessário ensinar ciências levando em consideração não somente o que funcionou na 

ciência, mas valorizar também o que deu errado, considerar também as ideias contrapostas dos alunos, suas 

concepções, e valorizar o erro, de forma que possibilite a reflexão e a participação ativa dos alunos, para superar 

esses obstáculos sustentados pelas ideias simplistas, acarretadas de generalização e opinião, como defende 

Bachelard [12]. Portanto, é necessário trazer para sala de aula a valorização dos saberes populares e a interação 

do aluno com o mundo, uma vez que o estudo da ciência propicia a contextualização através do envolvimento de 

questões sociais, históricas e filosóficas, para despertar no aluno a capacidade de questionar e construir seu 

conhecimento a partir de uma racionalidade científica de forma descontínua e pluralista, criando assim uma 

capacidade reflexiva. 
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Por isso, cabe ao professor escolher metodologias que envolvam o contexto estudantil de forma a associar as 

tecnologias educacionais vinculadas à concepção de conhecimento que deseja conceber, levando em 

consideração a interação social. Concordamos com Saccol, Schlemmer e Barbosa [8] que “se adotarmos uma 

concepção epistemológica de que o conhecimento é fruto de construção do indivíduo feita em colaboração com 

professores e colegas, devemos selecionar tecnologias que permitam interação intensiva entre as pessoas”, por 

exemplo, seja este chat, e-mails, fórum etc.  

Saliba [9] apoiam as escolhas metodológicas que promovam a interação, incentivando os alunos a interagir 

para aumentar o conhecimento individual. 

São nestas possibilidades dialógicas e de interação que Moran [13] destaca a utilização da tecnologia móvel, 

pois são nas múltiplas formas de colaboração, entre pessoas próximas e conectadas, com dispositivos móveis, que 

pode-se perceber que o potencial da utilização desta tecnologia é a possibilidade dos alunos ter acesso a 

comunicação através de chats, vídeos aulas, livros a qualquer hora e em qualquer lugar, no momento em que o 

estudante precisar, destacando ainda: 

Essa mescla, entre sala de aula e ambientes virtuais é fundamental para abrir a escola para 

o mundo e para trazer o mundo para dentro da escola. Outra mescla, ou blended é a de 

prever processos de comunicação mais planejados, organizados e formais com outros mais 

abertos, como os que acontecem nas redes sociais, onde há uma linguagem mais familiar, 

uma espontaneidade maior, uma fluência de imagens, ideias e vídeos constantes. [13] 

As tecnologias digitais possuem, além desses, outros recursos chamados de aplicativos, que são programas 

próprios para tablets e/ou Smarthphones que não veem instalado nos aparelhos, mas que quem o possuem, pode 

escolher e instalar. Encontram-se aplicativos de jogos, programas de televisão, de bancos, de música e também os 

chamados aplicativos educacionais (AE), que podem ser considerados equivalentes aos softwares educacionais 

(SE), objetos de aprendizagem (AO) ou objetos educacionais virtuais (OEV).   

A escolha do aplicativo educacional não deve ser feita de forma aleatória, pois de acordo com Eichler e Del 

Pino [14], somente a utilização do software não promove aprendizagem, mas para que tenha sucesso é necessária 

a integração ao currículo e as atividades de aula. Neste sentido, corrobora-se com Mercado [15] que a decisão de 

utilização da tecnologia da informática, em particular do software, como apoio ao processo de ensino e 

aprendizagem, deve ser baseada em critérios levando-se em consideração, tanto os recursos tecnológicos, quanto 

pelas possibilidades pedagógicas e metodológicas de uso no ensino. 

Assim como, para Giordan [16] é necessário que o docente seja capaz de selecionar, identificar as 

potencialidades e limites de cada software, visando a aplicá-lo de forma adequada com vista a despertar maior 

interesse, alcançar maior efetividade e melhores resultados na aprendizagem. 

Portanto, pode-se dizer que a tecnologia móvel não seja um meio que venha solucionar as dificuldades de 

ensino e de aprendizagem para o ensino de ciência, mas que pode ser empregada como um apoio metodológico 

que quando utilizada de forma planejada, e levando-se em consideração todos esses aspectos de funcionalidade, 

pedagógicos, tende a obtenção de satisfação na aprendizagem.  

 

1.2 APLICATIVOS EDUCACIONAIS EM QUÍMICA 

 

Embora seja crescente o uso de aplicativos nos TD, a diversidade de jogos, vídeos e simulações, ainda possuem 

uma quantidade resumida de AE. Uma pesquisa da Distimo, empresa que faz análise de lojas de aplicativos, 
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observou que para o sistema IOS, existem mais de 2,3 mil aplicativos para celulares. Deste total, 35% são games, 

11% são de entretenimento e apenas 8% são opções relacionadas à educação [17]. 

O MEC [3], em 2013, abriu inscrição para propostas de aplicativos educacionais gratuitos disponíveis para 

Android. A proposta é que os aplicativos devam ser desenvolvidos para quatro áreas diferentes. A primeira delas 

é de enriquecimento curricular, voltada para as diferentes etapas da educação básica. Há também duas áreas 

voltadas para a capacitação dos professores e por fim, uma área para desenvolver aplicativos acessíveis para 

alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades-superdotação. A intenção é 

estimular o uso das TD para despertar maior interesse, eficiência, estímulo e melhoria nos resultados da 

aprendizagem. 

Desta forma, entende-se que a tendência seja cada vez mais comum encontrar novos aplicativos educacionais 

e com maior reconhecimento. Na área de química este número ainda é bastante reduzido. Nichele e Schlemmer 

[18] fizeram um levantamento dos aplicativos nesta área com a palavra química, no AppStore, e como resultado 

encontraram 16 aplicativos em 2012, cujo número aumentou para 34 em 2013, mostrando pois um aumento de 

mais de 100% num curto espaço de tempo. Com a palavra “chemistry“ estes mesmos autores encontraram um 

resultado de 338 aplicativos que aumentou para 523 no mesmo espaço de tempo. Contudo, é preciso que fique 

claro que para pesquisar esses aplicativos, é necessário que os dispositivos estejam conectados à internet e que 

as consultas sejam feitas nas lojas virtuais de aplicativos compatíveis ao sistema operacional do aparelho, por 

exemplo, se é Android ou IOS. Para Android a loja chama-se Play Store e para o IOS, AppStore. 

Entretanto mesmo com o crescente número de aplicativos educacionais é necessário que o professor saiba 

escolher qual aplicativo se adequa melhor ao que ele se propõe ensinar. Sendo assim, apresentaremos dois 

aplicativos gratuitos para android que podem ser utilizados no auxilio de tabela periódica. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Esta pesquisa é de natureza qualitativa e exploratória, considerando-se a necessidade de maior familiaridade com 

o tema que ainda é pouco explorado. Segundo Gil [19], a pesquisa exploratória tem como objetivo principal o 

aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições. 

O procedimento metodológico constituiu-se em duas etapas, a primeira foi a busca de aplicativos educacionais 

gratuitos a partir da palavra-chave “tabela periódica” para dispositivo Android, na loja de aplicativo chamado de 

play store, visto que os tablets foram entregues na escola possuem este sistema operacional. Optou-se pelos 

aplicativos gratuitos com o intuito de não gerar custos para o professor que desejar utilizá-lo com os alunos. A 

segunda etapa metodológica constituiu-se da observação do grau de satisfação dos usuários dos aplicativos, obtido  

nos comentários no próprio aplicativo. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Busca pelos aplicativos educacionais sobre Tabela Periódica 

 

Foram encontrados 96 aplicativos gratuitos, sendo representados 42 na figura 1, os quais foram avaliados pelo 

seu idioma, sendo que apenas 11 são de língua portuguesa. Destes, encontra-se simuladores e jogos de 

nomenclatura relacionados à tabela periódica.  
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Figura 1: Alguns dos Aplicativos Educacionais sobre Tabela Periódica 

(fonte:https://play.google.com/store/search?q=tabela%20peri%C3%B3dica&c=apps&hl=pt-PT) 

 

Estes aplicativos educacionais apresentam-se caracterizados de forma bastante simplificada, trazendo a 

reprodução de conceitos apresentados nos livros didáticos, passando a ideia de transmissão-recepção de 

conceitos, faltando contextualização, questionamentos, não considerando o processo histórico da construção da 

tabela e sem possuir um tutorial do programa. Daí a necessidade do professor em adaptar a sua prática, mediar, 

trazer questionamentos, promover a contextualização, adaptando esses recursos de acordo com o que deseja 

alcançar. O aplicativo tabela periódica produzido pela SOCRÁTICA, atualizado pela última vez em julho de 2014, 

figura 2, traz informações sobre os elementos da tabela, como por exemplo, as propriedades gerais: grupo e 

configuração eletrônica etc., bastando apenas clicar em aprender para se ter acesso as informações. Alguns 

elementos do aplicativo trazem vídeos, mas para que este funcione é necessário estar conectado com a internet. 

Os vídeos exemplificam onde é usado o elemento químico correspondente, porém esses vídeos estão com áudios 

em inglês, que é um fator negativo para o aluno que não é fluente em inglês. Dispõem de exercícios (EXAME) 

cujas características são memorísticas, pois pergunta apenas qual símbolo representa o elemento ou qual nome 

do elemento ou qual número de prótons. 
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Figura 2: Aplicativos educacionais “Tabela Periódica” produzido pela Socratica 

(fonte:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.socratica.mobile.chemistry&hl=pt-PT) 

Já no aplicativo produzido pela EDUCALABS, figura 3, embora este possua características das propriedades da 

tabela como o aplicativo da figura 2, traz como diferencial a visualização tridimensional (imagem em 3D), pois os 

alunos possuem dificuldades em fazer as interpretações em nível submicroscópico, por exemplo, os íons, 

moléculas, e neste caso, o átomo. Desta forma, visualizar o modelo do átomo, pode estimular o desenvolvimento da 

capacidade de abstração, Porém, é necessário o professor alertar sobre os modelos, e que é apenas uma 

representação para facilitar o entendimento. Observa-se também que este aplicativo não considera os aspectos 

históricos e epistemológicos, ou seja, não explora o processo científico de construção da tabela, de que maneira 

começou a ser organizada e a partir de quais conhecimentos, o que deu errado, o que deu certo, quais os 

pesquisadores envolvidos até chegar a esta tabela conhecida hoje. 
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Figura 3: Aplicativos educacionais “Tabela Periódica” produzido pela Educalabs 

(fonte:https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.panapps.PeriodicTable&hl=pt-PT) 

Desta forma, pode-se constatar que os aplicativos educacionais, mesmo com o propósito de facilitar a 

compreensão de conteúdos químicos, necessitam que o professor adeque à sua prática, para que assim, possam se 

tornar um recurso potencial de aprendizagem em química. 

 

3.2 Grau de satisfação dos AE 

 

De acordo com o play Store, o AE tabela periódica da SOCRATICA (Figura2), obteve mais de 1.000.000 

downloads, sendo que 21.813 pessoas deixaram sua avaliação. A avaliação é voluntária e consiste em dar entre 1 a 

5 estrelas, sendo 5 a satisfação total com o aplicativo, podendo comentar ou não.  56,93% dos que avaliaram 

alegaram que estão totalmente satisfeito com o aplicativo, deram 5 estrelas. 22,59% avaliaram em 4 estrelas, 

10,64% em 3 estrelas, 4,17% em 2 estrelas e 5,67% em 1 estrela. Já o aplicativo da EDUCALABS (Figura 3) 

possuiu mais de 10.000 downloads, destes, 2.043 avaliaram. 69,21% avaliaram em 5 estrelas; 18,11 em 4 estrelas; 

6,75 em 3 estrelas; 2,69 em 2 estrelas; 3,24 em 1 estrela. Logo, percebe-se que a maioria gostou do aplicativo, 

possivelmente de algum modo, ajudou nos estudos. Desta forma, entende-se que tais aplicativos podem ser 

utilizados em sala de aula para auxiliar os estudos, mas sem a mediação do professor não saberemos como as 

informações da tabela estão sendo assimiladas pelos alunos. 

A tabela 1 apresenta as falas referentes aos comentários de alguns usuários dos dois aplicativos e mostra que não 

somente os alunos buscaram o aplicativo, mas professores também, comentários C3 e C8 da tabela, o que sugere 

que alguns professores já estão se familiarizando também com os AE. A simplificação de reunir as informações das 

propriedades agradou os usuários. A interatividade e visualização em 3D também foram fatores favoráveis para a 

satisfação, conforme comentários C1, C4, C5 e C7. 

A insatisfação dos usuários foi devido a falta de alguns elementos sintéticos como o tamanho das letras, o 

tamanho da imagem em 3 D e a linguagem em inglês, comentários C2, C6 e C13. Além disso, houve a sugestão de 

inclusão de uma tabela de reações, comentário C12.   

Tabela 1: Comentários sobre os aplicativos 

 Satisfação dos Aplicativos 

Comentaristas  Comentários  
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C1 
“O louco… Se na minha época de escola fosse assim tão ilustrativo...” 

C2 “Falta alguns elementos sintéticos, se nao fosse isso daria 5 estrelas” 

C3 

“Excelente tabela Melhor aplicativo de tabela periódica que já vi, 

como educador achei incrível e recomentarei aos meus alunos e 

colegas” 

C4 
“Descrição completa, animação em 3D, letras um pouco pequenas para 

tela 4 polegadas mas ta legível.” 

  

C5 

“Essa tabela periódica excede às expectativas. Definitivamente a 

melhor que já vi. Graficamente agradável e com todas as informações. 

Parabéns aos desenvolvedores!!!” 

C6 

“Muito bom Sugestão ao desenvolvedor para próximas atualizações: 

permitir a visualização em tela cheia da animação do átomo; ter a 

visualização de setas para indicar a propriedade selecionada na tablet” 

C7 

“Muito bom Sempre quis ver um app com ligações de átomos que 

mostrasse os pares eletrônico na camada de Valência. Mas mostrar os 

elétrons distribuídos já ajuda muito,” 

C8 

”Tabela Periódica Sou professor de química e achei espetacular o 

aplicativo” 

C9 
”Bom Muito bom mesmo, com as informações precisas. Adorei” 

C10 

”Muito útil. Me ajudou em várias dúvidas, como densidade, ebulição, 

etc” 

C11 ”Gostei Gostei dessa tabela, vai me ajudar muito pra faculdade” 

C12 ”podia melhorar ter mais informacoes e tabelas de reacoes” 

C13 

“Mais ou menos Ele é ótimo mais esta tudo em inglês ai forçou a barra 

né” 

C14 

“Otimo. É a melhor opção de aprender a tabela de um jeito divertido, 

contem todas as informacoes dos elementos, me ajudou muito em 

meus estudos. Funcionou muito bem e nao trava (galaxy y). Vale 

MUITO a pena!” 

C15 
”Bom Faço curso técnico em Química e essa tabela e boa não e das 

melhores mais ajuda muito Recomendo...” 

4. CONCLUSÃO DO TRABALHO 

As tecnologias digitais (TD) estão sendo inseridas nas escolas, com a intenção de serem utilizadas para 

melhoria no processo de ensino e aprendizagem, tanto no âmbito de funcionalidades, quanto na qualidade. Os 

aplicativos educacionais poderão auxiliar o aluno a compreender melhor a química. Entretanto, é preciso que 

fique claro que não há nenhum aplicativo perfeito e que o seu uso, sem um devido planejamento, não implica em 

melhoria do ensino. É preciso adequá-lo à prática do professor porque se a postura deste for de transmissão-

recepção, a utilização tenderá ser usada para esse fim. É necessário, portanto, que o professor questione o aluno, 

fazendo-o refletir sobre as concepções existentes, para que de fato a construção do conceito seja mediada.  
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A utilização das tecnologias digitais e dos aditivos educacionais (AE) é uma área que precisa ser bastante 

discutida e pesquisada. Necessita, também, de investimentos na produção de mais AE com potencial para ser 

utilizado em sala de aula e dessa forma tentar minimizar as dificuldades de compreensão do ensino de ciências, 

em especial o de química. 

É imprescindível ressaltar que, além da utilização nas escolas e da necessidade de inserir cursos na formação 

continuada destes professores, é interessante também, que durante a formação do professor essas questões 

metodológicas sejam introduzidas nas disciplinas pedagógicas. 
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O uso da experimentação para o entendimento de fenômenos do 

cotidiano: concepções dos alunos sobre a combustão  
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O presente trabalho abordou as concepções alternativas dos alunos sobre fenômenos do cotidiano,  combustão, mediante a 

realização de experimentos, assim como a possível minimização dessas concepções através de debates entre grupos de alunos 

com posicionamentos diferenciados para explicar os questionamentos apresentados pelos professores/pesquisadores.  A 

pesquisa realizada com alunos do 3º ano do Ensino Médio da Cidade Universitária de Sergipe foi de caráter qualitativo, visto 

que os dados foram coletados através de questionários semiestruturados e entrevistas abertas. Pode-se observar com os 

resultados obtidos que as concepções alternativas desses alunos eram fruto de um ensino memorístico e portanto, sem uma 

aprendizagem significativa de conceitos primordiais à compreensão da Química. No entanto, a utilização de experimentos, 

mediados por questionamentos que contemplavam o conhecimento prévio dessas concepções, permitiu que esses alunos se 

envolvessem tanto com o fenômeno discutido como na defesa de suas ideias e na elaboração de um consenso comum mais 

próximo do científico. 

Palavras-chave: concepções prévias, conhecimento científico e combustão 

 

The use of experimentation to understanding everyday phenomena: students ' conceptions about the 

combustion 

 

The present study sought to raise the students ' alternative conceptions about everyday phenomena-combustion, 

through experiment, as well as the possible minimization of these conceptions through discussions among groups 

of students with different placements to explain the questions presented by teachers/researchers. The research 

conducted with students in the 3rd year of high school in the university town of Sergipe was qualitative character, 

since the data were collected through questionnaires and semi-structured open-ended interviews, it can be 

observed that their alternative conceptions were the result of a memorístico education and therefore without a 

meaningful learning of primordial concepts for the understanding of chemistry. However, the use of experiments, 

mediated by questions that cover the prior knowledge of these conceptions, allowed these students engage with 

both the phenomenon discussed as in defending their ideas and in the elaboration of a common consensus closer 

to the scientific.  

Keywords: previous conceptions, scientific knowledge and combustion 

1. INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas as pesquisas na área de Ensino de Ciências vêm sofrendo grandes mudanças e 

transformações, ocasionando um incremento considerável sobre as mais variadas vertentes de pesquisas na área, 

incluindo as pesquisas voltadas para as representações mentais, que surgiram com mais intensidade no Brasil nas 

duas últimas décadas.  

De um modo geral, as pesquisas se propõem a identificar, entender, analisar os problemas na área de ensino 

de ciências e também apontar caminhos para a minimização e/ou solução das problemáticas existentes, 
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consequentemente reduzir os problemas de ensino e aprendizagem e contribuir para o desenvolvimento do processo 

educacional. Assim as pesquisas foram evoluindo na tentativa de atender a tais propósitos.  

A partir da década de setenta surgem às primeiras pesquisas voltadas para o estudo das concepções 

alternativas, as quais proporcionaram na época os primeiros indícios das mudanças que viriam a acontecer nas 

pesquisas na área de ensino de ciências (SANTOS, GRECA, 2006
[1]

; MOREIRA, 1996
[2]

; MOREIRA, PINTO, 

2003
[3]

). 

Nesta década de setenta houve uma explosão das pesquisas voltadas para a abordagem e conhecimento 

das concepções prévias ou concepções alternativas sobre os mais variados temas. Tais pesquisas estavam 

preocupadas em identificar quais as primeiras ideias ou conceitos que os alunos apresentavam ao explicar um 

dado fenômeno. Como consequência ocorreu um aumento considerável de trabalhos publicados que tratavam da 

abordagem das concepções alternativas sobre os mais diversos assuntos e/ou conteúdos (SILVA, AMARAL, 

2010[4]; MACHADO, ARAGÃO, 1996[5]; MORTIMER, 1996[6]).  

Nesses trabalhos são discutidos como as concepções alternativas são utilizadas para explicar um 

determinado fenômeno de forma inconsistente ou diferente do aceito pela comunidade científica, o que 

torna o aluno incapaz de explicar adequadamente do ponto de vista científico um dado fenômeno 

observado. 

Como as concepções dos alunos não correspondiam ao conhecimento científico, estas foram 

denominadas de concepções alternativas (BASTOS e col., 2004)[7], também conhecidas como concepções prévias 

ou conceitos errôneos denominação esta, que segundo Giordan e De Vicche (1996)[8] atribui, na maioria das 

vezes, uma conotação negativa pelo conhecimento do aluno ser diferente do aceito pela comunidade científica.  

As diferentes maneiras de denominar o conhecimento que os estudantes têm sobre situações ou fenômenos 

científicos variam de autor para autor, em função disso adotaremos o termo concepção alternativa que segundo 

Santos (1991)[9] refere-se ao modo como as pesquisas utilizaram o conhecimento inicial trazido pelo aluno, seu 

aprimoramento até chegar ao conhecimento tido como científico sem, contudo abandonar o conhecimento 

inicial, a autora justifica o termo afirmando que: 

 

“Concepção porque nos referimos a representações pessoais, de raiz afetiva, mais ou 

menos espontâneas, mais ou menos depende do contexto, mais ou menos solitárias de 

uma estrutura e que são compartilhadas por grupos de alunos; Alternativas por reforçar 

a ideia de que tais concepções não têm estatuto de conceitos científicos, que diferem 

significativamente destes, quer a nível de produto, quer a nível de construção e que 

funcionam para o aluno como alternativa aos conceitos científicos (teoria/prática) 

correspondentes” (p. 96, grifo nosso). 

 

É importante ressaltar que alguns alunos ao utilizarem suas concepções alternativas na explicação de um 

determinado fenômeno científico, acreditam estar explicando de forma adequada, pois lhes parece lógico sob o 

ponto de vista dos seus conhecimentos e do seu entendimento de mundo apesar de serem diferentes da 

concepção científica.  

Segundo Mathews (1992)[10] a grande variedade de concepções encontradas neste período fortaleceu 

ainda mais a visão construtivista na qual o conhecimento é ativamente construído pelo aprendiz e não apenas 

transmitido pelo professor e passível de ser apreendido. Essa visão dominava as pesquisas na área em Educação 

289



 
Universidade Federal de Sergipe/Departamento de Química/Grupo de Estudo em Educação Química 

XI Escola de Verão em Educação Química (EVEQUIM) e IV Seminário Integrador Iniciação a Docência: Ações do PIBID 

Química na Educação Básica, São Cristóvão/SE, de 25 à 27/03/15 

em Ciências e Matemática dessa década, que apesar da grande multiplicidade de conhecimentos sobre os mais 

diversos assuntos, e das visões e abordagens utilizadas para obter e explicar tais concepções apresentavam 

semelhanças entre si, sendo a principal delas o papel das concepções no processo de construção do 

conhecimento, o que demonstra a influência das ideias construtivistas no desenvolvimento das pesquisas.  

Ogborn (1997)[11] explica tal influencia ao constatar quatro semelhanças que tem relação direta com o 

propósito das pesquisas sobre concepções alternativas. A primeira é a importância do envolvimento do aprendiz 

de forma ativa na construção do conhecimento, a segunda o respeito pelas ideias trazidas tanto pelo professor 

quanto pelo próprio aluno, a terceira o entendimento da ciência como criação humana e por último resgatar o 

que os alunos já sabem direcionando-os para o conhecimento científico.  

Apesar das semelhanças, os resultados dessas pesquisas revelaram que as concepções alternativas desses 

alunos tinham forte influência na aprendizagem de novos conceitos, o que acabava por provocar uma forte 

resistência à apreensão de novos conhecimentos, já que os alunos não abandonavam suas concepções e 

assimilavam os novos conceitos de forma espontânea, criava-se então uma barreira entre os conhecimentos 

prévios, que são as concepções dos alunos, e o conhecimento científico, o que vinha a dificultar a aprendizagem e 

o crescimento cognitivo do aluno. Segundo Osborne & Wittrock (apud BASTOS e col. 2004)[7] ainda constatou-se 

que “o ensino escolar estava falhando em desenvolver nas crianças conceitos que fossem ao mesmo tempo 

aceitáveis e úteis e solidamente fundamentados numa cultura científica” (p. 10) 

As concepções alternativas não são restritas somente às crianças. Os adultos também apresentam 

concepções alternativas sobre diversos fenômenos e que estas influenciam significativamente o processo de 

ensino e aprendizagem, sendo que muitas dessas concepções persistem firmemente, tornando-se uma forma 

peculiar de entender os conceitos científicos, apresentados pelos livros didáticos e pelos professores. 

Em particular na Química as concepções alternativas não são resultados das experiências cotidianas do 

mundo dos estudantes, diferentemente da Física e da Biologia, o enquadramento disponível para dar sentido às 

abstrações que envolvem certos conceitos como modelo atômico, ou equilíbrio químico, advém do entendimento 

que os alunos fazem de conceitos anteriormente ensinados.  O estudante dará sentido àquilo que lhe é 

apresentado em determinadas ocasiões e em outras, fará o seu próprio sentido, construindo um significado 

adequado as suas ideias anteriores, ou seja, o aluno dará o significativo que melhor atender as suas iniciais 

necessidades (TABER, 2001)[12]. A autora aponta ainda, que as concepções alternativas, às vezes, são inventadas 

de tal forma que envolve um esforço muito maior que vai além das ideias previamentes adquiridas em sala de 

aula. 

Para Carrascosa (2005)[13] a origem e a persistência dessas concepções alternativas têm como causas 

principais: 

 As influências das experiências físicas e na linguagem que usamos no cotidiano, das relações 

interpessoais e dos meios de comunicação ao qual temos acesso; 

 Dos equívocos ou erros conceituais presentes nos livros didáticos e nos materiais de apoio (apostilas, 

textos entre outros);  

 As concepções alternativas de cada professor e  

 A utilização de estratégias e metodologias de ensino pouco adequadas ao contexto do aprendiz. 

A influência das experiências do cotidiano que ocorrem de maneira acrítica e da linguagem utilizada, seja 

ela visual, escrita ou verbal reforçam as concepções alternativas criadas pelos alunos e dificulta o processo de 

mudança ou evolução das mesmas. A linguagem que os indivíduos se apropriam ao longo das suas experiências é 
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constituída de diversos termos e palavras, as quais os indivíduos atribuem significados diferentes daqueles que a 

ciência atribui. 

Com relação os livros didáticos, os conceitos se apresentam como prontos e acabados, que se constituem 

muitas vezes de informações incompletas e incoerentes, apresentando erros conceituais graves, o que favorece a 

construção por parte do aluno de concepções equivocadas em relação às explicações científicas, vale ressaltar 

ainda que as figuras e ilustrações trazidas nos livros podem contribuir para a construção e para reforçar as 

concepções alternativas dos alunos. 

As estratégias e metodologias utilizadas também podem contribuir para o fortalecimento e a persistência 

das concepções alternativas dos alunos. Uma das razões para justificar essa persistência é o não planejamento de 

estratégias nas quais as concepções possam ser questionadas, ou ainda, a falta de domínio do professor sobre o 

conceito ensinado, o que indica a necessidade de uma formação mais adequada no que se refere às concepções 

alternativas e suas limitações. 

Segundo Taber (2001)[12] as concepções alternativas têm sido levantadas e descritas nas mais diversas 

áreas do conhecimento e os resultados obtidos contribuíram para a evolução e o entendimento do processo de 

ensino e aprendizagem, principalmente no que diz respeito à importância de se conhecer as concepções 

alternativas e sua relação com a construção do conhecimento. Porém somente o conhecimento das concepções 

alternativas não é suficiente para solucionar um dos impasses do processo de ensino e aprendizagem: uma 

efetiva apreensão dos conteúdos científicos.  

As implicações advindas dos resultados das pesquisas passavam a gerar novos problemas a serem 

solucionados, sendo um deles: Como fazer com que os alunos apreendam conceitos científicos se os mesmos já 

trazem consigo concepções já formadas que não coincidem com as concepções científicas?. 

Logo após o incremento das pesquisas que tinham o propósito de identificar e abordar as concepções 

alternativas dos alunos e com os resultados obtidos pelas mesmas, surgem pesquisas que se propunham a 

estudar a relação das concepções alternativas no processo de construção do conhecimento e na tentativa de 

solucionar este novo impasse no processo de aprendizagem. As pesquisas passaram a ser preocupar em entender 

a relação das concepções alternativas na aprendizagem de novos conceitos e até que ponto as mesmas 

influenciavam o aluno durante o processo de desenvolvimento cognitivo. 

 Foi então, durante a década de oitenta, que as pesquisas se voltaram para estabelecer formas de 

substituir ou eliminar as concepções alternativas dos alunos por concepções cientificamente corretas. Surgiram 

trabalhos (POSNER et al, 1982)[14] que propunham um modelo de ensino para tratar com as concepções 

alternativas, cuja finalidade era discutir os processos mentais que proporcionassem uma mudança conceitual, 

além de detectar situações que favorecessem o indivíduo a substituir ou eliminar suas concepções alternativas 

por concepções aceitas pela comunidade científica.  

Esse modelo de ensino ficou conhecido como o Modelo de Mudança Conceitual (MMC). Dentro deste 

contexto, o MMC surge de uma analogia entre o crescimento do conhecimento cientifico e a aprendizagem das 

ciências, o qual tem uma influência notável de Kuhn, que com sua descrição da História das Ciências, aponta a 

alternância dos períodos de ciência normal e revolução científica. O MMC surge com a finalidade de resolver o 

paradigma da aprendizagem de novos conceitos, que baseado nas concepções alternativas dos alunos o MMC 

tornou-se sinônimo de “aprender ciência” (NIEDDERER, GOLDBERG e DUIT apud MORTIMER, 2006)[15]. 

291



 
Universidade Federal de Sergipe/Departamento de Química/Grupo de Estudo em Educação Química 

XI Escola de Verão em Educação Química (EVEQUIM) e IV Seminário Integrador Iniciação a Docência: Ações do PIBID 

Química na Educação Básica, São Cristóvão/SE, de 25 à 27/03/15 

Durante o processo de Mudança Conceitual as concepções alternativas apresentadas pelo aluno deveriam 

perder status em relação à concepção científica, porém para que a concepção científica fosse aceita pelo aluno, 

esta deve apresentar-se como sendo inteligível, plausível e frutífera, pois somente assim a nova concepção, ou 

seja, a concepção científica, ganhará importância em relação à concepção antiga, sendo o professor responsável 

por tornar essa nova concepção compreensível, aceitável e continuada. Segundo Mortimer (2006)[15] para um 

indivíduo o status de uma concepção é definido como: 

 

“a extensão pela qual a concepção incorpora as três condições, inteligível, plausível e 

frutífera. Expresso nesses termos, o modelo de mudança conceitual está relacionado à 

diminuição ou aumento do status das concepções” (p. 38). 

  

No processo de construção do conhecimento, entendido como um processo em constante mudança, 

superação e aprimoramento de concepções anteriores em detrimento de novas concepções, a ideia existente na 

mente do indivíduo deve se tornar menos significativa em relação à nova concepção. Em alguns casos, ambas as 

concepções podem coexistir na mente do indivíduo durante o processo de construção do conhecimento. A 

questão é resolver a contradição entre a velha e a nova concepção, para que o indivíduo seja capaz de utilizá-las 

em diferentes momentos a depender da situação em que se encontra. 

Para que ocorra a substituição ou a coexistência das concepções, esta deve ser inteligível, plausível e 

frutífera (POSNER et al. 1982)[14]. Para que uma concepção seja inteligível, o individuo deve ser capaz de entender 

o que ela significa como representá-la, compreender como ela pode ser estruturada e de que forma a nova 

concepção contribui para o entendimento de outros conceitos, explorando suas possibilidades. A concepção 

torna-se plausível quando o indivíduo passa a se utilizar dessa nova concepção para resolver problemas que antes 

suas concepções não eram capazes de solucionar, a concepção passa ainda a dar sentido para experiências e 

situações já ocorridas que ficaram mal resolvidas no cognitivo do indivíduo. O significado de uma concepção 

emerge das suas conexões com outros elementos e conceitos constituindo a ecologia conceitual, um conjunto de 

conceitos prévios que propicia o contexto no qual a nova concepção irá se adaptar, ou seja, se desenvolver e se 

apropriar em um lugar no cognitivo do indivíduo. 

A nova concepção torna-se frutífera, quando o indivíduo considera que esta trará uma série de novas 

associações com outros conceitos, para explicar algo que antes lhe parecia complexo e até impossível de ser 

entendido. Estas associações farão com que surjam novas explicações, possibilidades, direções e ideias durante o 

processo de construção do conhecimento e na compreensão de outros fenômenos, experiências e situações 

(MORTIMER, 2006)[15]. 

Em linhas gerais o MMC passa a se constituir de dois componentes principais que devem ser atendidos 

para que ocorra a mudança conceitual: as condições para que haja a acomodação da nova concepção e a ecologia 

conceitual, que apresenta aspectos nem sempre explícitos, mas que interferem diretamente na aceitação da nova 

concepção. A ecologia conceitual refere-se a um conjunto de conhecimentos prévios que propicia o contexto no 

qual haverá a acomodação da nova ideia e consequentemente sua assimilação. Destacam-se dois aspectos 

importantes da ecologia conceitual para que ocorra a evolução conceitual as anomalias, que são suposições 

distantes e geralmente muito distorcidas, sem lógica e as suposições fundamentais sobre a ciência e o 
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conhecimento, que serão os parâmetros para julgar as novas ideias ou concepções que lhes serão apresentadas 

(EL-HANI e BIZZO, 2002)[16]. 

Nessa perspectiva, para que ocorra a mudança conceitual, o professor tem o papel de mediar um “fio 

condutor” entre a velha e a nova concepção. Ele passa a ser responsável por criar situações, nas quais o aluno 

sinta-se descontente, deixando-o insatisfeito com suas concepções, ou seja, situações nas quais as concepções 

dos alunos não sejam suficientemente capazes de explicar um dado fenômeno ou situação. Neste contexto, 

Posner et al. (1982)[14] aconselha que os professores desenvolvam estratégias que promovam o conflito cognitivo 

no aluno, importante estímulo para que o aluno abandone ou substitua a concepção antiga por uma nova 

concepção aceita pela comunidade científica, gerando a mudança conceitual.  

O conflito cognitivo ocorreria no momento em que o aluno percebesse que suas concepções alternativas 

não eram suficientes para explicar um dado fenômeno, que os resultados provenientes do uso das suas 

concepções alternativas na tentativa de explicar algo, já não condizem com os resultados obtidos na prática. 

Outro importante pesquisador defende o conflito cognitivo, justificando que não se trata de uma eliminação de 

ideias ou de conflitos cognitivos da sua natureza, mas de uma comparação, sem ter um caráter de uma 

confrontação entre as ideias próprias (incorretas) e os conhecimentos científicos (externos) (MOREIRA, 1996)[2]. 

Outros estudiosos como Mortimer (1996)[6] ressalvam ainda as pesquisas que apontam o conflito cognitivo como 

causa do baixo rendimento escolar dos educandos. 

Nesse trabalho buscou-se de conhecer as concepções prévias dos alunos sobre os fenômenos de 

combustão que ocorrem no nosso dia a dia e através da mediação problematizadora e da instrução dada pelo 

professor avaliar se os alunos conseguiam construir conceitos químicos a partir do conhecimento prévio. Para 

identificar essa construção foram utilizados experimentos que proporcionavam condições para promover a 

evolução do conhecimento. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

A pesquisa foi desenvolvida com uma turma da 3ª série do Ensino Médio do Colégio pertencente à Cidade 
Universitária da UFS do Estado de Sergipe, tendo dois professores/pesquisadores como mediadores da 
experimentação problematizadora. O processo de instrução e mediação didática neste estudo foi feito utilizando-
se dos três momentos pedagógicos descritos por Delizoicov & Angotti (1989)

[17]
 que são: problematização inicial, 

organização do conhecimento e aplicação do conhecimento. Tais momentos foram escolhidos devido a sua 
dinâmica por apresentar situações reais que os alunos vivenciam e que são desafiados a expor seus 
entendimentos sobre determinadas situações significativas. 
A pesquisa foi de natureza qualitativa, que segundo Lüdke e André (1986)

[18]
, envolve a obtenção de dados 

descritivos, obtidos no contato direto do pesquisador com a situação estudada e neste tipo pesquisa os problemas 
estudados ocorrem naturalmente sem haver intervenção intencional do pesquisador. A entrevista semiestruturada 
é uma ferramenta para a coleta de dados que supõe uma conversação continuada entre informante e pesquisador 
e que deve ser dirigida por este último de acordo com seus objetivos. 
Para a Problematização Inicial (PI) aplicou-se um questionário com as perguntas abaixo, que envolviam 
fenômenos do cotidiano, tais como: a queima de um papel, a queima de uma vela e a queima de uma esponja de 
aço. Os questionamentos foram feitos a fim de que pudéssemos conhecer as concepções prévias dos alunos, uma 
vez que o nosso objetivo é proporcionar uma reflexão sobre os fenômenos apresentados causando um conflito 
cognitivo entre suas concepções e os resultados obtidos durante a realização dos experimentos. As questões 
abordadas foram as seguintes: 1) O que acontece quando queimamos papel? 2)Sua massa aumenta ou diminui? 
Justifique.  3) E se queimarmos uma palha de aço, acontecerá o que com a sua massa? Justifique sua resposta. 
4) O que acontece se acendermos uma vela e depois cobri-la com um copo? Por quê? 5) E se colocarmos a vela 
em um pirex com água e em seguida cobri-la com um copo, o que vocês acham que acontece? Por quê?  6) Ao 
queimarmos uma vela, quem queima é o pavio, a parafina ou os dois? Por quê? As respostas fornecidas pelos 
alunos tanto nos questionários como na entrevista realizada, foram dispostos em tabela e assim estão 
representados no presente trabalho. 
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Na Organização do Conhecimento (OC) foram realizados os experimentos propostos nos questionamentos 
apresentados anteriormente, sendo eles: a queima do papel e da palha de aço (sobre uma balança analítica), com 
o objetivo de provocar uma discussão com os resultados obtidos na realização da experimentação e a queima da 
vela. As duas primeiras queimas foram feitas em um sistema aberto. A queima da vela foi feita a princípio em um 
sistema aberto, logo em seguida vela foi coberta com um béquer. Em seguida, os alunos observavam o que tinha 
ocorrido com a vela, adicionamos água no pirex em que a vela se encontrava e tapamos a vela com um béquer. 
Os discentes observaram e questionaram os experimentos, e com esses experimentos simples e do dia a dia, 
tentamos provocar um conflito cognitivo nos alunos entre suas concepções prévias e o que estavam observando 
com os experimentos expostos a eles.  
Esse conflito cognitivo foi gerado a partir de perguntas sobre o que ocorria durante a experimentação e fomos 
conduzindo-os, por meio de mais questionamentos até que os alunos se aproximassem de respostas mais 
próximas das científicas. Tal discussão foi feita pelos próprios alunos, o que gerou grupos com diferentes 
posicionamentos perante os problemas apresentados, durante os questionamentos. Em seguida os grupos 
defendiam as suas ideias utilizando-se de suas próprias concepções e essas discussões seguiam até o momento 
de se estabelecer um consenso comum. A ação dos professores pesquisadores restringiu-se apenas em fomentar 
e mediar às discussões geradas.  
No terceiro momento referente, a Aplicação do Conhecimento (AP), apresentamos duas teorias para os alunos 
a teoria A (teoria do flogístico de Stahl) e a teoria B (teoria da conservação de massa de Lavoisier), assim 
intituladas para não influenciar nas respostas dos alunos. Os estudantes foram orientados a escolher uma das 
teorias que segundo eles pudesse explicar e justificar os fenômenos vistos e explicassem o porquê da escolha. O 
objetivo era verificar se as discussões apresentadas em torno dos questionamentos propostos bem como a 
aquisição de conhecimento e a possível evolução conceitual, contribuíram para que esses alunos explicassem os 
fenômenos ocorridos com base em uma das teorias, uma vez que apenas uma das teorias apresentadas explicava 
de forma plausível os fenômenos observados. Porém vale ressaltar que as teorias não foram discutidas e 
utilizadas como foi inicialmente planejado, elas apenas foram apresentadas ao final de toda a discussão no intuito 
de observar a escolha dos alunos, tendo em vista que neste momento os estudantes já possuíam informações 
suficientes para escolher a teoria B, como de fato ocorreu, vale ressaltar porém que as discussões promovidas 
durante a execução dos experimentos se mostraram mais eficiente e importantes para construção do 
conhecimento, sendo esse um dos motivos para o não utilização das teoria como foi planejado. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os dados obtidos com as experimentações foram analisados, separados e categorizados de acordo com cada 
experimento a fim de facilitar a interpretação e propiciar uma melhor compreensão e discussão dos mesmos. 
Referente ao primeiro experimento realizado: A queima do papel, os resultados obtidos foram:  
 
 
Tabela 2: Concepções dos alunos sobre a queima do papel 

Alunos Repostas dadas pelos alunos 

A1 Ele queima, emite calor e luz, carboniza, 

A2, A3, A4, A9, A7, A15 Libera calor, luz, gás carbônico e sobram cinzas, 
A5, A6, A11, A14 Libera calor, luz, gás carbônico, 
A8, A13 O processo da queima irá liberar luz, calor e ele se 

transformará em cinzas, 
A10 O carbono que está contido no papel é liberado junto a luz, 

calor e vapor d’água, 
A12 Pega fogo. 

 
 
De acordo com a tabela 1 foi possível observar que a maioria dos alunos acreditavam que ao final da queima do 
papel só restariam as cinzas, porém as ideias dos discentes se apresentavam confusas até o momento que 
perceberam se tratar de uma reação química. Com base nas respostas fornecidas pelos estudantes, foi possível 
perceber ainda que os discentes não sabiam qual o fenômeno que estava acontecendo e que ocorria uma reação 
química durante a queima do papel, alguns apresentavam algumas ideias, porém não sabiam explicar 
cientificamente o fenômeno observado.  
 Comparando as respostas apresentadas pelos alunos sobre a queima do papel, podemos observar que os 
discentes apresentam concepções prévias, muitos próximas uma das outras, porém elas são suficientes para 
explicar e que fazem sentido para o indivíduo, ou seja, para os discentes essas concepções davam contar de 
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explicar tal fenômeno e eram suficientes para o seu entendimento. Observou-se também que esses alunos em 
nenhum momento durante suas respostas se utilizaram termos científicos para determinar e explicar o fenômeno 
que estava ocorrendo, apenas disseram se tratar de uma queima, isso é uma evidência do pouco contato desses 
discentes com as pesquisas e com a linguagem científica. 
 Quando questionados sobre o que acontecia com a massa do papel, percebemos que 100% dos discentes 
disseram que a massa do papel diminuía segundo suas concepções o papel deixa de ser papel e passa a ser 
cinza que possui massa inferior a do papel. O que chamou a nossa atenção é que a maioria dos discentes disse 
que na queima do papel só sobraria cinzas, após a realização do experimento foi solicitado que os discentes 
explicassem por que a massa aumentava ou diminuía, alguns deles responderam que “depois da queima só 
sobram resíduos, por isso a massa diminuía”, “o carbono desagrega do papel”, “o carbono presente em suas 
moléculas age com o oxigênio do ar, liberando CO2”, “a massa diminui, por causa da liberação dos gases”, essa 
última resposta é a que esta mais próxima da concepção do que é reação química. Essas explicações nos 
mostraram que eles ainda não sabiam explicar cientificamente o que estavam presenciando através do 
experimento, e que estavam utilizando muitos signos linguísticos para explicar os fenômenos observados, o que 
dificulta a aprendizagem científica. Além de apresentarem visão baseada no senso comum muito forte 
(MORTIMER, 2006)

[15]
. 

Com relação ao aumento ou perda de massa da palha de aço, observamos que inicialmente todos disseram que a 
massa diminuía, justificando na maioria das vezes que o carbono presente na palha de aço era liberado, como 
podemos observar na tabela 2. Durante a realização do experimento foi possível verificar que diferentemente do 
experimento feito com o papel, houve uma grande divergência de respostas e as justificativas apresentadas pelos 
discentes eram confusas, muitos disseram que sua massa aumentava e justificaram dizendo que houve uma 
reação de oxidação. Um discente argumentou da seguinte forma:: “aumenta, pois o metal reage com o oxigênio do 
ar que deposita sobre o mesmo, agregando o carbono”. Outro discente citou a densidade como um fator que 
pudesse facilitar ou dificultar o processo físico, mas não associou a queima a uma transformação química e sim a 
uma transformação física “se o metal for denso vai precisar de uma alta temperatura para ‘agir’ sobre ele, que 
pode derreter, mas sua massa continua a mesma”. Um dos discentes disse que “ela continuará com a mesma 
massa, dependendo da temperatura ele passará do estado sólido para o estado líquido e retorna para o sólido” 
este levou em conta a Teoria da Conservação da Massa, porém não percebeu que a queima produzida foi em 
sistema aberto não sabendo explicar porque a massa aumentou quando o experimento foi realizado além de 
relacionar a teoria à mudança de estado físico. 
Durante a discussão a maioria dos alunos concluiu que ao final da queima só restariam cinzas, porém as 
explicações e ideias dos discentes inda se apresentavam confusas até o momento que perceberam se tratar de 
uma reação química, o que estava acontecendo. De acordo com as respostas apresentadas, percebemos que os 
discentes sabiam o que estava acontecendo, porém não conseguiam definir nem explicar o fenômeno de forma 
científica. De acordo com Moreira (1996)

[2]
 quando um indivíduo quer explicar algo ele se utiliza de um esquema 

estrutural que lhe permita a compreensão de uma determinada situação. Porém esse esquema na maioria das 
vezes se apresenta confuso e com lacunas, mas são capazes de explicar o fenômeno, mesmo que este seja 
incompatível com o científico. 
 
 
Tabela 2: Concepções sobre a queima da esponja de aço 

Alunos Massa: Aumentar X Diminuir 

A1 
 

Se o metal for denso vai precisar de uma alta temperatura para 
agir sobre ele, que pode derreter, mas sua massa continua a 
mesma. 

A2. A3, A4, A5, A6, A9 e 
A16 

Aumenta, a porque pode ocorre à oxidação do metal, o depósito 
da ferrugem o oxigênio é agregado. No papel o carbono é 
liberado e no metal o oxigênio é agregado. 

A7 A massa do metal aumenta, por causa da sua constituição que 
consome em vez de liberar. 

A8  Ela continuará com a mesma massa, dependendo da 
temperatura ele passará do estado sólido para o estado líquido 
e retorna para o sólido (usou setas). 

A10, A11 e A15 Aumenta, pois o metal reage com o oxigênio do ar que deposita 
sobre o mesmo, agregando o carbono. 

A12, A13, A14 A massa diminui e Libera calor. 
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É possível observar de acordo com as respostas apresentadas pelos discentes na tabela 2 que essa 
transformação (reação química) não é vista como resultado da interação entre substâncias, mas como a 
realização de certa “potencialidade” de uma espécie, o que Mortimer (1996)

[6]
 denomina de transmutação, 

Machado e Aragão (1996)
[5]

 argumentam ainda que o surgimento dessas ideias afirmando que “tais ideias, de 
natureza macroscópica e sensorial, apresentam-se associáveis apenas ao mundo cotidiano concreto e não ao 
mundo abstrato” (pg. 18). Essas ideias podem vir a ser um obstáculo para o entendimento de diferentes conceitos 
químicos.  
O experimento referente à queima da vela foi o que mais gerou discussões e divergências entre as respostas dos 
alunos. Nesse momento os alunos encontravam-se curiosos e empenhados em descobrir e entender o que 
acontecia com as massas nos diferentes experimentos apresentados. Quando questionados sobre o que acontece 
ao acendermos uma vela e posteriormente cobri-la com um copo e o que por que isso acontecia, todos os 
discentes disseram que a vela se apagaria devido a falta de oxigênio. Como podemos constatar com as respostas 
apresentadas pelos mesmos: “ela apaga”, “apagará devido a falta de oxigênio”. Tais justificativas são explicadas, 
pois os alunos compreendem que para que ocorra uma combustão é necessário um comburente, nesse caso o 
oxigênio, presente no ar e que a combustão cessaria quando cessasse também o comburente. 
Porém quando questionados sobre o que aconteceria se a vela fosse colocada em um recipiente com água na sua 
base e em seguida a mesma fosse coberta com um copo, observarmos que houve uma grande discordância entre 
as respostas dadas pelos discentes, como podemos observar na tabela 3, a seguir. Nesse momento da discussão, 
devido à divergência de respostas formou-se grupos compostos por discentes que apresentavam as mesmas 
ideias e os mesmos tentaram argumentar e defender suas hipóteses. Em um grupo alguns alunos responderam 
que “não apaga, porque a água ajuda no fornecimento de oxigênio, que ajuda a manter acessa a vela”, outros 
seguiram sustentar sua ideia de que a vela apagaria com água ou sem água como mostra a seguir “irá apagar em 
um determinado tempo, devido à falta de oxigênio” e “ela apaga porque o gás utilizado é apenas o do ar presente 
no interior do copo”. Tais concepções nos mostraram a dificuldade do aluno em observar as mudanças que 
ocorrem em uma transformação química e as interações entre as moléculas, levando-os a achar que o elemento 
oxigênio que forma a molécula de água vai se desprender do hidrogênio e esse será utilizando como combustível 
para manter a vela acesa. 
 
 
Tabela 3: Problemática sobre a queima da vela 

Alunos Respostas dos alunos 

A1 e A10, A12 
 

Apaga porque não tem como pegar o oxigênio da molécula 
de água não tem como separar. 

A2, A3, A4, A5, A6, A7 e 
A13 

Não apaga, porque a água ajuda no fornecimento de 
oxigênio, que ajuda a manter acessa a vela. 

A8, A9 e A11 Apaga, sua chama irá se apagar, porque o gás utilizado é 
apenas o do ar presente no interior do copo, quando acabar 
encerará o processo. 

A14 Apaga, porém com a água demora mais.  
 
 
Segundo Mortimer (1996)

[7]
 quando ocorre uma transformação química e o aluno aceita tal reação ele atribui essa 

transformação às interações entre as moléculas denominando diferentes categorias aos reagentes levando em 
conta apenas o que observam, isso ocorre devido ao uso de forma incorreta dos livros didáticos bem como, a 
abrangência do conteúdo químico, transformações. Sobre a problemática sobre quem queima, se é a vela, o pavio 
ou os dois: 4 alunos disserem que só o pavio queima, 6 que queima o pavio e a parafina, os demais não optaram, 
isso mostrar que os discentes de apegaram apenas ao macroscópico ou seja suas concepções se baseiam 
apenas no que se é possível visualizar e não levando em conta os aspectos microscópicos envolvidos no 
processo. 
 Com relação à conservação da massa foi possível observar que os alunos faziam referência à Teoria da 
Conservação das Massas, porém não foram capazes de perceber que as queimas realizadas ocorreram em 
sistema aberto. Quando questionados por que não houve conservação da massa uma vez que a massa do papel 
diminuiu, a da palha de aço aumentou e o da vela também diminuiu, percebemos um silêncio por um longo tempo 
o que nos fez concluir que não conseguiram transferir o conhecimento estudado para explicar o porquê não houve 
tal conservação Após um tempo uma aluna respondeu dizendo “Porque pra conservar têm que ter sistema 
fechado” a partir desse momento os alunos começaram a se utilizar do conhecimento chegando a seguinte 
conclusão, não houve conservação devido ao sistema ser aberto, mas certamente em sistema fechado a massa 
se conservaria.  
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É importante ressaltar que em um dado momento durante a realização dessa experimentação um discente 
perguntou: “Mas professora qual é a resposta certa?”. Esta colocação é bem representativa do tipo de modelo de 
ensino ao qual estavam habituados, demonstrando não estarem acostumados a serem questionados, o que 
dificulta o desenvolvimento de atividades diferenciadas, uma vez que o aluno apresenta dificuldade de expor suas 
ideias. Nesse caso a forma como foi mediada às experimentações, força o aluno a sair da condição passiva para a 
ativa, fazendo dele o principal pilar na construção do conhecimento.  

4. CONCLUSÃO 

Após análise dos dados, com a realização dessa pesquisa, verificou-se que a maioria dos alunos, nunca parou 
para pensar sobre fenômenos do cotidiano e essenciais para a vida como a combustão. A partir das respostas 
formuladas pelos discentes, relacionadas aos fenômenos abordados durante a pesquisa pode-se concluir que há 
a divergências de conceitos ou ideias para explicar determinada transformação química, no caso a combustão, 
chegando ao ponto dos alunos não conseguirem se expressar.  
Observou-se por meio do questionário utilizado a dificuldade dos alunos em expressar suas ideias de forma 
escrita. Isso pode ser explicado uma vez que os alunos não estão acostumados a construir suas hipóteses, testar 
e explicar o porque de ter obtidos tais resultados. Além do entusiasmo por parte dos alunos mediante a realização 
de experimentos simples comprovando mais uma vez o poder que a experimentação tem de fascinar e motivar o 
aluno, contando positivamente para o processo de ensino-aprendizagem. 
Ao final da pesquisa, observou-se que os alunos apresentam dificuldades de pensar cientificamente apesar de já 
terem visto o conteúdo químico abordado. As concepções dos discentes nos mostraram uma diversidade de 
categorias, nas quais se pode observar a evolução dessas concepções alternativas, as quais se aproximaram de 
forma significativa das concepções científicas e que fazem parte do processo de construção do conhecimento 
científico. 
O uso das concepções alternativas dos alunos associado à experimentação e acompanhada de contextualização 
como no caso de se utilizar fenômenos do cotidiano para se estudar combustão proporciona não só uma melhoria 
na aprendizagem, mas também o desenvolvimento de habilidades e competências que ajudarão na formação de 
uma visão crítica e um cidadão atuante na sociedade. 
Vale ressaltar nesse estudo a importância do envolvimento dos alunos, bem como a criação de times com ideias 
divergentes que tentavam defender suas hipóteses e teoria com argumentos simplistas do ponto de vista 
científico, na construção e no desenvolvimento do conhecimento. 
Outro ponto a considerar é que os professores que mediaram os experimentos tinham conhecimentos sobre quais 
eram as concepções prévias trazidos pelos alunos sobre, transformações químicas, em específico combustão, o 
que facilitou a intervenção e os questionamentos que foram colocados, pode-se então mediar e propiciar a 
participação dos alunos no processo da construção do conhecimento. A interação dos alunos fez com que 
pedissem para continuar com as discussões mesmo após o tempo de aula ter acabado. 
Contudo, concluímos que os resultados obtidos ao final da pesquisa foram satisfatórios o objetivo da pesquisa foi 
alcançado de forma a poder perceber as dificuldades em se trabalhar a experimentação uma vez que os alunos 
não estão acostumados a pensar e sim memorizar. Porém, a experimentação como estratégia de ensino envolve e 
instiga a curiosidade dos alunos como observamos na aplicação dessa pesquisa, com isso os alunos apresentam 
grande necessidade de questionar e explicar como determinado fenômeno aconteceu, exigindo do aluno, uma 
postura crítica e argumentativa promovendo uma melhora na aprendizagem.  
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O presente trabalho apresenta a opinião de cinco professores de Química da rede estadual de ensino dos munícipios de 

Pedrinhas, Estância, Itabaiana e Aracaju/SE sobre a abordagem da Educação Ambiental em suas aulas. A Educação Ambiental 

tem como principal objetivo conscientizar o cidadão a solucionar e prevenir os problemas que existem no meio ambiente. 

Sabe-se que a problemática ambiental está inserida na sociedade e muitos veem a Química como o principal fator para a 

destruição do planeta. Na procura de desmistificar essa situação, buscou-se analisar a importância, contribuição e dificuldades 

que os professores de Química têm em trabalhar com temas ambientais junto com os conceitos químicos e se sua formação 

inicial os ajudou. Os dados foram coletados por meio de entrevistas semiestruturadas no ano de 2013.  

Palavras-chave: Professores de Química, Educação Ambiental, aulas de Química. 

 

A vision of Chemistry teachers in some schools of Sergipe, on the approach to environmental education 

 

This paper presents the views of five chemistry teachers of state schools of the municipalities of Pedrinhas, Estancia, Itabaiana 

and Aracaju / SE on the approach to environmental education in their classes. Environmental education aims to educate the 

citizen to solve and prevent problems that exist in the environment. It is known that the environmental problem is embedded in 

society and many see chemistry as the main factor for the destruction of the planet. In seeking to demystify this situation, we 

sought to analyze the importance, contribution and difficulties that chemistry teachers have to work with environmental issues 

along with the chemical concepts and their initial training helped them. Data were collected through semi-structured interviews 

in 2013.  

Keywords:Chemistry teachers, Environmental Education, Chemistry lessons. 

1. INTRODUÇÃO 

O conhecimento sobre a Química deve contribuir para o desenvolvimento de uma sociedade, capaz de solucionar 

problemas ligados ao meio ambiente. A utilização insensata dos recursos naturais resulta no surgimento de 

problemas ambientais. Sendo tarefa de cada cidadão agir para minimizar os impactos causados pela má utilização 

destes recursos, pois a natureza não pode ser considerada como capaz de reverter os danos sofridos [1]. 

A Educação Ambiental tem um papel fundamental, de unir os conhecimentos científicos, sociais, culturais, 

políticos, econômicos em uma única situação, possibilitando ao cidadão a compreensão dos problemas ambientais 

que ocorrem dentro da sua comunidade e do mundo como, por exemplo, os descartes de resíduos sólidos, o 

aquecimento global, o saneamento básico etc. As questões ambientais relacionam-se com as ciências sociais e da 

natureza, levando em consideração a construção do conhecimento nas interfaces do desenvolvimento da sociedade 

[2].  

Leal e Marques [3] mostram uma visão de meio ambiente relacionado às dimensões científica, social e 

tecnológica e a produção do conhecimento químico. Para os autores a prevenção do meio ambiente pode ocorrer a 

partir da contextualização dos conceitos químicos, onde a aprendizagem em Química pode garantir a intervenção 

nos problemas e soluções ambientais, através de estudos reflexivos e críticos. 

 Nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental o artigo 2º define que 

 

“A Educação Ambiental é uma dimensão da educação, é atividade intencional da prática 

social, que deve imprimir ao desenvolvimento individual um caráter social em sua relação 
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com a natureza e com os outros seres humanos, visando potencializar essa atividade 

humana com a finalidade de torná-la plena de prática social e de ética ambiental” [4]. 

 

Uma das maiores preocupações no desenvolvimento de uma abordagem da Educação Ambiental nas aulas de 

Química está relacionada à formação de professores. É preciso compreender se os docentes têm sido preparados 

para inclusão de temas ambientais em suas aulas, durante a sua formação inicial, ou até mesmo através da sua 

participação em programas de formação continuada. 

Para Baptista et. al. [5] “a formação inicial prepara o professor para ingressar na carreira de magistério, a 

formação continuada toma como base a própria prática docente, para torná-la cada vez mais um processo de 

reflexão-ação”. Observa-se que a formação continuada, pode contribuir para os docentes melhorarem suas práticas 

pedagógicas.  

Uma questão importante e que deve fazer parte do processo de ensino e aprendizagem é a Educação Ambiental. 

Para que a temática seja abordada os docentes devem ser preparados para integrar as questões ambientais aos 

conteúdos químicos, a fim de que os conhecimentos estejam ligados entre si.  

Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Química, o ensino de Química para o licenciado 

deve “compreender e avaliar criticamente os aspectos sociais, tecnológicos, ambientais, políticos e éticos 

relacionados às aplicações da Química na sociedade” [6]. O curso de Licenciatura Plena em Química da 

Universidade Federal de Sergipe (UFS) apresenta em sua grade curricular disciplinas que podem discutir as 

questões ambientais, a exemplo dos Temas Estruturadores para o Ensino de Química I, II e III e da Química 

Ambiental.  

Nas disciplinas Temas Estruturadores para o Ensino de Química existem propostas de produção de material 

didático a partir da articulação entre o conteúdo químico e os temas sociais. A abordagem ambiental neste caso 

pode ser comprometida, caso o professor não indique que a proposta deve ser produzida a partir de temas 

ambientais. Ou se os licenciandos, selecionarem outras temáticas de ordem social, de saúde, economia para 

integração ao conteúdo químico. Na disciplina Química Ambiental são discutidos apenas conceitos científicos 

sobre a água, ar, solo e seus contaminantes e não a problemáticas ambientais, a mesma foca mais nas resoluções e 

portarias que regem os temas citados. 

Para Santos, Neto e Sousa [2] é necessário que a formação dos futuros professores de Química seja construída 

com experiência na Educação Ambiental, para que estejam preparados para lidar com as situações provenientes das 

utilizações inadequadas de certos produtos que venham causar problemas ambientais no contexto em que os alunos 

estão inseridos. 

A abordagem Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) ressalta que o ensino deve visar uma ética voltada à 

civilização tecnológica com desenvolvimento de valores como um dos objetivos da educação [7]. 

 
Esses valores estão vinculados aos interesses coletivos, como os de solidariedade, de fraternidade, 

de consciência do compromisso social, de reciprocidade, de respeito ao próximo e de 

generosidade. Tais valores são, assim, relacionados às necessidades humanas, o que significa um 

questionamento à ordem capitalista, na qual os valores econômicos se impõem aos demais [7]. 

 

O professor é responsável pela temática que será aplicada em sua sala de aula, já que ele é responsável pela 

mesma. A abordagem da Educação Ambiental depende prioritariamente do docente que deve manter inter-relações 

entre Ciência, Tecnologia e Sociedade, propondo questões problemas a serem resolvidas [8]. 

O ensino CTS a partir dessa proposta pode contribuir para inclusão da abordagem ambiental nas aulas de 

Química, pois promove a relação entre fatos que existem na sociedade, a exemplo da poluição atmosférica, 

contaminação das águas, etc. e conceitos científicos dentro da sala de aula e que possa formar alunos com 

competências e habilidades para desenvolver o senso crítico. 

Na abordagem de Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA) o professor de Ciências deve ser “crítico 

e comprometido com o estudo social da ciência, capaz de construir estratégias pedagógicas e didáticas alternativas 

que promovam nos estudantes a responsabilidade na tomada de decisões como futuro cidadão” [9]. 

É pautado na formação do cidadão crítico que os docentes devem criar estratégias relevantes no ensino a respeito 

de temáticas ambientais, para que possam compreender os conceitos químicos que estão presentes nos problemas 

envolvidos na sociedade.  
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A química, uma ciência dedicada em produzir benefícios e qualidade de vida ao homem, alargou 

suas fronteiras de maneira que se tornou impossível delimitar seus campos de atuação. Entretanto, 

diversas vezes, é encarada como responsável por vários problemas ambientais [2]. 

 

A partir de temáticas ambientais é possível desmistificar o conceito de que a Química é a causadora dos 

problemas. Todos devem ser educados de forma a participar como membro de uma comunidade, estando nela 

inserida ou não. Temáticas como o lixo enfatizando a coleta seletiva, pode tornar o aluno capaz de conscientizar e 

incentivar outros membros da comunidade que está inserido a tentar diminuir a poluição causada por essa 

problemática.  

A Educação Ambiental deve ser adotada como uma perspectiva interdisciplinar, mostrando a participação dos 

alunos na organização de suas próprias experiências de aprendizagem e que tenham a oportunidade de tomar 

decisões. Caracterizando como um processo permanente no qual os indivíduos e a comunidade tomam consciência 

do seu meio. 

Segundo a Lei nº  7 5/  , a Educação Ambiental é definida como sendo o “processo pelo qual o indivíduo e a 

coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas à 

conservação do meio ambiente, essencial à qualidade de vida e à sustentabilidade” [10] devendo ser estimulada de 

maneira que os alunos aprendam não só sua relevância, mas também, que possam ser críticos e atuantes mediante 

os problemas a serem encarados. 

Órgãos nacionais e internacionais recomendam que a maneira de “ensinar seja sistêmica e contextualizada, 

contemplando as relações no Meio Ambiente Humano, com a finalidade de alcançar um desenvolvimento 

sustentável” [11]. 

A temática referente à Educação Ambiental nas aulas de Química deve compreender a relação entre o ensino de 

química e o meio ambiente, visando à interpretação de conceitos que enquadra uma abordagem significativa para 

os alunos. Por isso, professores de química precisam comprometer-se com o ensino, a produção e a aplicação da 

química em temáticas ambientais, tendo um papel responsável frentes às questões que deverão ser levantadas nas 

atividades a serem trabalhada na sala de aula [3]. 

A contextualização é um importante fator para o conhecimento disciplinar e interdisciplinar nos diferentes 

setores da sociedade, e suas relações com os aspectos políticos, econômicos, sociais e ambientais contribuem para o 

desenvolvimento individual dos alunos. 

 
“[...] a Química pode ser um instrumento da formação humana que amplia os horizontes culturais e 

a autonomia no exercício da cidadania, se o conhecimento químico for promovido como um dos 

meios de interpretar o mundo e intervir na realidade, se for apresentado como ciências, com seus 

conceitos, relacionado ao desenvolvimento tecnológico e aos aspectos da vida em sociedade” [12]. 

 

Para melhor compreensão dos conteúdos químicos, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) abordam 

temas estruturadores que devem considerar a vivência individual dos alunos, da sociedade e sua interação com o 

mundo, como os saberes científicos e tecnológicos vêm interferindo na produção, na cultura e no ambiente [12]. A 

maneira que se seleciona e organiza os temas, conteúdos e habilidades sobre Educação Ambiental a serem 

trabalhadas em sala de aula é parte essencial do processo de ensino e aprendizagem. 

Dada a importância da abordagem da Educação Ambiental, buscamos analisar  a opinião de professores de 

Química de algumas escolas estaduais de Sergipe sobre a importância  de trabalhar temas ambientais em  suas 

aulas, além de perceber se a temática ambiental  vem sendo abordada. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Este trabalho apresenta caráter qualitativo, com foco na interpretação da importância atribuída por professores de 

Química sobre a inclusão da educação ambiental em suas aulas. 

Os dados foram coletados através da realização de entrevista semiestruturada. Nesse tipo de entrevista o 

entrevistador faz as perguntas específicas e o entrevistado responde conforme a sua opinião de uma forma livre e 

sem a interferência ou ajuda do entrevistador [13]. As perguntas apresentadas aos professores durante as entrevistas 

foram: 

1. O que você entende por educação ambiental? 

2. É possível relacionar o ensino de Química com a Educação Ambiental? De que forma? 

3. Você considera importante a inclusão de temas ambientais nas aulas de Química? Justifique. 
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4. Existem dificuldades da abordagem de temas ambientais nas aulas de Química? 

5. Quais as contribuições da abordagem de temas ambientais nas aulas de Química? 

6. Como sua formação inicial contribuiu para o uso de temas ambientais nas aulas de Química? 

Ao final das entrevistas os sujeitos foram convidados a assinar o termo de consentimento livre e esclarecido. As 

entrevistas foram gravadas com o auxílio de um gravador. 

Os sujeitos da pesquisa são cinco professores de Química da rede estadual de ensino dos munícipios de 

Pedrinhas, Estância, Itabaiana e Aracaju/SE. A escolha dos sujeitos levou em consideração: localização da escola; 

período no magistério; diferentes períodos de formação; ser professor de Química da rede estadual de ensino.  

Os professores de Química (PQ) serão identificados como: 

 PQ1: se formou em uma Instituição de Ensino Superior particular, é do sexo masculino, com idade de 24 anos 

e leciona a 2 anos a disciplina Química;  

 PQ2: se formou pela UFS, é do sexo feminino, com idade de 50 anos, leciona há 22 anos; 

 PQ3: se formou pela UFS, é do sexo feminino, com idade de 57 anos, leciona há 27 anos; 

 PQ4: se formou pela UFS, é do sexo feminino, com idade de 42 anos, leciona há14 anos; 

 PQ5: se formou pela UFS, é do sexo masculino, com idade de 47 anos, leciona há 18 anos. 

Como instrumento de análise de dados, buscamos fundamentação metodológica na análise de conteúdo [14]. A 

análise de conteúdo constitui uma metodologia utilizada para interpretar os dados de textos, entrevistas e outros 

documentos. Consiste basicamente em categorizar os dados, descrê-los e interpretá-los, diferentemente de uma 

leitura comum, já que deve-se atribuir uma compreensão aos significados expressos através dos documentos [14]. 

Apresentamos neste trabalho seis (6) categorias que julgamos importante para as discussões do tema proposto, 

são elas:  

1. Concepções sobre Educação Ambiental;  

2. Inclusão de temas ambientais nas aulas de Química;  

3. Relação do ensino de Química com Educação Ambiental;  

4. Dificuldades da abordagem de temas ambientais;  

5. Contribuições da abordagem de temas ambientais;  

6. Contribuições da formação inicial para o uso de temas ambientais. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Da análise da categoria 1 que trata sobre as “Concepções sobre Educação Ambiental” 

Buscamos observar nessa categoria o que os docentes entendem por Educação Ambiental, destacando os 

principais conceitos.  

 
PQ1: eu entendo pouco [...] deve ser algo bem crítico para que os alunos tenham conhecimento de 

atuar na sociedade que eles estão inseridos, é no meio em que eles vivem a fim de que eles não 

prejudiquem o meio ambiente. 

 

PQ2: Educação ambiental é um estudo onde [...] leva até o jovem, o aprendiz as normas de como 

tratar o meio ambiente. Como se comportar diante das situações também diante da sociedade de 

consumo. 

 

PQ3: [...] para quê que serve a educação e a educação ambiental para se trabalhar para as pessoas 

consumirem menos, prestarem atenção nos materiais que as pessoas consomem, a quantidade de 

matéria. 

 

PQ4: no meu ponto de vista educação ambiental é tentar conscientizar os alunos da importância do 

meio ambiente para a sociedade e para nós que fazemos parte dessa sociedade. 

 

PQ5: educação ambiental é a consciência e o respeito que o homem deve ter em relação ao meio 

ambiente e a sua preservação. 

 

302



 
Universidade Federal de Sergipe/Departamento de Química/Grupo de Estudo em Educação Química 

XI Escola de Verão em Educação Química (EVEQUIM) e IV Seminário Integrador Iniciação a Docência: Ações do PIBID 

Química na Educação Básica, São Cristóvão/SE, de 25 à 27/03/15 

A Educação Ambiental para os docentes está relacionada com a vivência do aluno com a sociedade e o meio 

ambiente através da conscientização. Para Reigota, a conscientização “deve procurar chamar atenção para os 

problemas planetários que afetam a todos”, sendo um dos objetivos da Educação Ambiental [15].  

Reigota ainda cita que é necessário que o indivíduo possua todo tipo conhecimento frente aos problemas 

ambientais, comportamento com valores sociais e naturais, competência para solucionar problemas, capacidade de 

avaliação com programas que tomem medidas em função das questões sociais, culturais, política, educativas e 

ecológicas, e por fim a participação do indivíduo na construção da cidadania [15]. 

Observa-se também uma visão naturalista dos professores em relação ao meio ambiente, pois muitos entendem 

que natureza e ambiente são coisas parecidas, assim, a necessidade de uma percepção mais crítica, com relação aos 

elementos culturais e naturais e uma preocupação social com base na questão ambiental [16]. 

A Educação Ambiental tem um papel fundamental: a de conscientizar o indivíduo nas soluções dos problemas, 

não somente, ambientais, mas também, sociais, políticos, econômicos, culturais presentes na sua comunidade e no 

mundo. O comportamento do cidadão tem que estar voltado para as diversas questões ambientais, sendo que cada 

um respeite as diferenças uns dos outros e ao ambiente. 

Podemos destacar que os professores PQ2 e PQ3 fala em uma sociedade de consumo, relatando que umas das 

causas dos problemas ambientais estão ligadas ao consumo excessivo de materiais. As aulas de Química sendo 

trabalhadas junto com a abordagem da Educação Ambiental conscientizam os alunos a serem mais críticos nas 

tomadas de decisões e atuantes frente às questões que norteia o ambiente, a exemplo da falta de saneamento básico 

de sua comunidade, os quais deveriam saber dos correntes riscos que sofrem devido a tal problema. 

 

Da análise da categoria 2  que trata sobre a “Inclusão de temas ambientais nas aulas de Química” 

Nesta categoria, os docentes buscaram mostrar a importância da inclusão de temas ambientais nas aulas de 

Química.  Observamos que os professores consideram importante incluir temas ambientais nas aulas de Química, 

justificando a sua inclusão. 

 
PQ1: Eu acho imprescindível, apesar de não usa muito, mas seria bastante interessante porque os 

alunos aprenderiam a cuidar do meio ambiente. 

 

PQ2: eu acho importante, porque não tem como se viver em uma sociedade hoje, uma sociedade 

de consumo sem entender é como vai se descartar um produto, porque se utilizar aquele produto 

ou reutilizar aquele produto. É como proteger a água, o ar, o solo dos contaminantes e isso deve 

ser feito na disciplina de química. 

 

PQ3: Importantíssimo, olha principalmente quando você trabalha as [...] propriedades químicas. 

 

PQ4: Bastante importante, porque vê se muda a consciência dos alunos e deixa um pouquinho da 

teoria e coloca na pratica né, porque todo mundo fala da importância do meio ambiente, agora 

mudar a maneira de se comporta é que a gente não ver isso né. 

 

PQ5: sim, é impossível você introduzir um assunto de química e não mencionar algum fato 

relacionado ao meio ambiente e alguma substância. Hoje os livros já trazem imagens de meio 

ambiente quando a gente vai introduzir os referidos assuntos. 

 

A importância de abordar temas ambientais nos conteúdos de Química é de trabalhar com as questões que 

norteiam a sociedade que o aluno está inserido para desenvolver o seu senso crítico e reflexivo, em relação a sua 

realidade e a do planeta. Deste modo, quando os professores incluem temas ambientais nas aulas de Química 

contribuem tanto para as questões ambientais como também no processo de ensino e aprendizagem dos jovens. 

Segundo Loureiro “educar é transformar pela teoria em confronto com a prática, com consciência adquirida na 

relação entre o eu e o outro, nós (em sociedade) e o mundo” [17]. Assim, os professores ao trabalharem os 

conteúdos químicos com os temas ambientais poderão permitir aos alunos a associarem as relações entre os seres 

vivos e o meio ambiente. Através da abordagem de temas como, por exemplo, a falta de saneamento básico, os 

tipos de poluição e a perda da biodiversidade em razão do desmatamento e das queimadas. Deste modo, possa a ver 

a compreensão das constantes existentes no ensino de Química e a Educação Ambiental.  

 

Da análise da categoria 3 que trata sobre a “Relação entre o ensino de Química e a Educação Ambiental” 

303



 
Universidade Federal de Sergipe/Departamento de Química/Grupo de Estudo em Educação Química 

XI Escola de Verão em Educação Química (EVEQUIM) e IV Seminário Integrador Iniciação a Docência: Ações do PIBID 

Química na Educação Básica, São Cristóvão/SE, de 25 à 27/03/15 

Nesta terceira categoria os docentes tentaram relacionar como é possível trabalhar a Educação Ambiental com os 

conteúdos químicos. 
 

PQ1: tem alguns assuntos específicos eu acho que dar para trabalhar. [...] no 1º ano a gente 

trabalha sobre o efeito estufa, aquecimento global [...] no 3º ano tem o assunto polímeros. 

 

PQ2: abordando conteúdos que esclareçam ao estudante é forma de utilização e descartes de 

produtos dentro da sociedade. [...] reciclagem de resíduos, tratamento da agua, é e a indústria de 

transformação tudo isso pode ser tratado no Ensino de Química. 

 

PQ3: usando os temas transversais de preferência [...] quando você vai trabalhar ligações químicas, 

matéria [...] exemplo quando você trabalha densidade, quantidade de plástico. 

 

PQ4: tentando abordar assuntos que envolva a Educação Ambiental e tentando conscientizar os 

alunos da importância do meio ambiente. 

 

PQ5: todos os conteúdos de química de alguma forma se relacionam com o meio ambiente já que 

tudo que existe é uma combinação de elementos químicos. 

 

As propostas para relacionar o Ensino de Química como a Educação Ambiental devem incluir planejamento de 

“temas ou componentes que estejam orientados na busca de aspectos sociais, econômicos e ambientais do contexto 

em que estão inseridos os estudantes” [18], não somente como exemplificações. 

Nas falas dos professores PQ1, PQ2 e PQ3, podemos perceber que eles citam exemplos de como os conteúdos 

químicos podem se relacionar com a Educação Ambiental. Sendo visível que a Química está ligada com assuntos 

ambientais, podendo ser discutidos em conjunto na sala de aula, para uma compreensão melhor dos alunos. 

Para Oliveira, Obara e Rodrigues “a questão ambiental impõe à sociedade a busca de novas formas de pensar e 

agir” [19], assim, os conteúdos químicos quando associados a temas ambientais presentes na vivência dos alunos, 

fazem com que os próprios estudantes tenham uma compreensão melhor dos fatos que ocorrem ao seu redor. Desta 

forma, tendo uma visão mais crítica dos conceitos que estão envolvidos na sociedade, com relação as situações 

ambientais encaradas.  

 

Da análise da categoria 4 que trata sobre as “Dificuldades da abordagem de temas ambientais” 

A maioria dos professores cita como principal dificuldade para abordar temas ambientais em suas aulas a falta de 

tempo, justificando o programa a ser cumprido. Citam ainda que os livros didáticos não dão suporte. 

 
PQ1: a falta de interesse dos alunos [...] o conteúdo programático apesar de que tem o vestibular tá 

voltado para isso, mas às vezes a gente também tá focado em outras situações em outros temas, 

deixando para lá com se isso não fosse tão relevante. 

 

PQ2: existe um programa na disciplina que deve ser cumprido e os livros didáticos não ajudam a 

fazer essa ponte entre os conteúdos didáticos e os temas ambientais [...] dificuldade de tempo 

também, porque o professor ele não dar aula em um colégio só, nem tem uma turma só, então o 

professor geralmente ele tem dois empregos, três empregos. 

 

PQ3: eu não tenho dificuldade nenhuma, eu não tenho, porque assim, com eu trabalho com temas 

transversais eu não coloco Educação Ambiental, eu trabalho temas ambientais. 

 

PQ4: a dificuldade é o tempo, porque no caso a gente só tem duas aulas para abordar o conteúdo 

programado e inserir outros assuntos. 

 

PQ5: a dificuldade maior é o tempo de aula e o número de aulas também, e a falta de laboratório. 

 

Ao analisarmos as respostas dos professores, exceto da PQ3, encontramos dificuldades relacionadas a fatores 

internos e externos, como: seguir o conteúdo programático, falta de tempo, desinteresse dos alunos, falta de 

laboratório e até mesmo pelo fato de alguns professores tem mais de um vínculo empregatício. Percebe-se que 

ocorre a dissociação entre conteúdos químicos e ambientais, não entendendo a abordagem ambiental como 

metodologia para trabalhar os assuntos químicos. 
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Marques et al. caracteriza a dificuldade da não abordagem da Educação Ambiental em sala de aula com relação a 

falta de tempo do professor, como sendo provavelmente para a obtenção de informações ou ao número de aulas de 

Química, que trazem implicações limitantes para trabalhar as questões ambientais [20]. A falta de interesse dos 

alunos, para o autor, não pode ser responsável pela ausência dessas questões no ensino de Química, transmitindo 

uma visão heterônoma que precisa ser problematizada na prática docente. 

O uso do livro didático citado pelo professor PQ2 como uma dificuldade para não aborda temas ambientais 

pode-se associar com sua qualificação, pois se sabe que existem materiais didáticos que integra os conceitos 

científicos com as questões ambientais. 

As dificuldades também podem ser com relação às políticas públicas e falta de estrutura da escola, como 

colocado pelos professores PQ1 e PQ5, através dos conteúdos programáticos e a falta de laboratório. 

Destacamos ainda, o professor PQ2 que nos mostra algumas alternativas de superar essas dificuldades. 

 
“ter tempo para fazer leituras e adequar os conteúdos ao tema de Educação Ambiental” (PQ2) 

 

Por outro lado, o único professor que diz não ter dificuldades é PQ3, pois trabalha com temas transversais que é 

um conjunto de assuntos propostos que compreendem seis áreas: ética, meio ambiente, pluralidade cultural, saúde, 

orientação sexual e trabalho e consumo. O tema transversal é constituído pelos PCN's para expressar conceitos e 

valores básicos da democracia e cidadania, obedecendo a questões importantes e urgentes para a sociedade. 

Portanto, o docente mostra alternativa viável de aborda os temas ambientais nas aulas de Química. 

 

Da análise da categoria 5 que trata sobre as “Contribuições da abordagem de temas ambientais” 

Analisamos as contribuições de abordar temas ambientais nas aulas de Química, 

 
PQ1: Primeiro você vai tá contextualizando, é importante, segundo o aluno vai se transformar no 

ser mais pensante, mais crítico [...]. 

 

PQ2: tem varias contribuições, [...] é a forma mesmo o cidadão, um cidadão que possa conviver né 

em equilíbrio com as novas tecnologias e o meio ambiente, forma um cidadão capaz de conviver 

com a sociedade de consumo e o meio ambiente e ter um consumo sustentável, forma o cidadão 

que ele saiba controlar essa, sem exceder o consumo e nos desgastes do meio ambiente. 

 

PQ3: a primeira é a de estimular o aluno a leitura, a leitura eu acho que é a grande contribuição, 

eles ficam mais curiosos certo, e a gente estimula a leitura [...]porque você não tem um conteúdo 

organizado de Educação Ambiental, aí você estimula a leitura, e leitura é tudo na aula de química. 

 

PQ4: a contribuição é a formações de cidadãos mais responsáveis né, e saber a sua importância 

para o meio ambiente. 

  

PQ5: contribui na desmistificação da disciplina, na formação do cidadão, na forma de lhe dar com 

a natureza e com o próprio homem respeitando o meio ambiente. 

 

A maior contribuição está focada na formação do cidadão, para a maioria dos professores. Abordar temas 

ambientais nas aulas de Química formam alunos pensantes frente às questões que irão enfrentar no seu dia-a-dia, 

além de ajudar na compreensão dos conteúdos químicos.  

Segundo Ribeiro, Maia e Wartha quando o professor de Química trabalha com assuntos do cotidiano dos alunos 

em salas de aula, pode contribuir para o desenvolvimento de uma nova visão do mundo e para atuar 

conscientemente na sociedade em que vivem [18]. Assim, a junção da Química com a Educação Ambiental 

contribui na conscientização dos indivíduos para serem mais críticos frente aos problemas ambientais. 

 

Da análise da categoria 6 que trata sobre as “Contribuições da formação inicial para o uso de temas ambientais” 

Analisamos se a formação inicial dos professores contribuiu ou não para a abordagem de temas ambientais nas 

aulas de Química. 

 
PQ1: não forneceu muito, na verdade não é do meu interesse. 

 

PQ2: eu fui formada a muitos anos, já tem mais de vinte anos né que eu fiz o curso de química. 

Então naquela época o ensino ele era [...] conteúdista, a gente estudava os conteúdos químicos, 
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conteúdos científicos e muitas vez não se preocupava em trazer aqueles conteúdos científicos para 

o cotidiano, o dia a dia. Então eu fui dessa época que se preocupava mais com o conhecimento 

científico. 

 

PQ3: olhe formação continuada, porque a própria universidade não lhe dar esse suporte. 

 

PQ4: nenhuma (contribuição) teve, da área de educação, mas para a abordagem, assim, de meio 

ambiente poucas, no momento eu nem me recordo. 

 

PQ5: não contribuiu de forma efetiva, os conhecimentos que eu adquirir foi através de cursos de 

Educação Ambiental oferecido pela SEED, cartilhas sobre o meio ambiente, ministrando aulas de 

Ciências do 6º ao 9º ano em escolas particular, promovendo seminários e feiras de conhecimento 

envolvendo temas ambientais. 

 

A fala de PQ1, chamou atenção, assumindo a sua falta de interesse em buscar alternativas para trabalhar a 

Educação Ambiental na sala de aula. Analisando as suas falas, é o professor que entende pouco sobre Educação 

Ambiental e percebemos que para ele e outros professores a abordagem ambiental é um conteúdo, não um método. 

Podemos perceber que a formação inicial dos professores não os ajudou na implementação de temas ambientais 

nas aulas de Química. Assim, as instituições que formam professores de Química tem que assumir a 

responsabilidade de prepará-los para os programas de Educação Ambiental, que possam mudar posturas dentro da 

sala de aula e discutir suas opiniões com a comunidade [21]. 

Para Manzano e Diniz a formação continuada ressalta a importância das ações a serem executadas dentro da sala 

de aula, por meio de posturas e responsabilidades incorporadas na prática docentes [21]. 

Schnetzler comenta que a limitação tem relação não somente ao conhecimento pedagógico que segue o professor 

desde a formação inicial, mas também, o conhecimento químico, quando tentam relacionar a temas ambientais, 

deste modo, os docentes recorrem aos livros didáticos de Química [22]. 

Notamos que o professor PQ3 e PQ5 buscaram na formação continuada um refúgio para abordar as questões 

ambientais nas aulas de Química. Inclusive o PQ5 aponta uma questão importante, a existência de cursos que são 

oferecidos pela Secretaria de Estado da Educação (SEED), para a capacitação de professores, mas muitas das vezes 

os docentes não são liberados para as atividades extracurriculares e se forem tem que repor suas aulas, inibindo 

participação do professor.  
 

4. CONCLUSÃO 

Este trabalho possibilitou melhor compreensão sobre a importância da abordagem da Educação Ambiental nas 

aulas de Química. Segundo os sujeitos da pesquisa sua principal função é formar alunos mais conscientes e críticos 

para que possam solucionar  problemas ambientais e atuar na sociedade e no mundo. 

Nota-se que a Educação Ambiental não vem sendo abordada pela maioria dos professores nas aulas de Química. 

A ausência da abordagem está relacionada na maioria das vezes a fatores externos como falta de tempo, falta de 

recurso, dentre outros que pode está relacionado com a formação tecnicista que receberam.  

Percebe-se também que todos os professores consideram importante a abordagem de temas ambientais, bem 

como estão cientes das suas contribuições positivas para o desenvolvimento do aluno, porém os mesmos deixam 

que as dificuldades superem as contribuições.  

Comparando-se a realidade vivida pelos entrevistados em relação aos entrevistados provenientes de cidades e do 

interior em relação àqueles advindos da capital, percebe-se que os professores das escolas do interior relacionam a 

dificuldade com a falta de recursos materiais, neste caso a falta de laboratório, tal fato pode estar ligado a maior 

quantidade de recursos presentes nas escolas da capital em relação ao interior. 

Quanto à formação inicial, os professores não obtiveram um bom suporte que garantisse o trabalho com a 

abordagem ambiental, o que poderia ser garantido pela entidade competente a sua formação. Isso não justifica de 

uma certa forma que outros meios, como por exemplo a formação continuada, citada por dois professores, não 

possam contribuir para o seu aperfeiçoamento profissional.  
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TRABALHO COMPLETO 38 

Relatos da experiência vivida com as ações do PIBID/Química no Colégio 

Estadual Atheneu Sergipense 
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(Recebido em dia de mes de ano; aceito em dia de mes de ano) 

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) tem oportunizado em diversas escolas de educação básica 

diversas ações que tem ajudado não apenas aos licenciandos, mas principalmente ao aluno destas escolas por diversos aspectos 

como; apresenta novas informações, proporciona diversas atividades metodológicas que se somam à prática docente 

favorecendo para uma melhor formação do cidadão. Diante dos benefícios e o desejo de inserir-se ao PIBID, o Colégio 

Estadual Atheneu Sergipense foi selecionado para integrar-se a este programa e na oportunidade pode proporcionar para os 

seus alunos diversas ações que os ajudaram a aprender química de forma mais significativa através de oficinas temáticas. Para 

a efetivação das oficinas houve a elaboração de material didático e preparação dos bolsistas. Foram oferecidas dez oficinas 

com temas diversos relacionados com o cotidiano dos alunos e envolveram turmas de 1º e 2º ano do ensino médio. Observou-

se que os resultados obtidos foram relevantes tanto para os bolsistas, que iniciaram o contato com os estudantes e passaram a 

desenvolver mais confiança na sua prática pedagógica; mas principalmente para os alunos da escola que avaliaram de forma 

positiva o uso de diversos recursos durante as apresentações visto que os mesmos afirmaram que a utilização destes facilitou a 

aprendizagem da disciplina. Assim pode-se afirmar que as oficinas temáticas servem como elemento motivador para o ensino 

de química por apresentar o conteúdo de forma contextualizada o que favorece a construção de uma visão mais global do 

mundo ao qual os alunos estão inseridos.  

 

Palavras-chave: oficinas, aprendizagem, cotidiano. 

 

 

 

Reports of their experiences with the actions of PIBID - Chemistry in the State College Atheneu Sergipense 

The Institutional Program Initiation Grant to Teaching (PIBID) has given the opportunity, in several elementary schools, 

actions that have helped not only to undergraduates, but mostly the students of these schools for several aspects such as; 

presents new information, provides various methodological activities that add to the teaching practice for promoting the 

training of citizens. Given the benefits and the desire to enter to the PIBID, the State College Atheneu Sergipense was selected 

to integrate this program and can provide opportunity for their students several actions that helped them learn chemistry more 

significantly through thematic workshops. For implementation of the workshops was the development of teaching materials 

and preparation of the stock exchange. Ten workshops with various themes related to the students' daily life and involved 1st 

and 2nd year high school classes were offered. It was observed that the results were relevant both to the fellows, who initiated 

the contact with students and began to develop more confidence in their teaching; but mainly for school students who 

evaluated positively the use of various resources during presentations as they stated that the use of facilitated learning the 

discipline. Thus it can be said that thematic workshops serve as a motivating element for chemistry teaching by presenting 

content in context which favors the construction of a more global view of the world to which students are entered. 

Keywords: workshops, learning, everyday 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES), em parceria com o Ministério da Educação (MEC) tem proposto diversas 

ações de efeitos positivos não apenas para o licenciando que tem a oportunidade de inserir-se no ambiente escolar e 

colher os benefícios disso, mas também para a equipe de coordenadores e supervisores. Além disso, coloca-se 

como um movimento dinâmico de formação de professores, coerente com os referenciais teóricos consolidados na 

área
1, 2, 3, 4

. Esses estudos compartilham a premissa de que o processo de desenvolvimento profissional tem um 

caráter evolutivo e contínuo, ocorrendo ao longo da vida. 

Nesse sentido, o interesse da comunidade científica e dos gestores públicos pelo tema serve como indicadores 

que consolidam o campo da formação de professores como um campo autônomo de estudos. Ainda há o 

reconhecimento de que a dicotomia entre teoria e prática deve ser superada assumindo-se, tanto na universidade 

quanto na escola básica, uma postura dialógica na qual a prática é geradora de teorias e reflexões que contribuem 

decisivamente no desenvolvimento profissional docente. 

Para os professores da educação básica
6
 as melhorias são também significativas porque oportuniza a resolução 

de problemas enfrentados em sala de aula; oferece atividades mais dinâmicas, atraentes que tornam a aula mais 

interessante; instrui os alunos com novas informações, muitas vezes relacionadas com o se cotidiano; ou seja, 

constrói uma série de práticas metodológicas que complementam significativamente na formação do discente para 

o exercício da cidadania. 

Em contrapartida, estudos mostram que o ensino de química ainda é caracterizado pela memorização de 

fórmulas e informações sem significado o que contribui para a desmotivação de estudar esta disciplina
7
 refletindo 

em baixos níveis de rendimento observado nas avaliações escolares, e nos diversos exames que os alunos da 

educação básica posteriormente são sobmetidos. 

Desta forma, um dos maiores problemas dos dias atuais que as instituições educacionais é o fracasso escolar, por 

vários fatores como problemas de origem orgânica, psicológica e/ou ambiental, desmotivação e desinteressem 

comprometendo o processo de aprendizagem8.   

Mesmo diante da realidade de desestímulo na formação de docentes, o professor precisa criar condições para 

motivar-se e motivar os estudantes. O ato de aprender é elaborado a partir de situações criadas pelo professor para 

que os alunos consigam construir o seu próprio conhecimento onde este é compreendido e adquirido de forma 

individual. Desta forma, cabe ao professor utilizar de práticas pedagógicas que permitam que seus alunos 

compreendam melhor o conteúdo ensinado. 

A nossa escola foi selecionada para fazer parte do programa do PIBID, neste momento percebemos a 

oportunidade de trabalhar com projetos de pesquisas de maneira interativa junto aos alunos de licenciatura em 

química da UFS Campus São Cristóvão e seus professores, onde poderíamos discutir as nossas angustias e sonhos 

vividos em sala. Esta oportunidade seria bastante proveitosa para ambos os lados. Podemos dizer que começa uma 

integração entre a educação básica e a educação superior na formação inicial de professores. Esta integração é algo 

que já vem sendo discutido por muitos autores e como exemplo
9
, propõe-se o estabelecimento de uma tríade 

formada por professores da educação básica, professores da universidade e licenciandos. 

É comum percebe que professores e alunos não compreendem os verdadeiros motivos para ensinar e estudar 

química. Para alguns pesquisadores estudantes do ensino médio geralmente apresentam dificuldades em 

compreender alguns conceitos científicos, especialmente nas disciplinas que compõem as ciências exatas
10, 11

. 

A motivação para estudar e aprender química, pode ser alcançada com a elaboração de um material didático que 

seja potencialmente significativo, permitindo a integração entre o conhecimento prévio do aluno e a nova 

informação apresentada pelo professor, que juntos produzirão um conhecimento potencialmente significativo
12, 14, 

15
. 

A proposta construída pelos licenciandos em acordo com os professores da educação básica pode ser 

considerada como uma proposta de ensino que supera a ênfase do modelo tradicional, partindo de ações que 

buscam desenvolver nos alunos o senso crítico e a cidadania usando temas químicos sociais como instrumentos 

para a construção do conhecimento químico pelos alunos. São as chamadas oficinas temáticas, estas seguem as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, ou seja, foram construídas em torno da solução de um 

problema dentro do contexto social vivenciada pelos alunos, partindo de conhecimentos práticos e teóricos, 

facilitando a integração de várias áreas do saber, como o enfoque CTS (Ciência, Tecnologia e Sociedade)
20

. Sendo 
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assim as oficinas temáticas vêm sendo usada para promover o desenvolvimento conceitual e a tomada de decisões 

dos alunos, pois o seu planejamento contempla apresentação e discussão dos conteúdos químicos articulados ao 

contexto social, além de contribuir para o desenvolvimento de competências e habilidades pelos alunos, 

especialmente pela diversidade de metodologias e estratégias usadas, tais como a experimentação, jogos didáticos, 

vídeos, softwares, textos
7, 17-19

. 

 

2. MATERIAS E MÉTODOS 

 

Inicialmente, a coordenação do PIBID/CAPES/UFS/Química, apresentou os bolsistas, à coordenação da escola e 

a supervisora, no ensejo mostrou quais são os objetivos a serem alcançados com o PIBID e destacou a importância 

das ações do PIBID para a aprendizagem dos alunos através das oficinas temáticas. 

O desenvolvimento das ações do PIBID/CAPES/UFS/Química ocorreram nas seguintes etapas: 

a) Oficinas do Saber - com ação continua e visa problematizar e teorizar questões sobre: educação, ensino e 

aprendizagem. As ações constam: i) de reuniões de estudo com análise e discussão de artigos científicos e 

intervenção didático pedagógico da orientadora do grupo com o objetivo de dirimir dúvidas sobre o tema em 

discussão; ii) Planejamento das oficinas temáticas;  iii) elaboração das oficinas temáticas; iv) socialização 

das oficinas entre os bolsistas, orientação e supervisão visando avaliar as ações dos bolsistas adequando-as a 

realidade da escola; v) observação do campo de ação – os bolsistas fazem observação em sala de aula; vi) 

inscrição dos alunos da educação básica para participarem das oficinas. Planejamento das oficinas para a 

segunda etapa de atividades na escola. 

b) Aplicação das Oficinas Temáticas – 1ª etapa - aplicação das oficinas nas escolas, com foco no trabalho 

coletivo e uso da diversidade de procedimentos de ensino, com destaque para experimentação, além do 

trabalho com textos, vídeo didático, jogos didáticos e softwares. Foram oferecidas 10 oficinas temáticas para 

240 alunos de 1º e 2º ano do ensino médio conforme descrição da tabela 1 a seguir. 

Tabela 1: Relação de temas das oficinas. 

  Tema 

Oficina     

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

 

 

Açúcar um doce não tão doce. 

A carnalita e o estudo de ligações iônicas. 

Água: do tratamento ao consumo humano. 

Radiação e suas aplicações. 

Radioatividade: medicina nuclear salvando vidas. 

Febre e antipirético: tem relação com a termoquímica? 

Suco natural x Suco industrial. Você sabe a diferença? 

Química e agricultura: estudo sobre pH. 

Hálito culpado: a química do bafômetro. 

O pH da saliva e as cáries. 

 

 

 

As oficinas foram aplicadas como atividades do sábado letivo da escola, no turno da manhã, com duração de 3 

horas. Na abertura das atividades houve a palestra ministrada pelo Professor Msc. João Paulo Mendonça Lima, um 

dos coordenadores do PIBID/CAPES/UFS/Química que foco o PIBID no contexto da UFS, os diversos campos de 

atuação de um profissional da área de química e as ações desenvolvidas nas escolas da educação básica em seguida 

apresentou os bolsistas e as oficinas que iriam aplicar. 

A oficina temática “O pH da saliva e as cáries” também foi aplicada, em uma turma do 1º ano da escola, como 

atividade da OCIMA (Oficina de ciências e matemática).  

Questionamento feito aos alunos sobre as oficinas temáticas aplicadas. “Acha que oficinas temáticas contribuem 

para a aprendizagem dos estudantes? De que forma? Deixe sua opinião.” Para análise das respostas dos alunos 

foram elaboradas as categorias de análise
14
. As categorias foram: “O uso de muitos recursos ajuda na 

aprendizagem”; “Apresenta o assunto de forma diferente”; “O aluno se concentra mais”; “Traz novas 
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informações”; “Mostra assuntos do cotidiano”; “Não respondeu”. Outro questionamento foi: Como você avalia a 

oficina temática que você participou?” 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Das Oficinas do Saber 

Da nossa participação nas reuniões de estudo observamos: 

a) As discussões sobre artigos científicos e o planejamento das oficinas temáticas nos fez refletir de que 

planejar é um processo, também de reflexão sobre a prática docente, sobre seus objetivos, sobre o que está 

acontecendo, sobre o que aconteceu. Por fim, planejar requer uma atitude científica do fazer didático-

pedagógico. Outro ponto foi a preocupação, dos professores da UFS, com a postura de ser professor passada 

para os bolsistas. Isto os torna mais confiantes e respeitados, enfim, toda a experiência vivida contribuiu para 

a construção da identidade deles; 

Quanto às atitudes dos alunos do Colégio Atheneu percebeu-se que a fala do ministrante da palestra de abertura 

das atividades do PIBID aproximam mais os estudantes, da disciplina química, pois além de aumentar o interesse 

deles pela matéria, permitiu ao aluno construir um novo pensamento químico. Outro ponto que merece destaque foi 

a integração bolsistas/alunos, principalmente nas discussões dos textos e experimentos, dando opiniões e ideias e 

principalmente construindo o seu conhecimento de forma ativa. 

Como as oficinas temáticas contemplam diferentes recursos didáticos como a experimentação
16

, o uso de jogos, 

textos e vídeos didáticos, essas ferramentas de ensino desperta o interesse dos alunos e promove a integração entre 

eles, conforme observado nas figuras a seguir. 

 

 

 
 

Figura 1: Alunos do Atheneu Sergipense participando de jogos didáticos. 

 

 
 

Figura 2: Alunos realizando experimentos durante a oficina temática. 
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Figura 3: Alunos atentos à apresentação de vídeo. 

 

 

Ao analisar as respostas da questão “Como você avalia a oficina temática que você participou?”, percebeu-se 

que 93% dos alunos acharam bom ou muito bom. De acordo com Lima et al., (2011) os estudantes em sua maioria 

aprova a forma como os conteúdos de química são abordados e os professores se mostram satisfeitos com o 

interesse dos alunos o que mostra que essa metodologia é muito importante no processo de ensino-aprendizagem 

nas escolas a fim de superar as dificuldades enfrentadas em sala de aula. 

A Tabela 2 é representativa das categorias elaboradas para as respostas ao questionamento: Acha que oficinas 

temáticas contribuem para a aprendizagem dos estudantes? De que forma? Deixe sua opinião.”  

Tabela 2: Categorias que representam a opinião dos alunos sobre a importância das oficinas temáticas. 

 Frequência (%) 

Categorias    

Ajuda na aprendizagem 
 

Apresenta o assunto de forma 

diferente 
 

O aluno se concentra mais 
 

Traz novas informações 
 

Mostra assuntos do cotidiano 
 

Não respondeu 

 

 

29 

 

18 

 

16 

 

13 

 

11 

 

13 

 

 

Observou-se que 95% dos entrevistados acharam positivo o uso de oficinas temáticas e as expressões dos alunos 

apresentadas na tabela 2 mostram que essa experiência atingiu objetivos diversos e que os alunos puderam fazer 

várias leituras das oficinas. A maioria avaliou que o uso de muitos recursos ajuda na aprendizagem dos alunos. 

Este resultado está de acordo com a literatura
13

 pois é dever do bolsista estar preocupado em tornar o ensino de 

química mais atrativo favorecendo o despertar dos estudantes da Educação Básica pela aprendizagem dessa 

disciplina. 

Para 95% dos alunos aprendem com mais facilidade o conteúdo de química através de oficinas temáticas à aula 

tradicional e 62% dizem que a aula fica mais interessante. A figura 4 confirma a concentração dos alunos a 

explanação do bolsista durante a oficina temática.  
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Figura 4: Alunos do Atheneu atentos às explicações durante a oficina. 

 

 

Este fato mostrou que as oficinas temáticas torna o ensino de química mais relevante para o aluno através da 

interligação dos conteúdos ao contexto social. O ensino contextualizado na perspectiva adotada nas oficinas foi 

motivador para a aprendizagem visto que as atividades prenderam a atenção dos estudantes. Assim, as oficinas 

temáticas mostraram ser um recurso muito apropriado para difundir conhecimento de ciência de forma reflexiva 

que favorece a construção de uma visão mais global do mundo. 

 

4. CONCLUSÃO 

Neste trabalho acerca das experiências vividas a partir das ações do programa 

PIBID/UFS/CAPES/QUÌMICA/CAMPUS SÂO CRISTÓVÃO em parceria com o Colégio Estadual Atheneu 

Sergipense, pode-se considerar que: 

1. a participação do supervisor neste programa é importante para às partes criando uma parceria real e 

facilitando  as ações junto a escola parceira; 

2. durante a minha participação nas reuniões de estudo pude comparar a minha prática enquanto professora e 

o contraste encontrado durante a realização das oficinas temáticas; 

3. as oficinas temáticas desperta o interesse dos alunos em aprenderem ciências e contribui para que o aluno 

se concentra mais na aula; 

4. o uso de recursos diversificados contribui para a melhoria do processo de ensino aprendizagem; 

5. As ações motivaram-me a estar sempre atualizada com os conhecimentos científicos e práticos e que para o 

desenvolvimento de toda prática docente é preciso dedicação e muito estudo; 

6. As oficinas temáticas criam um ambiente propício para interações dialógicas entre o professor e o aluno 

onde estes apresentam suas ideias, suas dificuldades conceituais e seus entendimentos me levando a refletir 

na importância de adotar uma postura mais flexível e diferenciada para que eu possa redirecionar os 

percursos que facilitam a aprendizagem dos meus alunos. 
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O desenvolvimento de materiais a serem aplicados em sala de aula, sob a finalidade de trazer mudanças no modo 

como o ensino vem acontecendo nas escolas permeia os debates em Ensino de Ciências. Para tanto os 

pesquisadores da área passam a adotar novas metodologias, dentre as quais salienta-se pelo presente trabalho as 

Sequências de Ensino-Aprendizagem (SEA), uma corrente europeia, que tem como objetivo apresentar um 

currículo curto para abordar determinado conhecimento científico em classe. As SEA apresentam flexibilidade, 

isto por permitirem a adoção de outras metodologias e abordagens de ensino, tais como problematização e 

contextualização dos conceitos a serem trabalhados. Mediante o exposto pelo presente artigo busca-se 

apresentar os primeiros resultados através da aplicação de uma SEA, intitulada “Cavernas: o fascinante Brasil 

subterrâneo”, resultado das atividades do grupo do  PIBID/Química/UFS/Itabaiana, em que buscou-se trabalhar a 

formação de espeleotemas e a partir deste ressaltar quais os conceitos que a Química permite evidenciar. Através 

do desenvolvimento da referida SEA também se objetivou trazer as possíveis relações de interdisciplinaridade. Os 

resultados assim apresentados refletem a execução de uma validação interna, em que toma-se dois momentos da 

aplicação como objetos de investigação para a presente pesquisa, deste modo são tomadas as respostas iniciais 

ao questionário problematizador e os mapas conceituais elaborados ao final do processo de ensino-

aprendizagem, realizado juntamente a alunos da 2ª série do Ensino Médio. Por meio dos momentos citados são 

expressas as primeiras concepções que os envolvidos no processo detinham e como eles passaram a conceber a 

temática trabalhada. 

Palavras-chave:Espeleotemas, Sequência de Ensino-Aprendizagem, Validação interna. 

 

First impressions of a teaching-learning sequence, from the use of speleothems formation as problem-solving 

theme 

 

The development of materials to be applied in the classroom, in order to bring changes in the way like teaching is happening in 
schools permeates the debates in Science Teaching. Therefore researchers in the area start to adopt new methodologies, among 
which it is stressed by this paper Teaching-Learning Sequences (TLS), a european chain, that aims to present a short 
curriculum to approach specific scientific knowledge in class. The SEA have flexibility, that they allow the adoption of other 
teaching methodologies and approaches, such as questioning and contextualization of the concepts to be worked. Upon 
exposed by this article we seek to present the first results through the application of TLS, entitled "Caves: the fascinating 
underground Brazil", result of the group's activities PIBID/Chemistry/UFS/Itabaiana, in which we tried to work the formation 
of speleothems and from this point out which concepts that Chemistry makes it plain. Through the development of that SEA 
also aimed to bring the possible relations of interdisciplinarity. The results thus presented reflect the implementation of an 
internal validation, as it takes up two application times as research objects to this research, thus the initial responses are taken 
to problem-solving questionnaire and concept maps drawn up at the end of the process teaching and learning, held together the 
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students of the 2nd year of high school. Through the aforementioned moments are expressed early conceptions involved in the 
process held and how they came to conceive the theme worked. 
Keywords: Speleothems, Teaching-Learning Sequence, Internal validation..  

1. INTRODUÇÃO 

Inúmeras pesquisas voltadas ao Ensino de Ciências vêm debatendo o emprego de novas abordagens 

metodológicas ao espaço de aprendizagem, dentre as quais se pode ressaltar a elaboração e aplicação de Sequências 

de Ensino-Aprendizagem (SEA), uma corrente metodológica europeia que no âmbito internacional é tomada às 

discussões como Teaching-Learning Sequences (TLS)
1
. 

A abordagem das SEA visa contribuir para a obtenção de melhores resultados na aprendizagem do conhecimento 

cientifico abordado em classe
1-2

 e ainda que tais conhecimentos tenham estreita relação com algo próximo da 

realidade ou da visão de mundo dos estudantes. Esses materiais devem contemplar as relações, professor/aluno e 

mundo material/conceitos científicos
2
, de forma que todos participem do processo de ensino-aprendizagem em um 

mesmo patamar de igualdade. 

Essa modalidade de material didático carece de validação, o que vem a conferir a confiabilidade da SEA. “A 

validação busca confirmar que o instrumento possui o desempenho que sua aplicação requer e também garantir a 

confiabilidade de seus resultados” (Giordan, 2013, p. 2). Para realização da validação é necessária uma análise de 

todos os momentos que constituem a SEA, implicando em um olhar atento para sua elaboração e construção, 

aplicação e resultados obtidos.
4
 Para tal segue-se a perspectiva a priori e a posteriori

2
. 

No processo de validação a priori são estudados os objetivos pretendidos de cada aula desenvolvida e noções 

prévias do conhecimento a ser trabalhado. Ao propor-se validar a SEA a posteriori são observados os resultados 

obtidos durante e após a aplicação do material, esta validação se subdivide em dois outros processos, externo – 

comparação entre diferentes grupos de aprendizagem – e interno – avaliando-se o grupo de maneira aprofundada
2
. 

 

Como proposta de trabalho, consideramos o uso da SEA no planejamento e produção de materiais didáticos 

conforme a abordagem problematizadora
3
, que além da abordagem temática presume  a utilização da 

experimentação como meio para resolver problemas reais com base em aulas dialógicas
5
. Tal ressalva se justifica 

pelo fato de que em aulas onde tais elementos não são observados, muitas vezes, não permitem que o aluno aplique 

o conhecimento visto em classe em outras situações, com exceção daquelas ofertadas no momento da sala de aula, 

e a adoção destas ferramentas de ensino se caracterizam como um exercício do conhecimento. 

A problematização, com base na abordagem temática, permite a aproximação com o mivimento Ciência, 

Tecnologia e Sociedade (CTS)
6
, com vistas a formar indivíduos críticos, através do desenvolvimento de atitudes e 

valores humanísticos; auxiliando o processo de aprendizagem do conhecimento científico; e a promoção da 

correlação do conceito trabalhado em classe com o mundo. 

Seguindo a linha de trabalho com a problematização em classe, é possível atrelar o emprego dos três momentos 

pedagógicos
7
, os quais são: Problematização inicial; Organização do conhecimento e Aplicação do conhecimento. 

Tal abordagem tem por objetivo facilitar o processo de aprendizagem, uma vez que permite trabalhar por meio da 

previsão daquilo que o aluno já tem como conhecimento e através disso é possível acrescentar elementos para a 

construção de um novo conhecimento. Desse modo, tem-se a utilização da problematização em classe e a evolução 

do conhecimento do aluno sob a objetivação de obter resultados de aprendizagem mais efetiva. 

A discorrer sobre os três momentos pedagógicos, a definição destes é colocada como elemento na discussão que 

se segue, Problematização inicial – apresentação de um tema que instigue os alunos a expor suas concepções 

acerca do assunto proposto; Organização do conhecimento – propor exercícios que tratem os conceitos necessários 

para a captação da problematização inicial; e Aplicação do conhecimento – elaborar uma nova ocorrência na qual o 

aluno consiga aplicar o conhecimento adquirido.
7
  

Nesse contexto, uma das atividades do PIBID/Química da Universidade Federal de Sergipe (UFS), Campus 

Professor Alberto Carvalho, é justamente a elaboração e utilização das SEA, com o objetivo de serem aplicadas a 

alunos das escolas públicas da região vinculadas ao projeto. A SEA a ser colocada em discussão no presente 

trabalho tem como título “Cavernas: O fascinante Brasil subterrâneo”, e a abordagem observada nesta SEA traz a 

proposta de interdisciplinaridade entre a Geografia e a Química, salientando a formação de cavernas, como 

decorrência de um processo demorado e complexo do equilíbrio químico, assim realizados pela própria natureza. 

O objetivo do presente trabalho é apresentar a discussão advinda do processo de elaboração, aplicação e inicio 

da validação da SEA, ressaltando os efeitos resultantes no grupo de alunos participantes da pesquisa por meio da 
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problematização utilizada a cerca do tema de estalactites e estalagmites, buscando correlaciona-los com conceitos 

químicos e observando-se uma metodologia que insere os três momentos pedagógicos. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

No grupo do PIBID/Química/UFS, Campus Professor Aberto Carvalho, que trabalha com as SEA, todo o 

desenvolvimento das atividades é iniciado através da pesquisa de temas que possam permitir a problematização do 

conhecimento científico em sala de aula e a inserção de propostas como a contextualização, a interdisciplinaridade 

e a experimentação, os quais são planejados e organizados para posteriormente ser aplicada em sala de aula. 

O presente trabalho é decorrente da primeira aplicação da SEA “Cavernas: O fascinante Brasil subterrâneo”, que 

aconteceu no Colégio Estadual Emeliano Ribeiro, da cidade de São Domingos/SE, com um grupo de 12 estudantes 

que participaram de todas as etapas da coleta de dados. 

O referencial que define a SEA, para uma melhor compreensão da pesquisa no ensino, é Méheut e Psillos , o 

qual traz a sequência como um currículo curto (8-10 aulas) que procura discorrer sobre um tema central e, por 

conseguinte buscar apresentar o conhecimento científico que é aplicável a situação tomada como norteadora em 

classe.
1
 A SEA a ser discutida no presente trabalho apresenta 10 aulas. Pensando nesta perspectiva de currículo 

curto para construção das aulas, atrelando uma temática que proporcionasse a didática, comentada anteriormente, 

procurou-se trabalhar o conhecimento químico que permeia a formação de estalactites e estalagmites presentes no 

interior das cavernas, de tal modo a SEA veio a receber a seguinte denominação “Cavernas: O fascinante Brasil 

subterrâneo”. 

Seguindo as orientações de Delizoicov, Angotti e Pernambuco e aplicando-as ao desenvolvimento das atividades 

com a referida SEA, a Problematização Inicial constituiu-se através da apresentação o texto introdutório 

“Cavernas: O fascinante Brasil Subterrâneo” 
9
, que tem por finalidade nortear o aluno, oferecendo a este uma 

pequena ideia sobre o que será abordado no decorrer da SEA, seguido por perguntas problematizadoras, cuja 

função é a de efetivar o primeiro momento pedagógico e ao mesmo tempo buscar coletar informações acerca das 

concepções prévias que os alunos detêm a respeito do tema e do conteúdo correlacionado, por meio deste 

instrumento inicial pode-se observar a evolução dos alunos durante a aplicação da SEA.
1
 

O segundo momento, a Organização do conhecimento, envolve a realização de atividades em classe que 

possibilitam a inserção do conhecimento científico requerido de maneira a permitir que o aluno venha a 

compreendê-lo. As atividades assim adotadas como integrantes da SEA foram o emprego da experimentação que 

tem como objetivo apresentar e compreender o processo semelhante à formação de estalactites e estalagmites 

presentes nas cavernas. Em outra experimentação apresentava-se a solubilidade do carbonato de cálcio em 

diferentes temperaturas, e o equilíbrio químico entre o sal, o gás carbônico e a água. Em seguida frisaram-se os 

conteúdos envolvidos nos experimentos colocados em classe, tais como soluções, solubilidade e curva de 

solubilidade, equilíbrio químico, equilíbrio iônico da água, produto de solubilidade (Kps), e fatores que podem 

alterar o equilíbrio. Dentro desse contexto outro experimento que reforçava a ideia de equilíbrio químico foi dado, 

empregando o bicarbonato de sódio e o ácido acético.  

A trazer a Aplicação do conhecimento, foram colocadas duas questões em classe, por meio das quais buscou-se 

instigar os alunos a relacionarem o conhecimento trabalhado no decorrer da SEA, em outros contextos. Também se 

realizou uma atividade avaliativa, a construção de mapas conceituais, para isso ensinou-se aos aulos o que seria e 

como seria contruido para que na aula seguintes eles podessem produzir os mapas, para facilitar a construção foi 

entregue aos alunos palavras chaves, assim com elas eles desenvolveriam o mapa da forma que conseguissem. 

Através dos Mapas Conceituais pretendia-se verificar a evolução do grupo de alunos participantes mediante o 

desenvolvimento de aulas seguindo a prerrogativa de adotar SEA como metodologia de ensino, além do mais 

escolhedida como metodologia de avaliação que pudesse proporcionar a alunos, que talvez se não se dessem bem 

em questões escritas, expor suas ideias de uma outra forma.  

De posse das ideias prévias coletadas por meio do questionário problematizador, obtidas no primeiro momento, e 

dos mapas conceituais construídos no último momento da aplicação da sequência, pretende-se obter elementos que 

permitirão avaliar os efeitos produzidos pela SEA, ou seja, verificar se ela apresentou contribuições significativas 

para a evolução cognitiva dos alunos no que se refere ao conhecimento científico abordado nela, além de 

possibilitar a observação de outras particularidades do processo, tais como tendências do grupo e/ou 

individualidades. Os dados obtidos pelos mecanismos descritos acima serão discutidos de forma detalhada em 

seguida. 
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Ao analisar-se os mapas conceituais elaborados pelos alunos procura-se padrões não rígidos de correção e que 

facilitassem a avaliação podendo gerar uma pontuação. Tomam-se os critérios de pontuação apresentados por 

Novak & Gowin (1984), que considera como pontos fundamentais a serem considerados: as proposições, as 

hierarquias, as ligações transversais, e os exemplos. Levando-se em consideração a significância dos itens para o 

objetivo da pesquisa, o qual traz orientações para pontuar-se um mapa quanto às ligações válidas e transversais, 

hierarquia e exemplificação. 

No presente trabalho mostra-se resultados das questões problematizadoras do momento inicial em conjunto com 

os resultados dos mapas conceituais. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As perguntas problematizadoras utilizadas no primeiro momento, como método de verificação das concepções 

prévias; e a construção dos mapas conceituais, como atividade final do processo de aplicação da SEA, os quais 

vieram a ser analisados e pontuados. 

No primeiro momento da SEA foram empregadas cinco perguntas problematizadoras, que ao final 

desencadearam nove questionamentos. Antes de responder as perguntas os alunos tiveram contato com um texto 

que retratava o ambiente que é uma caverna, tal texto teve por intenção apresentar o contexto a ser trabalhado na 

SEA e oferecer um norteamento a respeito do tema a ser tomados à discussão em classe. Após a leitura do texto, os 

alunos vieram a responder as questões individualmente, através do registro escrito, e em seguida debateu-se sobre 

as ideias deles sem que os mediadores do processo de aplicação da SEA viessem a responder as questões, visto que 

tem-se por pretensão que no decorrer do processo de ensino eles conseguissem formular respostas para as questões 

que foram inicialmente postas. 

Pretende-se discutir separadamente o que se obteve em cada momento aqui discutido, inicial e final, para depois 

realizarmos apontamentos acerca da evolução dos alunos mediante a proposta ofertada. Para a avaliação inicial a 

ser percebida na discussão que segue, busca-se apresentar tabelas, nas quais tem-se o agrupamento das respostas 

obtidas através dos questionamentos ofertados aos alunos por meio do emprego da Análise de Conteúdo
10

. 

 
Tabela 1: Tabulação dos dados iniciais, oriundos da problematização acerca do conhecimento a ser trabalhado. 

Questionamento Categorias de análise 
Quantitativo 

de alunos 

1. O Que você imagina a respeito 

de cavernas?  

1.1. Cavernas, local de certa periculosidade 7 

1.2. Cavernas, obra da natureza 5 

2. Elas servem pra alguma coisa? 
2.1. Sob a finalidade de turismo e estudos 6 

2.2. Resposta positiva 6 

3. Você vê/imagina que há química 

nas cavernas? 

3.1. Nos elementos que a constitui 5 

3.2. Resposta positiva 2 

3.3. Resposta negativa 5 

 

 

Através das primeiras perguntas percebe-se a imagem que os alunos têm a respeito das cavernas. No terceiro 

questionamento eles vêm a apontar que a química está presente nos elementos que constituem uma caverna, 

conforme vemos no seguinte recorte do Aluno A10: “Sim, há química nas cavernas, nas formações rochosas, [...] 

na cor da água”. Com esta fala observa-se a antecipação involuntária de alguns dos elementos a serem discutidos 

no decorrer da SEA, quando as atividades constituintes da Organização do conhecimento
7
 fazem inferência ao 

conhecimento científico relacionado. Pode-se ressaltar que os alunos vieram a apresentar imagens semelhantes de 

cavernas, um fato já esperado, visto que o conhecimento que os mesmos detêm sobre cavernas é oriundo dos meios 

de comunicação. Alguns alunos também trouxeram apontamentos de quais são as finalidades das cavernas para o 

homem, seguindo o recorte apresentado pelo Aluno A8: “Sim, como centro de pesquisas ou então turismo”. Ao 

observar-se a Tabela 1 vê-se que alguns alunos apenas responderam aos questionamentos empregando como 

resposta o ‘sim’ ou ‘não’. 

Algo a chamar a atenção foi o fato de que dois alunos não propuseram relações entre os elementos constituintes 

das cavernas com conceitos e elementos de cunho científico, como percebe-se nos recortes que seguem, Aluno 
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A11: “Não, pois como foi algo da natureza sem a mão do homem, não é possível existir química”; Aluno A6: 

“Não, pois muito antes da química existir, já haviam cavernas”. As respostas obtidas dos alunos A11 e A6 

permitem inferir que estes apresentam a concepção de que a química é produto da ação do homem, não 

conseguindo relacionar com os elementos advindos da natureza. Uma concepção que deve ser esclarecida por meio 

das atividades a serem desenvolvidas em sala. Tal apontamento observado na Problematização inicial
7
 veio a 

implicar numa preocupação a ser contornada mediante as atividades que se seguiram durante a aplicação da SEA, 

as quais vieram a demonstram os vários aspectos químicos, exemplificados em situações reais, como a formação 

das estalactites e estalagmites, evidenciadas, em um caso pontual através da experimentação em classe. 

Em sequência, tem-se como foco da discussão as primeiras impressões que os alunos detinham acerca das 

formações rochosas encontradas no interior das cavernas.  

 
Tabela 2: Tabulação dos dados iniciais, investigação das formações rochosas presentes nas cavernas. 

Questionamento Categorias de análise 
Quantitativo 

de alunos 

4. A formação das estalactites e as 

estalagmites se deve ao efeito da pressão 

a solubilidade de gases como o dióxido 

de carbono (CO2). Você faz ideia de 

como isto ocorre? 

4.1. Fatores externos e processos.  10 

4.2. Sem resposta. 2 

 

 

Com relação ao processo de formação das estalactites a maior parte do grupo de alunos veio a salientar que a 

formação das estalactites e estalagmites se dá por meio de fatores externos, neste caso a erosão do solo, 

sedimentação, infiltrações e chuvas; ou ainda por meio de processos físicos, como a ação da pressão atmosférica; e 

químicos, como a ação do gás carbônico no meio. A ressaltar este último apontamento, processos químicos, é 

colocado o seguinte recorte do Aluno A1: “Pela mistura de algum gás como o dióxido de carbono, com alguns 

sedimentos de pedras [...]”. Percebe-se que este aluno traz uma ideia que se aproxima do processo real de formação 

das estalactites e estalagmites, e esta concepção observada no início da aplicação da SEA permite ressaltar que este 

aluno, e outros, detém certo conhecimento científico e os emprega na situação apresentada. Deste modo ao final na 

aplicação da SEA tal ação poderá se constituir de maneira mais evidente, visto um dos objetivos da SEA, 

apresentar o conhecimento científico de modo pontual, e do segundo momento pedagógico
7
, permitir que o 

conhecimento tomado em classe seja aplicável em diversas situações. 

 

Tabela 3: Tabulação dos dados iniciais, importância das formações rochosas presentes nas cavernas. 

Questionamento Categoria de análise 
Quantitativo de 

alunos 

5. Estas estruturas presentes nestas 

cavernas contribuem, de alguma 

forma, para a natureza? 

5.1. Hábitat natural. 3 

5.2. Resposta positiva. 9 

6. O que aconteceria se não 

existissem essas formações? 

6.1. Diminuição da diversidade  11 

6.2. Sem resposta. 1 

 

Poucos foram os alunos que conseguiram visualizar contribuições das estalactites e estalagmites nas cavernas, 

sua utilidade como moradia para animais, vide Questionamento 5. A maioria dos relacionaram a existência de 
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cavernas com a diversidade ambiental ressaltando que a destruição desses espeleotemas poderia acarretar uma 

diminuição dessa diversidade, a refletir sobre a fauna e flora. Isso mostra a ideia que os alunos têm de todo os 

elementos estarem estritamente ligados, que a destruição de um levaria a destruição do outro, é o que observamos 

na fala do Aluno A8: “Alguns seres, como os morcegos iam diminuindo [de] quantidade.” 

Outro aspecto é o de que a existência dessas formações possibilita ao homem a descoberta de novas espécies e 

elementos, que não são típicos de outros ambientes, isso é perceptível no recorte da fala do Aluno A12: “Várias 

curiosidades [animais, estruturas e evidências] não seriam descobertas, nem outros tipos de rochas.” 

 

Tabela 4: Tabulação dos dados iniciais, acerca do processo de formação das formações rochosas presentes nas cavernas. 

Questionamento Categoria de análise 
Quantitativo de 

alunos 

7) As estalactites e as estalagmites poderiam 

ser somente encontradas dentro das cavernas?  

7.1. Podem ser produzidas de outras 

maneiras, mas sem especificações. 

10 

 

7.2. Formação unicamente da natureza. 2 

8) Você faz ideia do que são constituídas as 

estalactites estalagmites? 

8.1. Água, sedimentos e gases. 
5 

 

8.2. Sem resposta. 7 

9) Todas as substâncias se misturam e 

dissolvem completamente a outra?  

9.1. Resposta positiva 2 

9.2. Particularidades para a solubilização  5 

9.3. Resposta negativa. 5 

 

No que e diz respeito às concepções de estalactites e estalagmites ser algo natural, fora feito um empregado o 

sétimo questionamento, a fim de identificar se os alunos imaginariam se há possibilidades de tais formações serem 

elaboradas fora dos padrões da natureza. Na elaboração da SEA, adotou-se um momento em que se desenvolve um 

experimento, o qual simula o processo de formação de estalactites e estalagmites. Visto isto foi verificado que a 

maioria dos alunos concebem que podem existir em outros lugares, mas não conseguem expor onde e/ou como. 

Porém visualizaram que as condições presentes no interior das cavernas são dificilmente reproduzidas fora delas. 

A última questão colocada trata informações com relação as concepções de solubilidade, por meio do qual se 

evidenciou que a maioria dos alunos tem conhecimento da relação entre soluto e solvente, embora não consigam 

explica-la. Uma ocorrência a salientar é que cinco dos alunos envolvidos afirmaram em suas respostas que nem 

todo soluto se dissolve em qualquer solvente, ou seja, eles conseguem perceber que tudo irá depender dos 

componentes da provável mistura. Assim como irão existir determinadas quantidades de soluto e solvente, para 

respectivas diluições. Destaca-se a fala deste aluno, Aluno A10: “A água é o único solvente universal, e ela mesmo 

não dissolve tudo.”. 

Adotando como método avaliativo, ao final da aplicação da SEA, e elemento da Aplicação do conhecimento
7
, 

tomou-se a construção de mapas conceituais (MC). Tal atividade se estabeleceu como instrumento de coleta de 

dados, possibilitando mostrar quais conhecimentos os alunos conseguiram empregar de maneira significativa ao 

final da SEA. Os mapas assim construídos pelos alunos foram analisados, de modo a observar os elementos que 

foram empregados, palavras-chave, conectivos e organização, ao final cada MC veio a receber uma pontuação, 

seguindo os critérios de Novak e Gowin(1984), como vê-se na tabela a seguir. 
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Tabela 5: Pontuação para mapas conceituais
9
. 

Critérios classificatórios 

Pontuação de acordo com cada 

caracteristica dos criterios 

classificatórios 

Proposições (ligações entre dois conceitos): 

Cada ligação se for valida e significativa 
1 

Hierarquia: Cada nivel válido 5 

Ligações Transversais: cada ligação se for 

valida e significativa 
10 

Exemplos: cada exemplo válido 1 

 

 

Fora construído um MC padrão, que seguindo os critérios apresentados acima obteve uma pontuação de 80. 

De posse deste MC padrão, o mesmo fora desmembrado em um conjunto de palavras-chave a ser entregue aos 

alunos de modo que eles viessem a construir seus mapas individualmente. Como fora identificado que os alunos 

envolvidos nunca haviam desenvolvido uma atividade de construção de MC, buscou-se realizar uma atividade para 

introduzir tal atividade, mostrando aos mesmos como são as palavras-chave, conectivos, hierarquias e as ligações. 

Partindo dos MC produzidos pelo grupo de alunos procurou-se refazê-los, de modo a não alterar a estrutura 

apontada por cada aluno, mas a tornar a análise desse material mais clara, e poder realizar os apontamentos 

condizentes com a ideia colocada por cada aluno. Após este procedimento realizou-se a pontuação dos mapas, 

conferindo os resultados encontrados no gráfico que se segue. 

 
Imagem1: Gráfico representativo da pontuação dos MC produzidos pelos alunos. 

 

 
 

 

A pontuação máxima obtida dentre os alunos fora de 59 (Aluno A1) e a mínima de 20 (Aluno A12), porém 

isso não permite inferir que um ou outro MC esteja certo, ou mesmo errado. O mapa do Aluno A12 traz 

proposições corretas, com o emprego apenas de palavras-chave que o referido aluno percebia ter relevância e 

significado para o conhecimento que ele detinha. 

É possivél visualizar que o gráfico mostra as diferentes pontuações obtidas pelos alunos, porém em um 

olhar mais profundo sob os MC é cabível salientar que alguns alunos tentaram encaixar a maioria das palavras-

chaves que foram dadas, sem ater-se para uma linha lógica, não obtendo êxito, a nível de aplicação de 

conhecimento. 
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Os Alunos A5 e A12 Não relataram nenhum fato químico como resposta ao terceiro questionamento do 

questionário inicial, mas no momento da construção do MC vieram a conseguir relacionar cavernas com as 

formações rochosas calcárias, indicando a presença de carbonato de cálcio. O que nos permite salientar que uma 

alteração no conhecimento individual veio a se estabelecer no cognitivo do indivíduo. 

Os alunos A3, A4, A6, A8 A9, A11 e A2 também não relataram nenhum fato químico no primeiro 

questionamento, porém nos seus respectivos mapas trouxeram vários eixos sobre a química presente na formação 

das estalactites e estalagmites, tais como o equilíbrio químico que ocorre nas cavernas; as condições existentes nas 

cavernas; as rochas calcárias que favorecem a formação de estalactites e estalagmites; e a solubilidade do gás 

carbônico. Sobre esse grupo de alunos pode-se destacar que mesmo apresentando ideias similares, suas pontuações 

divergiram, visto que o modo como cada um, veio a montar seu MC veio a seguir uma linha diferente. 

Um aspecto singular aos MC tomados à análise é que todos os alunos através do material produzido 

conseguiram de alguma forma relacionar a formação das estalactites e estalagmites com a dissolução do carbonato 

de cálcio em água que passa por uma superfície intermediaria (dentro da rocha) através de gotejamentos 

predominantemente em rochas calcarias permitindo então um escoamento em que a água corrói e carrega os sais 

removidos da rocha. Desta forma, os conhecimentos básicos da ocorrência das estalactites foram assimilados, e que 

estes os permitiram compreender melhor as cavernas e todos os elementos que a constituem. 

Com relação à utilização da palavra-chave que retomava o conteúdo da constante de produto de 

solubilidade (Kps) e sua fórmula, apenas o Aluno A2 conseguiu empregar em seu MC com êxito, dois outros 

alunos tentaram realiza-la, porém estabeleceram ligações não válidas. Tendo em vista este apontamento, o mesmo 

será refletido na próxima aplicação da SEA, e caso necessário procurar adotar ou adaptar metodologias à presente 

proposta de ensino. 

Outro ponto a ser trabalhado com maior empenho, é reflexo de que apenas o Aluno A1 conseguir encaixar 

em seu MC os termos de soluções saturadas, insaturadas e supersaturadas, conceitos estes que estão estritamente 

ligados com o produto de solubilidade. 

4. CONCLUSÃO 

 A proposta de construção da SEA, seguindo as orientações de Méheut & Psillos (2004) e Méheut (2005), trazem 

contribuições significativas no processo de formação docente, uma vez que possibilita ao professor em formação, 

no caso da presente pesquisa, ambientar-se com o conteúdo a ser trabalhado de maneira aprofundada, visto que o 

mesmo irá buscar situações e contextos favoráveis ao processo de aprendizagem. Além de possibilitar abordagens 

problematizadora e CTS, o emprego dos três momentos pedagógicos e atividades de interdisciplinaridade isso de 

forma que seja possível trazer mais elementos para que se possa construir o conhecimento, ou reconstruí-lo, em 

sala de aula. 

Outro aspecto é o fato de a utilização da SEA ter contribuído para os alunos aqui trabalhados conseguirem 

absorver bem a contextualização e relaciona-lo com o conteúdo químico fato que foi visualizado na analise dos 

mapas conceituais, que apresentavam bastantes aspetos do tema abordado na contextualização e na abordagem CTS 

assim como a presença da relação entre ele o processo químico envolvido. Porém ainda vê-se dificuldade em os 

alunos conseguirem assimilar todos os aspectos que estão relacionados, principalmente formula e equações 

químicas.  

A utilização de mapas conceitual permite avaliar de varias formas, tanto no aspecto geral, quanto casos mais 

específicos, sendo que determinadas pontuação proposta pelo critério de Novak 1999 não evidenciam totalmente a 

aprendizagem dos alunos.  Foi possível gerar uma relação entre os resultados obtidos pelo questionário e os 

aspectos presentes no mapa, além de que a utilização de duas metodologias como forma de obtenção de dados 

permite que os alunos experimentem e vejam aquela que mais expressa o conhecimento deles. 
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A proposta central deste trabalho é apresentar alternativas dinâmicas para a construção de conceitos de coloides, a partir de 

procedimentos de ensino diversificados tendo como foco experimentos sobre a produção da maionese. O foco na 

experimentação se justifica como uma estratégia de se promover atividades como elaboração de hipóteses, análise de dados e 

obtenção de conclusões. O texto Valor Nutricional da Maionese norteou as ações desenvolvidas através da leitura interativa, 

análise e discussão dos parágrafos. Os resultados desta pesquisa nos permite concluir que: O tema funciona como organizador 

prévio, permitindo uma abordagem pedagógica condizente com o desenvolvimento cognitivo dos alunos facilitando a 

aprendizagem significativa. A realização de atividades experimentais e o trabalho com texto desenvolvem a reflexão e a 

negociação de significados e desperta o interesse pela Ciência, tornando os conteúdos químicos mais objetivos e significativos. 

Cabe ao professor a mediação do processo promovendo condições para a compreensão das atividades, visando construir 

relações conceituais que justifiquem o fenômeno que os alunos estão estudando, favorecendo a elaboração de seu próprio 

conhecimento, a partir de fatos, observações e análise. Como relação a nossa formação consolidou, a importância do papel 

mediador do professor e a necessidade de na nossa atuação docente sempre refletir, elaborar e utilizar estratégias diversificadas 

visando desenvolver a capacidade científica dos nossos futuros alunos. 

Palavras-chave: Coloides, maionese, ensino médio. 

 

The Chemistry of Mayonnaise: A Designer theme for Colloids Teaching. 

 

The central purpose of this paper is to present dynamic alternatives to the construction of colloids concepts from 

different teaching procedures focusing on experiments on the production of mayonnaise. The focus on 

experimentation is justified as a strategy to promote activities such as construction of hypotheses, data analysis 

and obtaining conclusions. The text Nutritional Value of Mayonnaise guided the actions developed through 

interactive reading, analysis and discussion of paragraphs. These results from this research allow us to conclude 

that: The theme works as a previous organizer, allowing a consistent pedagogical approach with the cognitive 

students' development facilitating meaningful learning. The realization of experimental activities and work with 

text develop reflection and negotiation of meanings and awakens the interest in Science, making more objective 

and significant chemical content. The teacher has the purpose of mediation promoting conditions for the 

understanding of activities in order to construct conceptual relationships to justify the phenomenon that students 

are studying, promoting the development of their own knowledge, from facts, observations and analysis. 

Regarding to our training it has consolidated the importance of the teacher's mediating role and the necessity for 

our educational performance always reflecting, developing and using diverse strategies to develop the scientific 

capacity of our future students. 

Keywords: Colloids, mayonnaise, secondary school. 
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1. INTRODUÇÃO 

A Química é considerada um instrumento de construção humana, sendo esta capaz de ampliar os horizontes 

culturais no exercício da cidadania. Através do conhecimento químico o indivíduo pode interagir ativamente na 

sociedade, podendo este interpretar o mundo em que vive e intervir sobre ele. Documentos oficiais como, por 

exemplo, os Parâmetros Curriculares Nacionais, buscam acabar com o tradicionalismo baseado na memorização 

de fórmulas, nomes e no modelo transmissão-recepção, com conhecimentos fragmentados distantes da realidade 

dos alunos. Enfatiza a importância do trabalho através de temas que englobem a realidade envolvendo aspectos, 

políticos, econômicos e culturais, uma alternativa de promover de forma integrada e significativa a aprendizagem 

em Química, através da contextualização [1].  

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN+) contextualizar é propor “situações problemáticas reais e 

buscar o conhecimento necessário para entendê-las e procurar solucioná-las” [1]. 

Surge a partir das décadas de 60 e 70 uma proposta de ensino que promove a interligação entre Ciência, 

Tecnologia e Sociedade (CTS), ou seja, propõe uma interação entre a educação científica, tecnológica e social, 

abordando um contexto histórico, social, político, ético e econômico. Quando esse currículo se aplica ao ensino 

de Química, ele desenvolve a compreensão de informações básicas que os alunos precisam usar, para que o 

mesmo possa tomar decisões frente aos problemas sociais [2]. 

A finalidade de se educar em CTS, segundo Santos e Mortimer (2002) [3], é de desenvolver a aprendizagem 

científica e tecnológica dos cidadãos, ajudando para que estes possam consolidar conhecimentos, aptidões e 

considerações necessárias para as tomadas de decisões em seu cotidiano.  

 

“Tal educação permitirá ao cidadão tomar decisões frentes a dilemas morais que 

necessitam de respostas que sejam morais. Sendo assim, precisamos desenvolver nos 

jovens brasileiros a consciência histórica de compromisso com o destino da nação, 

construindo o ideal da busca da sociedade democrática que ainda não temos que será 

conquistada por nós, à medida que participamos ativamente da sociedade. É preciso, a 

todo custo, fazê-los refletir sobre as conseqüências dos valores paternalista, clientelista, 

buscando, talvez no nosso jeitinho de resolver os problemas, os mecanismos sociais 

necessários para se ter a verdadeira cidadania” [4]. 

 

Destacamos dos objetivos apresentados pelos autores, como relevante o desenvolvimento de valores, 

considerando que estes estão vinculados aos interesses coletivos, como os de solidariedade, fraternidade, 

consciência, compromisso social e respeito ao próximo.  

A discussão desses valores no contexto do ensino de Química, certamente contribuirá para a formação de 

cidadãos críticos, comprometidos com a sociedade. Assim, o ensino de Química para a formação do cidadão deve 

estar norteado por dois componentes básicos: o conhecimento químico e o contexto social abordados de forma 

integrada, o que implica necessariamente, a utilização de temas sociais.  

“Ao contextualizar o conteúdo, os temas sociais explicitam o papel social da química, as suas aplicações e 

implicações e demonstram como o cidadão pode aplicar o conhecimento na sua vida diária” [4]. Nessa 
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perspectiva a abordagem dos conceitos deve ser feita, de maneira a evidenciar as diferentes dimensões do 

conhecimento estudado e as interações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade. 

Assim, um aspecto fundamental para a implementação de novas abordagens de ensino, por exemplo, 

abordagens CTS, diz respeito também a um processo de formação de professores, pois não é suficiente inserir 

mudanças no currículo sem tentar promover, de forma articulada, mudanças nas concepções e na prática 

pedagógica docente [3]. De forma geral o movimento CTS propõe, para o ensino de Ciências (Química) uma nova 

estrutura de conteúdo e procedimentos de ensino que implicam a participação ativa do aluno mediada pela ação 

docente. 

Esse processo de tomada de consciência do professor sobre as suas próprias concepções, ressaltando a 

necessidade de mudanças para desenvolver propostas didáticas alternativas àquela usualmente praticada em sala 

de aula, vem sendo desenvolvido na formação inicial do curso de Química Licenciatura, da Universidade Federal 

de Sergipe, Campus São Cristóvão. Destacamos as ações desenvolvidas no componente curricular Estágio 

Supervisionado em Ensino de Química (com um total de 420 horas), um dos momentos de integração entre a 

academia, a escola e a comunidade. O licenciando percebe-se como sujeito ativo no processo educacional e 

social, proporcionando sua inserção no campo de atuação profissional.  

Durante o Estágio Supervisionado para o Ensino de Química I ocorre o planejamento, elaboração e validação do 

projeto de ensino/aprendizagem a ser trabalhado ao longo dos demais estágios. O projeto foi concebido para 

promover um ensino contextualizado, centrado no aluno, no qual se utilizam estratégias diversificadas de ensino 

e os conteúdos a serem trabalhados e discutidos, foi definido pela tríade professor formador, professor regente 

(colaborador) e discente. Nos demais estágios a ação docente esteve associada à pesquisa que se apresenta com 

duas vertentes: a identificação da potencialidade do material produzido e a análise da representação social dos 

sujeitos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem.  

A proposta central deste trabalho é apresentar alternativas dinâmicas para a construção de conceitos de 

coloides, a partir de procedimentos de ensino diversificados tendo como eixo norteador o texto Valor Nutricional 

da Maionese e foco no experimento sobre a produção de maionese. A química dos coloides está bastante 

relacionada com o dia-a-dia das pessoas e os sistemas coloidais tanto são encontrados na natureza, nos reinos: 

mineral, vegetal e animal, como podem ser sintetizados para o bem-estar do homem na forma de bens de 

consumo e para processos industriais que propiciam melhores condições de vida. A maionese faz parte do 

cotidiano de muitos alunos e frequentemente presente na alimentação podendo ser usada em saladas, 

sanduíches, molhos e outros.  

O foco na experimentação se justifica como uma estratégia de promover atividades como elaboração de 

hipóteses, análise de dados e obtenção de conclusões. A partir de situações simples, como a produção de 

maionese, busca-se discutir conceitos prévios e suscitar dúvidas com relação aos mesmos, criando assim, uma 

discussão na direção de uma aprendizagem mais significativa e permitindo ao aluno fazer inferências que os 

possibilitem compreender a situação problema proposta pelo professor, construindo assim seu conhecimento 

escolar.  

Assim, este trabalho teve por finalidade explicitar como o uso de estratégias de ensino diversificadas contribui 

para aproximar a Química vista na sala de aula do cotidiano, destacando a importância e o papel da leitura para 

que o aluno obtenha uma melhor compreensão de textos didáticos e as contribuições da experimentação no 

processo de ensino aprendizagem. 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 

O projeto foi aplicado em uma escola de rede estadual de ensino situada no município de Aracaju, no segundo 

semestre de 2014, a 26 alunos do 2º ano, do nível médio. 

Para caracterizar o campo de estágio e a clientela pesquisada utilizou-se o questionário como instrumento de 

coleta de dados, pela facilidade de aplicação, a qual não pode ser observada em outros instrumentos de coletas 

de dados tais como, por exemplo, a entrevista. O questionário possibilita aos sujeitos maior liberdade para 

expressar suas ideias [5]. Dessa forma podemos, por exemplo, utilizar as respostas dos alunos para justificarmos 

seu desenvolvimento no decorrer das ações do projeto, bem como, saber o porquê de suas limitações.  

O questionário de caracterização da clientela foi respondido pelos alunos e era constituído de dezoito questões, 

sendo quinze fechadas e três abertas. As questões foram agrupadas nas categorias: pessoal, rede de ensino, 

regularidade, ocupação, escolaridade paterna e materna, grau de instrução e estudo, perspectiva de vida e 

característica do educador de Química. 

É consensual que as concepções alternativas que os alunos trazem para a sala de aula devem constituir o ponto 

de partida para promover aprendizagens significativas, relacionando os saberes do aluno com o saber científico 

na busca de sentido para as situações do cotidiano do aluno. Assim, buscou-se identificar as concepções prévias 

dos alunos sobre: coloides, maionese, emulsões e valor nutricional.  

O trabalho com o texto Valor Nutricional da Maionese norteou as ações desenvolvidas através da leitura 

interativa, análise e discussão dos parágrafos. E se fundamenta na ideia de que o professor de Ciências (Química) 

também é responsável em empreender oportunidades para que os alunos exerçam a leitura em sala de aula, 

considerando que as disciplinas escolares são suportadas na linguagem escrita. Essa prática possibilita concatenar a 

vida do aluno com a Ciência, de modo que essa relação se intensifique na interação pedagógica [6]. 

A experimentação apresentou uma abordagem problematizadora e investigativa, na qual os alunos discutiram e 

elaboraram as hipóteses partindo das seguintes situações problema: “Utilizando materiais do seu cotidiano é 

possível produzir um tipo de coloide classificado como emulsão como, por exemplo, a maionese?” e “Por que 

conseguimos visualizar o feixe de luz no béquer contendo água e leite, não sendo possível essa visualização no 

béquer que contém somente água?”. 

Ao longo do desenvolvimento das atividades do projeto de estágio utilizamos instrumentos de avaliação mais 

flexíveis e abertos, pois entendemos a avaliação como parte essencial do processo de ensino-aprendizagem. Daí o 

processo avaliativo não ter um caráter pontual, mas processual e continuo assim, devemos aceitar novas técnicas 

de avaliação e mudar velhos hábitos.  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1Caracterização da clientela 

O projeto foi desenvolvido com 26 alunos, do 2º ano, do nível médio, com faixa etária entre 15-17 anos, com 

uma predominância do sexo feminino (77,0%) e alto índice de aprovação em anos anteriores (96,0%) 

caracterizando uma clientela que se enquadra na faixa etária estabelecida pelo MEC para o ensino médio. Os pais 

apresentam boa escolaridade, como maior índice para as mães (31% possuem o ensino médio completo e 35% o 

ensino superior completo), possivelmente pelo fato do homem abandonar os estudos para trabalhar e manter a 

família.  

Para obterem informações os pesquisados acessam: a internet (92,3%), o livro didático (88,5%), livros não 

didáticos (81,0%), revistas de informações e entretenimento (57,5%). Quanto às informações que os alunos buscam 

ao acessar internet: 80,7% buscam músicas, 61,5% notícias, 65,3% informações, 77,0% bate-papo, 77,0% trabalhos 

escolares. Os dados evidenciam que os pesquisados não utilizam a internet como um instrumento facilitador da 

aprendizagem possivelmente por ela não estar presente nas ações do professor em sala de aula.  

Quanto às disciplinas que apresentam maior dificuldade em aprender estão Química (73,0%) e Física (50,0%) e 

justificam essa dificuldade pela quantidade de cálculos e fórmulas dificultando a compreensão dos conceitos e 

contribuindo para tornarem as aulas desinteressantes e desestimulantes.  
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Após concluírem o ensino médio 77,0, 0% dos pesquisados pretendem fazer vestibular, com predominância 

para os cursos de Engenharia Civil (11,5%), Nutrição (15,5%) Arquitetura (7,5%).  

Para 61,5% o professor demonstra preocupação com a aprendizagem e evidencia essa preocupação, revisando 

os conteúdos, promovendo o diálogo com a turma e utilizando metodologias diferenciadas evidenciando uma 

ação pedagógica do professor centrada no alunado, conforme a fala a seguir: 

 

“Quando temos dúvidas ela tenta explicar novamente, para ver se conseguimos compreender o 

conteúdo”. 
 

3.2. Da identificação das concepções prévias 

 

Pesquisas sobre os processos de ensino-aprendizagem têm destacado a importância de se identificar e 

considerar as concepções que os alunos trazem ao submeterem-se ao ensino de determinados conteúdos. O 

conhecimento prévio deve servir como âncora para a nova aprendizagem levando ao desenvolvimento de 

conceitos subsunçores que facilitem a aprendizagem subsequente [7]. A tabela 01 é representativa das categorias 

sobre as concepções dos alunos sobre os conceitos de coloides, maionese, emulsões e valor nutricional.  

 

Tabela 01: Concepções dos alunos sobre coloides e maionese. 

Conceito Categoria Frequência 

 

 

Coloides 

Estado físico 10 

Misturas 06 

Partículas 3 

Solução 3 

Substâncias 2 

 

Maionese 

 

Coloide 14 

Alimento 8 

Mistura 2 

Dispersão 2 

 

Quanto ao conceito de “emulsões” 84,3 % não responderam e os demais associaram a classificação (7,7%), a 

mistura química (4,0%) e a um tipo de coloides (4,0%). 

Quanto ao conceito de “valor nutricional” foi associado por todos a uma tabela que contém informações, sobre 

valor calórico, nutrientes, vitaminas, proteínas entre outros, caracterizando que há uma preocupação com o “valor 

nutricional” dos alimentos.  

Da análise dos dados observou-se que, de um modo geral, os pesquisados apresentavam ideias prévias sobre o 

tema proposto, embora muitas vezes distantes do conhecimento científico, com dificuldades em estruturar suas 

328



 
Universidade Federal de Sergipe/Departamento de Química/Grupo de Estudo em Educação Química 

XI Escola de Verão em Educação Química (EVEQUIM) e IV Seminário Integrador Iniciação a Docência: Ações do PIBID 

Química na Educação Básica, São Cristóvão/SE, de 25 à 27/03/15 

ideias, citando algumas características, possivelmente uma busca por respostas prontas e rápidas a questões 

estabelecidas.  

 

3.3 Do texto: Valor Nutricional da Maionese. 
 

Como citado anteriormente o trabalho com o texto Valor Nutricional da Maionese norteou as ações 

desenvolvidas através da leitura interativa, análise e discussão dos parágrafos. A leitura interativa foi realizada pelo 

professor considerando que em trabalhos anteriores [8] observou-se que os alunos apresentam baixa compreensão e 

desmotivação de leitura talvez, pelo fato de historicamente a leitura em âmbito escolar ser marcada pela 

decodificação da palavra.  

Porém, concebemos a leitura interativa como um espaço de interação verbal, aluno e professor confrontam-se 

por meio de seus textos com saberes, ou seja, um lugar de entrada para diálogos com outros textos, aluno-aluno, 

professor-aluno. Esse modelo interativo-construtivo de leitura, com o qual o leitor constrói ativamente vários 

significados a partir da interação com o texto foi importante para minimizar a concepção dos pesquisados sobre a 

leitura como um decodificador de palavras [9], observado ao longo da análise e discussão dos parágrafos. 
 

a) Da análise do primeiro parágrafo do texto: 

 

A maionese sempre utilizada para realçar o sabor dos alimentos e incrementar as refeições, e ao contrário do 

que normalmente as pessoas pensam, ela tem um papel relevante na alimentação e na nutrição de adultos e 

crianças. Ela pode ser produzida em casa utilizando materiais como de óleo vegetal comestível, gema de ovo ou 

ovo inteiro, vinagre ou suco de limão, adicionada de condimentos e outras substâncias comestíveis ou pode ser 

produzida em escala industrial.  

A leitura do parágrafo pelos pesquisados e as discussões mediadas pelo professor contribuíram a construção 

do conceito de coloides, de como classificá-los, com 90,5% dos pesquisados associando o termo maionese a 

coloides e emulsão, ficou evidente que os alunos conseguiram entender as relações conceituais e os significados 

do que foi ensinado, sem a preocupação de respostas prontas e rápidas. Caracterizando a importância de se 

desenvolver as ações de ensino aprendizagem respeitando-se as concepções prévias dos alunos, confirmando o 

que colocam Moreira e Mancini, (1982) [7] “explicitar o conhecimento prévio do aluno possibilita não somente 

uma aprendizagem significativa, mas também dá ao aluno a oportunidade de querer e poder exercer o seu papel 

de cidadão na sociedade”. 

 

b) Da análise do segundo e terceiro parágrafo: 

Qual o tipo de maionese é a mais apropriada para consumo, à caseira ou a industrializada?  Por muito tempo a 

maionese tem sido considerada uma vilã da saúde, mas ao contrário do que muitas pessoas imaginam pode, sim, 

fazer parte de uma alimentação saudável. Atualmente ela é fabricada pela indústria utilizando ingredientes 

naturais e é fonte de gorduras boas, vindas do óleo vegetal e essenciais que contribuem para o bom funcionamento 

do organismo. 

A maionese industrial é fabricada com óleos vegetais, água, ovos, limão ou vinagre, e contém gorduras poli-

insaturadas e monoinsaturadas, além de ácidos graxos essenciais, como o ômega 3 e ômega 6. Nos últimos anos a 

indústria tem reduzido à quantidade de óleo e de ovos, propiciando teores de gordura e colesterol muito inferiores 

aos da maionese caseira. O benefício da maionese está relacionado aos benefícios do consumo de gorduras 

consideradas boas para o organismo. Neste caso, a substituição de fontes de gorduras saturadas e colesterol, 

presentes em alguns alimentos, pelas gorduras boas da maionese industrializada é uma boa opção para a saúde. 

 

As discussões sobre alimentação saudável, os ingredientes utilizados na fabricação da maionese e colesterol 

buscavam colocar o aluno numa perspectiva de ampliar os seus conhecimentos teóricos e construir relações entre o 

que ele estava verificando nas aulas e a aplicação dessas informações pelo homem, ou seja, mudar, em grande 
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parte, as concepções dos pesquisados sobre a utilidade prática dos conhecimentos de Química. A intervenção do 

professor contribuiu para a compreensão de conceitos sobre ácidos graxos, gorduras poli-insaturadas e 

monoinsaturadas. O uso do jogo caça palavras com instrumento avaliativo diminuiu a ansiedade do “momento da 

avaliação” aumentou a atenção, a concentração dos alunos e o interesse pela a atividade esses fatores propiciaram 

um índice médio de acerto de 73,1%, aos questionamentos do jogo.  

 

c) Da análise do quarto parágrafo do texto 

Já a preparada em casa utiliza uma quantidade maior de ovos e óleo, e apresenta mais calorias e colesterol. 

Além disso, por ser feita com ovos crus, favorece a contaminação pela bactéria salmonela. Por esse motivo a 

maionese industrializada é a mais recomendada, pois além de possuir menos calorias e menos gorduras seus 

ingredientes passam por um processo de pasteurização, no qual são destruídos os micro-organismos patogênicos, 

sem alterar as propriedades nutricionais.  

 

A intervenção do professor possibilitou a construção dos conceitos sobre: salmonela, processo de 

pasteurização e micro-organismos patogênicos e a contextualizar a situação problema “Utilizando materiais do 

seu cotidiano é possível produzir um tipo de coloide classificado como emulsão como, por exemplo, a maionese?”. 

Para 76,9% dos pesquisados é possíveis obter um tipo de coloide a partir de ingredientes caseiros e observou-se 

uma melhora na estruturação das ideias, compreensão dos fenômenos que ocorreram, mas persiste a linguagem 

do senso comum, conforme a fala a seguir: 

 

“É um agente emulsificante que serve para unir duas substâncias com polaridades 

diferentes e na produção da maionese ela uni a água e o óleo”. 

 

Quando a utilização da maionese caseira, 27,0%% dos alunos consideram inadequado pelo fato da mesma 

apresentar uma bactéria denominada de “salmonela” e 42,5%,0 %por não passar pelo processo de pasteurização, 

caracterizado significado ao que foi ensinado. Para 69,5%dos alunos a maionese é um tipo de coloide e destes 

85,0 % descrevem o conceito de coloides e relacionam: ao tamanho das partículas (5,0%), ao tipo de mistura 

(63,5%), ao estado físico e 52,5% acrescentaram que a maionese é um tipo de emulsão onde um líquido é 

disperso em outro líquido. 

 

d) Da análise do quinto parágrafo do texto 
 

Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), pela Resolução - CNNPA nº 12, de 1978 - é 

proibida a adição de corantes. A maionese deve ter, no mínimo, três gemas de ovos por litro e 65% de óleo vegetal 

comestível. E pode ter, no máximo, 0,5% de amido. Fisicamente, a maionese é uma emulsão, onde gotículas de 

óleo estão dispersas em água e vinagre ou suco de limão sendo o produto estabilizado pela lecitina encontrada na 

gema do ovo que possui função de emulsificante. Dentre os óleos mais utilizados na elaboração de maionese, estão 

o óleo de soja e o óleo de girassol. 

 

Discutiu-se o que a Agência de Vigilância Sanitária (ANVISA) estabelece para a rotulagem de produtos 

alimentícios e a função no organismo das substâncias presentes nos alimentos. Ampliando o conhecimento sobre a 

alimentação o aluno desenvolve uma opinião crítica acerca do alimento a ser consumido.  

Quanto às propriedades dos coloides realizou-se um experimento sobre o Efeito Tyndall, para identificar essa 

propriedade. Em relação aos dados coletados sobre as hipóteses construídas pelos alunos, referente ao experimento: 
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Percebendo o efeito Tyndall, foi possível perceber que 85,5% explicaram suas hipóteses e destes 54,5% 

relacionaram a questões referentes ao tamanho das moléculas e ressaltaram, ainda, que o leite é um tipo de coloide 

que consegue refratar a luz, pois suas moléculas são maiores que as moléculas das soluções, conforme falas a 

seguir: 

 
“Por causa das partículas do leite que são maiores, sendo assim um feixe de luz só pode ser visto 

em coloides”. 

“Porque as partículas dispersas apresentam tamanho próximo ao do comprimento de onda da luz 

visível. Como as partículas do leite são grandes podem ser vistas à luz e as da água não”.  

 

Para 18% a visualização dos feixes de luz só é possível para o leite, porque o efeito Tyndall só acontece com os 

coloides e 14% afirmam que o motivo pelo qual o efeito é positivo para o leite e negativo para a água, está 

relacionado à refração que ocorre no leite: 

 
“O efeito Tyndall só acontece com coloides”. 

 

Das falas, observa-se melhor estruturação das ideias em relação à apresentada na identificação das concepções 

prévias e a compreensão de que o tamanho das partículas dispersas possibilita que um feixe luz que atravessa um 

sistema coloidal será refratado pelas partículas, tornando-o visível, o mesmo não acontece com a água. Durante 

as atividades experimentais observou-se um ambiente de troca de ideias e mediado pelo professor, os alunos 

foram capazes de manifestar seus conceitos, discutir e interpretar os resultados gerando interesse pela atividade 

e percebendo significado no conteúdo estudado. 

Para a situação: “No nosso cotidiano nos deparamos a todo o momento com vários tipos de coloides e 

soluções. A partir dos conhecimentos construídos ao decorrer das aulas, como poderíamos diferenciar um coloide 

de uma solução?”. 

O grupo C usou uma propriedade características dos coloides para diferenciá-lo de uma solução, o Efeito 

Tyndall, conforme fala:  

 
“Com o efeito Tyndall, que ocorre nos coloides por causa do tamanho de suas partículas que são 

capazes de refratar a luz”. 

 

O grupo B utilizou como critério, o tamanho das partículas dispersas no sistema:  

 
“Os coloides são misturas heterogêneas, mas a olho nu parecem se homogêneas. E vai de 1 a 100 

nm (nanômetros) E as soluções são homogêneas”. 

 

As falas caracterizam uma evolução conceitual e uma mudança na forma de estrutura das frases sem a 

preocupação de respostas prontas e rápidas. 

 

Para a situação: “Fazendo uma avaliação da maionese que você consome em lanchonete, qual o tipo de maionese 

que elas normalmente oferecem a caseira ou industrializada? A fabricação obedece aos parâmetros estabelecidos 

pela ANVISA?”. 

Das falas observam-se que os alunos conseguem expressar argumentos voltados aos cuidados necessários para 

uma boa conservação dos alimentos, relacionaram também alguns parâmetros estabelecidos pela ANVISA, como o 

processo de pasteurização e ressaltam o “perigo” existente na fabricação da maionese caseira, ressaltando a bactéria 

Salmonela, encontrada em ovos crus.  

 
“Caseira e não obedecem aos parâmetros da ANVISA por não passar pelo processo de 

pasteurização”. (Grupo C) 
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“Industrializada, segue, porque lá há o processo de pasteurização, matando as bactérias e micro-

organismos, principalmente a salmonela, presente na gema do ovo. Esse processo é um dos 

principais exigidos pela ANVISA. A caseira não segue esses parâmetros”. (Grupo A) 

 

A análise dos resultados demonstra entendimento dos alunos sobre o tema, apesar de que em alguns casos, 

ocorrer certa confusão conceitual, que adequadamente explorada pelo professor se tornou uma eficiente estratégia 

de discussão conceitual.  

Assim, o conhecimento químico deve ser caracterizado pelo entrelaçamento do conhecimento químico com o 

contexto social, pois como coloca Chassot (1993) [10], o conhecimento químico possibilita as pessoas uma nova 

leitura de mundo, o que permite aos indivíduos uma integração mais ativa e consciente na sociedade. 

4. CONCLUSÃO 

Os resultados desta pesquisa nos permitiu concluir que o tema funciona como organizador prévio permitindo 

uma abordagem pedagógica condizente com o desenvolvimento cognitivo dos alunos facilitando a aprendizagem 

significativa. Apesar das dificuldades iniciais a análise dos parágrafos contribuiu para o envolvimento com a 

leitura, o que possibilitou que aos alunos explicitassem dúvidas, argumentos e curiosidades emergindo daí o início 

de um diálogo frente ao texto considerando que a habilidade relacionada à leitura e à escrita não ocorre de forma 

imediata.  

O uso de estratégias diversificadas de ensino oferece ao alunado a oportunidade de conhecer a Química, uma 

Ciência dinâmica, presente em seu cotidiano e em diversas áreas do conhecimento e fundamental para o seu 

desenvolvimento. A realização de atividades experimentais e o trabalho com texto desenvolvem a reflexão e a 

negociação de significados e desperta o interesse pela Ciência, tornando os conteúdos químicos mais objetivos e 

significativos. Cabe ao professor a mediação do processo, promovendo condições para a compreensão das 

atividades visando construir relações conceituais que justifiquem o fenômeno que os alunos estão estudando, 

favorecendo a elaboração de seu próprio conhecimento, a partir de fatos, observações e análise. Como relação a 

nossa formação consolidou a importância do papel mediador do professor e a necessidade de na nossa atuação 

docente sempre refletir, elaborar e utilizar estratégias diversificadas visando desenvolver a capacidade científica 

dos nossos futuros alunos. 
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RESUMO: Esta pesquisa buscou investigar as contribuições do projeto “Horticultura e Sustentabilidade” desenvolvido em 

uma escola pública de Salgado-SE. Este trabalho objetiva apresentar as ações desenvolvidas no projeto e refletir sobre a 

importância dessas atividades para a formação dos alunos a partir das visões dos participantes (alunos e professores). Além de 

buscar compreender o processo de ensino e aprendizagem nas atividades e a relação com a disciplina de Química, quais 

asrelação estabelecidas entre os alunos e os professores durante a realização das atividades para a disciplina de Química e o 

ambiente escolar e quaisos conhecimentos desenvolvidos e adquiridos pelos alunos e professores.Para isso, contou-se com a 

abordagem de pesquisa qualitativa na descrição do objeto de investigação e pesquisa de campo. A partir da investigação 

realizada foi possível compreender que o projeto desenvolvido na escola permitiu dinamicidade ao ensino de Ciências, 

desenvolvendo o trabalho coletivo.  Os temas abordados no projeto permite possibilitara relação com vários assuntos sobre as 

questões de cuidado com o ambiente.Foi observada a participação de professores de diferentes disciplinas no desenvolvimento 

das atividades. Os alunos podem verificar na prática a relação dos conhecimento das diferentes áreas, além de proporcionar 

uma visão mais aproximada de sua realidade e também uma maior conscientização sobre as questões sociais e ambientais. 

  

 Palavras-chaves: Projeto, Educação ambiental, Ensino de Química. 

 

Contributions of the "Horticulture and Sustainability" in the teaching of Science / Chemistry in public school 

Salgado- SE 

 

ABSTRACT: This research project investigates the contributions of the "Horticulture and Sustainability" developed in a 

public school in Salgado-SE. This work presents the actions developed in the project and reflects on the importance of these 

activities for the training of students from the views of the participants (students and teachers). Besides seeking to understand 

the process of teaching and learning in the activities and the relationship with the subject of chemistry, which the relationship 

established between students and teachers in carrying out activities for the discipline of Chemistry and the school environment 

and what knowledge developed and acquired by the students and teachers. He was assisted with the qualitative research 

approach in the description of the research object and field research. From the research carried out was possible to understand 

that the project developed in school dynamics allowed the teaching of science, developing collective work. The topics covered 

in the project allows enabling the relationship with various topics on the care of issues with the environment. The participation 

of teachers from different disciplines in the development of activities was observed. Students can verify in practice the 

relationship of knowledge of different areas, and provide a closer view of your reality and also a greater awareness of social 

and environmental issues. 

 

Keywords: Design, Environmental Education, Chemistry Teaching. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Diante de muitos desafios que se impõe à educação, faz-se necessário refletir sobre as ações que podem 

contribuir para a melhoria do ensino, tanto para o alcance dos objetivos educacionais, como para atender às 

necessidades e aos interesses da comunidade na qual a escola está inserida. Nessa perspectiva, o ensino de Química 

apresenta-se como conhecimento escolar importante para a formação dos alunos nas mais variadas dimensões.  

 
Atualmente a Química é a chave para a maior parte das grandes preocupações das quais depende o 

futuro da humanidade, sejam elas: energia, poluição, recursos naturais, saúde ou população. De 

fato, a Química tornou-se um dos componentes do destino do gênero humano. Entretanto, quantas 

pessoas, entre o público em geral, sabem um pouco que seja a respeito da relevância da Química 

para o bem-estar humano? Infelizmente, muito poucas, conforme parece [...] Certamente é 

essencial que se faça com que cada cidadão ao menos tome consciência de algumas das enormes 
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contribuições da Química à vida moderna. Deveria ser fascinante perceber que todos os processos 

da vida, do nascimento à morte, estão intimamente associados às transformações químicas. A 

qualidade de vida que desfrutamos depende em larga escala dos benefícios advindos de 

descobertas químicas, e nós, como cidadãos, somos continuamente requisitados para tomar 

decisões em assuntos relacionados com a Química. Não devemos, entretanto, ignorar os aspectos 

negativos associados a progressos baseados na Química, pois fazê-los seria fechar os olhos a 

realidade [1]. 

 

Dentro dessas discussões são identificadas algumas alternativas metodológicas para contribuir com o 

desenvolvido do ensino de Química, entre elas estão a elaboração de projetos temáticos com uma proposta 

interdisciplinar, a serem desenvolvidos dentro do ambiente escolar objetivando favorecer a integração entre 

diferentes saberes para compreensão e aprendizagem de determinados fenômenos. Para alguns, a principal 

importância do ensino por meio da abordagem da Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) é de assegurar a inclusão 

social. A estes o aspecto chave é fornecer aos estudantes meios a fim de considerar julgamentos concernentes a 

temas relativos a sociedade. Outros enfatizam a importância de CTS para tornar a ciência mais acessível aos 

estudantes instrumentalizando-os com todas as habilidades e aptidões. Ao relacionar a ciência aos seus aspectos 

sociais e tecnológicos, argumenta-se que a ciência ficaria mais significativa para aqueles que apresentam pouco 

interesse por esta matéria [2].  

Nesse sentido, foi desenvolvido um projeto com o tema “Horticultura e sustentabilidade” em uma escola pública 

do município de Salgado-SE. Este projeto surgiu da necessidade de conscientizar os alunos para boas práticas em 

relação ao meio em que vivem a partir das discussões sobre a importância dos cuidados com o ambiente. Com isso, 

esse projeto tem o intuito de contribuir não só para um ensino dinâmico e contextualizado, como também para o 

aumento da participação dos alunos nas atividades extracurriculares e um ambiente escolar limpo e agradável. 

Assim, busca-se nesse estudo entender como essas atividades são desenvolvidas e como essa contribuição acontece 

na formação dos alunos e professores.  

A escola vem desenvolvendo projetos dessa natureza desde 200 . O projeto pioneiro foi o “Etnofarmobotânico” 

onde se trabalhava com as áreas livres da escola, mas sem se preocupar com a questão ambiental.  Esse novo 

projeto “Horticultura e sustentabilidade” veio a acrescentar ao anterior uma visão mais abrangente, envolvendo não 

só a disciplina de Química, mas também todas as disciplinas, ao trabalhar paisagismo, reutilização de materiais, 

plantios de hortas, mudas de árvores nativas, árvores frutíferas e ervas medicinais. Dentro dessas atividades os 

alunos, professores e demais participantes do projeto buscam desenvolver ações que possibilitem a interação com 

os diferentes saberes envolvidos no contexto escolar.  

Devido à grande quantidade de alunos e pelo fato do referido projeto ser realizado em todos os turnos, gerando 

um grande público, o que impossibilitaria o acompanhamento de todos, foi necessário realizar um recorte. Optou-se 

por trabalhar com os alunos do 2º ano D do turno vespertino, correspondente, a um público de 40 alunos. A escolha 

por esses alunos deve-se ao fato de terem experiência em etapas anteriores do referido projeto. 

Neste esteio, o presente trabalho tem como objetivo geral analisar as contribuições do projeto “Horticultura e 

sustentabilidade” para o processo de ensino e aprendizagem dos alunos de uma escola pública do município de 

Salgado - SE. E, nessa perspectiva, teve como objetivos específicos fazer um levantamento das atividades 

desenvolvidas no projeto para conhecimento das ações no contexto escolar, compreender a importância do projeto 

para formação dos alunos a partir das visões da equipe participante do projeto eidentificar qual a relação das ações 

desenvolvidas no projeto com as discussões e estudos realizados no ensino de Ciências/Química. 

O presente trabalho apresenta algumas reflexões sobre a utilização de atividades cotidianas para a discussão dos 

conceitos e a aproximação das relações estabelecidas entre alunos e professores no ambiente escolar a partir 

daexecução de projetos temáticos, para possibilitar a compreensão da importância dessas discussões para o 

processo de formação dos indivíduos no ambiente escolar. Em seguida, são apresentadas as etapas de realização 

dessa pesquisa e as reflexões identificadas no momento de investigação, discutindo as contribuições do projeto 

“Horticultura e Sustentabilidade” para o ambiente escolar e a formação desses alunos. 

2.  MATERIAIS E MÉTODOS 

Este projeto teve como proposta uma pesquisa qualitativa, de caráter descritivo e pesquisa de campo para que se 

pudesse investigar o papel do projeto “Horticultura e sustentabilidade” em escola pública em Salgado – SE. Essas 

abordagem possibilita uma aproximação dos elementos de investigação para compreender o processo de ensino e 

aprendizagem de Química, qual sua influência para os alunos e professores nas relações estabelecidas durante a 
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realização das atividades e do ambiente escolar e qual conhecimento desenvolvimento e adquirido pelos alunos e 

professores, a partir da descrição das visões dos participantes. 

Para Gil [3] na pesquisa descritiva e exploratória a preocupação central é identificar os fatores que determinam 

ou que contribuem para a ocorrência dos fenômenos. É o tipo que mais aprofunda o conhecimento da realidade, 

porque explica a razão e o porquê das coisas. Dessa forma, foi possível realizar uma investigação detalhada que 

possibilitou alcançar os nossos objetivos de compreender as contribuições do projeto “Horticultura e 

sustentabilidade” para o ambiente escolar. 

Segundo André [4] a pesquisa qualitativa visa apreender o caráter multidimensional dos fenômenos em sua 

manifestação natural, bem como captar os diferentes significados de uma experiência vivida, auxiliando a 

compreensão do indivíduo no seu contexto. A partir dessas orientações a pesquisa buscou compreender as visões 

dos professores e alunos sobre o desenvolvimento das atividades do projeto do ambiente escolar, como também 

refletir sobre a relação dos alunos com os conhecimentos envolvidos e sobre as contribuições nesse processo. 

A investigação foi realizado com 40 alunos do 2º ano D do Ensino Médio matriculados em uma escola pública 

de Salgado-SE e contou com três etapas apresentadas abaixo. Nessas etapas foram utilizados como instrumentos de 

coleta de dados questionários, com questões abertas e fechadas referente ao perfil e identificação das visões dos 

professores e alunos sobre o projeto desenvolvido na escola e a observação das atividades realizadas no ambiente 

escolar. 

Na primeira etapa, utilizou-se questionário com o professor de Química responsável pelo projeto nessa escola. 

Segundo Fachin [5] os questionários são formados de uma série de questões que serão submetidas a um 

determinado grupo de pessoas a fim de se obter informações especificas sobre um determinado assunto.  

A finalidade do questionário foi entender as seguintes questões: Quais as ações gerais do projeto, seus objetivos 

e perspectivas ao longo do seu desenvolvimento?; De que forma o projeto tem contribuído para o processo de 

ensino e a aprendizagem?; Quais as características gerais dos alunos;De que forma o projeto tem influenciado em 

seu cotidiano?; Como conciliar o projeto com os conteúdos programáticos?; De que forma os alunos são avaliados 

em relação ao projeto e qual o tipo de incentivo oferecido a eles?; Quais os temas sociais podem ser envolvidos 

durante o ano a partir do projeto?; Qual a perspectiva de desenvolvimento do projeto para os próximos anos?. 

Algumas dessas questões foram respondidas nesse trabalho e as demais serão aprofundadas em investigações 

posteriores. 

Na segunda etapa foi realizada a observação do espaço escolar, das ações desenvolvidas e do comportamento 

dos alunos perante atividades do projeto. Neste momento foi realizado anotações das observações no caderno de 

campo, a fim de registrar ações dos sujeitos, as condições de realização das atividades, os meios e o sistema de 

conhecimentos [6]. 

Em seguida, a terceira etapa também contou com aplicação de questionários para os alunos e teve como objetivo 

analisar o nível de satisfação, aprendizagem e envolvimento deles com o projeto e as aulas de Química no 

ambiente, com a perspectiva de identificar as vantagens e contribuições, dificuldades e orientação a qual o projeto 

oferece para a formação escolar e a formação cidadã.  

Com o objetivo de garantir uma melhor interpretação dos dados as respostas abertas dos informantes foram 

construídas de acordo com as orientações da análise de conteúdo de Bardin [7], no qual foram realizadas a 

organização e análise sistemáticas das informações, a construção de categorias das respostas dos informante e a 

interpretação e comparação dessas informações. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 
3.1 – Perfis dos informantes e visões sobre o ensino escolar 

 

Em relação à escola investigada pode-se destacar que a mesma conta com 610 alunos, 26 professores, 20 

funcionários (de apoio, secretária e outros), 01 coordenador e 01 diretora. Seu funcionamento é feito nos três turnos 

com uma estrutura física que possui 08 salas de aula, 01 laboratório de ciências, 01 laboratório de informática, 01 

sala para leitura e biblioteca, 01 sala médica, 01 sala de arquivo, 01 sala para coordenação, 01 sala para professores, 

01 sala para comitê pedagógico, 01 cantina, 1 almoxarifado, 1secretaria, 1diretoria, 3banheiros, 1vestuário, 1quadra 

de esportes, e 1 área livre para projetos com mais de 100m².  
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Inicialmente, foi realizada uma verificação do perfil dos estudantes entrevistados. Dentro dessa análise foi 

observado quanto ao perfil que esses estudantes possuem idade de 15 à 21 anos, maioria são do sexo feminino, 

solteiros/as e residente na área rural do município (Tabela 1). 

 

Tabela 1: perfil dos estudantes 

Categorias Sub categorias Frequência 

Idade 15 a 18 34 

 19 a 21 06 

Residência 

situada 

Região Rural 29 

 Região Urbana 11 

Sexo Masculino 11 

 Feminino 29 

Estado Civil Solteiro (a) 38 

 Outros 02 

 

O fato da maioria dos alunos residirem na área rural desse município possibilita maior familiarização com o 

projeto “Horticultura e sustentabilidade”, podendo o professor trabalhar os conceitos químicos de forma 

contextualizada. 

Sobre a situação escolar desses estudantes nota-se que uma parcela mínima, 02 alunos, é oriunda de escolas 

particulares. Dos alunos analisados 26 já repetiram de série pelo menos uma vez (segundo a coordenação alguns 

deles já chegaram na escola com esse histórico de reprovação) e apenas 03 alunos são repetentes da série que estão 

matriculados. Esse histórico de reprovação muitas vezes pode estar associado a diferentes fatores como ensino 

tradicionalista, que muitas vezes não desperta o interesse dos alunos, além dos problemas que envolvem o 

calendário escolar e as dificuldades de aprendizagem durante a trajetória escolar. 

Mizukami[8] atribui-se ao sujeito um papel irrelevante na elaboração e aquisição do conhecimento quando o 

indivíduo que está adquirindo conhecimento compete memorizar definições, enunciados de leis, sínteses e resumos 

que lhe são oferecidos no processo de educação formal a partir de um esquema atomístico,ou seja, o professor 

“passa” a matéria, os alunos escutam, respondem o “interrogatório” do professor para reproduzir o que está no livro 

didático, praticam o que foi transmitido em exercícios de classe ou tarefas de casa e decoram tudo para a prova. 

Assim, pode-se observar que os objetivos do projeto desenvolvido na escola tem outro proposito, que visa 

contribuir com um ensino contextualizados, possibilitar a relação de professores de diferentes áreas e assim, 

permitir uma melhor relação nesse processo de ensino e aprendizagem, fatos discutidos nas etapas a seguir. 

Ainda sobre a situação escolar foi observado que todos os alunos têm acesso a internet, e quase todos buscam na 

internet resolver atividades escolares. Com as observações feitas na escola pode-se verificar que a escola 

disponibiliza internet a todos os alunos através do aparelho de wi-fi, disponibilizando laboratório de informática e 

tablet aos alunos dos 3º anos (tabela 2).  

 
Tabela 2: Situação escolar dos estudantes 

Situação Escolar Frequência 

a) dedicam em atividades escolares fora da escola entre uma a 

quarto horas/dia 

37 

b) dedicam em atividades escolares fora da escola 03 

c) leramnenhum tipo de livro em 2013 não respondeu ou não 

lembra 

19 

d) leram algum livro em 2013 21 

e) acessam à internet de modo geral 40 

f) usaram o computador como meio de comunicação com 

frequência 

36 

g) usaram o computador como meio de comunicação com menor 

frequência 

04 

h) pretendem cursar um curso de graduação quando terminar o 

ensino médio 

17 
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O uso das Tecnologias de Informação e Comunicação, em especial a internet, pode auxiliar na aprendizagem e 

motivação dos alunos nas diferentes áreas do conhecimento. Segundo Eichler e Del Pino [ ] “a união de recursos 

tecnológicos e humanos com a disponibilidade de ferramentas qualificadas para a aprendizagem poderá resultar em 

inovações nas estratégias e metodologias de ensino ou aprendizagem das diversas áreas de ensino”. De tal modo, o 

uso da internet deve ser incentivado, planejado e orientado pelo professor a fim de possibilitar aos alunos fontes de 

informações confiáveis e que colaborem para o desenvolvimento conceitual desses alunos. 

Os questionários analisados mostraram que dos 40 alunos, 31 disseram sentir dificuldade nas disciplinas de 

exatas, como Química, Física e Matemática.  Esta dificuldade pode está relacionada na priorização de excesso de 

conteúdo, símbolos e fórmulas matemáticas, tornando a disciplina desinteressante. Nos demais relatos dos alunos 

foi possível identificar dificuldades com os cálculos e com a importância dessas disciplinas.  

SegundoTorriceli: 

 
A aprendizagem da Química passa necessariamente pela utilização de fórmulas, equações, símbolos, enfim, de uma série de 

representações que muitas vezes pode parecer muito difícil de ser absorvida. Por isso, desde o 

início do curso, o professor precisa tentar desmistificar as fórmulas e equações [10]. 

. 

 Os problemas na aprendizagem dessas áreas são apontados em todos os níveis de ensino não são novos, de 

geração em geração, a Química por exemplo, ocupa o posto de disciplina mais difícil e odiada, o que torna difícil 

sua assimilação pelos estudantes. 

Sobre o item “h” da tabela 02 observou-se que parte dos alunos pretende fazer algum tipo de graduação. Das 

graduações apresentadas nos questionários analisados foram citados cursos de Medicina, Direito, Psicologia, 

Nutrição, Arquitetura, Veterinário, Licenciatura em Química, Licenciatura em Biologia, Licenciatura em 

Matemática, Engenharia Química e Civil e Odontologia. Sobre o restante dos alunos, 10 deles responderam que 

pretendem fazer um curso técnico e 13 responderam que ainda não pensaram no assunto. 
 

 

 

Tabela 03: Reflexões sobre as disciplinas que têm facilidade  de aprender. 

 categorias Frequência 

Qual(ais) disciplina(s) que 

sente maior facilidade de 

aprendizagem? 

a) Matemática, Química, Física e 

Geografia 
05 

b) Artes, Educação Física e Biologia, 

Português e Inglês 
35 

Qual(ais) disciplina(s) que 

sente maior dificuldade de 

aprendizagem? 

a) Matemática, Química e física 34 

b) Sociologia e português 
06 

 

    
Em relação as disciplinas que os alunos apresentam facilidade em aprender foi possível identificar que a maioria, 

35 alunos, destaca as disciplinas de Artes, Educação Física, Biologia, Português e inglês (tabela 3). Em suas 

escritas eles destacam que essas disciplinas são mais “fáceis de aprender”, “estão relacionadas com o dia a dia”, 

“são interessantes”, “menos complicadas” e “chamam mais atenção”. Já as que eles apresentam dificuldades estão 

as disciplinas das áreas de exatas como Matemática, Química e Física (34 alunos). São destacadas dificuldades com 

relação a “memorização de fórmulas” e “realização de cálculos”, pois para eles são “aulas difíceis”.  Nessas 

respostas, foi possível identificar a facilidade dos alunos pelas áreas das humanas e dificuldades pelas disciplinas 

das áreas de exatas e ciências da natureza. 

A solução para este problema está em relacionar os conteúdos aprendidos em sala de aula com a realidade desses 

alunos.  Segundo Chassot[11] deve-se ensinar Química para permitir que o cidadão possa interagir melhor com o 

mundo – ou seja, ensinar Química para o exercício da cidadania. Dessa forma, o projeto “Horticultura e 

Sustentabilidade” busca também desenvolver atividades ligadas a realidade desses estudantes, possibilitando uma 

aprendizagem com a compreensão dos fenômenos sociais a partir da relação de diferentes saberes. É importante 

destacar a necessidade de um ensino que permita compreender-se o que o alunos está aprendendo e qual a 

finalidade daquele conhecimento para sua formação cidadã. O professor precisa refletir sobre a contribuição de 

ensino contextualizado para instigar o interesse dos alunos pelo conhecimento escolar.  
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Ao serem questionados sobre o que pensam sobre a disciplina de Química, uma parte disse gostar, porém o uso 

de tantas fórmulas e cálculos acaba tornando a disciplina chata e cansativa. Foi possível separar as respostas dos 

alunos em “aspectos positivos” e “negativos” em relação a disciplina de Química. Quanto aos “aspectos positivos” 

a disciplina de Química é necessária “porque precisamos para o dia a dia”, é interessante “porque ajuda a saber 

sobre os produtos utilizados no dia a dia”, é legal “por ajudar a ter conhecimento relacionados a questões do dia a 

dia”. Assim, nessas respostas é possível identificar que os alunos têm compreensão da importância dessa área para 

as questões e fenômenos do cotidiano, mas ao mesmo tempo esses alunos destacam uma dificuldade com a 

disciplina por ela ter relação com cálculos e fórmulas que são de difícil entendimento. Foi possível identificar nos 

“aspectos negativos” as dificuldades dos alunos em relação a disciplina como, “para entender Química precisa 

você saber lidar com as fórmulas”, “porque com vários cálculos torna ela complicada”, “é difícil porque não sabe 

onde e como foi aplicada as fórmulas”. 

Os Parâmetros Curriculares propõem que a escola possibilite a integração dos alunos do Ensino Médio ao 

mundo atual, tendo como objetivo “a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 

produtivos, relacionando teoria com a prática, no ensino de cada disciplina” [12]. Para o ensino de Química, 

significa conectar os conhecimentos e as aplicações tecnológicas que transcendem cada área específica e não 

apenas a familiarização com o manuseio de materiais. 

 

 

 

 

3.2 - Reflexões sobre o projeto “Horticultura e Sustentabilidade”. 

 

As ações desenvolvidas pelo projeto na escola foram atividades de plantio de várias espécies frutíferas, 

leguminosas, ervas medicinais, como também, o plantio na área de jardinagem. Também foram 

desenvolvidas atividades voltadas para reutilização de materiais, preservação do meio ambiente, consumo 

consciente da água, entre outras. Este projeto é desenvolvido por todos os alunos dessa escola, de todos os 

turnos e conta com a participação dos professores de todas as disciplinas, sendo que a professora de 

Química tem maior envolvimento com o projeto, em que são estabelecidas as relações com os diferentes 

saberes envolvidos no contexto escolar. 
Foi possível fazer reflexões sobre as ações do projeto a partir dos relatos dos professores e alunos participantes 

das ações. Para a compreensão desses dados, eles foram analisados, organizados em categorias e apresentados em 

tabelas conforme discussão abaixo.  

Em relação à opinião dos alunos sobre as ações e benefícios do projeto “Horticultura e Sustentabilidade” foi 

possível perceber que as ações desenvolvidas permitem um conhecimento sobre a Química, questões sociais e 

sobre o ambiente, além de desenvolver habilidades e competências, e possibilitar a aproximação entre os 

participantes, no destaque a relação professor-aluno. Observe a tabela 4 e 5. 

 
Tabela 4: Opinião dos alunos sobre o projeto Horticultura e Sustentabilidade desenvolvido em escola. 

Opinião sobre o projeto desenvolvido na escola 

Categoria Frequência 
Interessante, importante, bom, legal e motivador 21 

Transmite conhecimento e aprendizado 11 

Está relacionado ao ambiente 08 

 
Cabe ressaltar que para a realização desse projeto os professores levaram em consideração a falta de respeito dos 

alunos com a escola e com as questões ambientais apresentadas.  Com isso, levando em conta as suas ações e 

pensamentos, os professores se reuniram para a criação de um projeto que pudessem incluir todos os alunos em 

discussões a respeito do cuidado com ambiente social e da sua relação com a escola, através de uma 

conscientização que permita a manutenção, conservação e progresso cultural envolvendo as diferentes ciências. 

O projeto leva os alunos a uma reflexão de pensamentos que incluíssem na sua cultura o valor de preservação do 

ambiente e do local em que vivem. Um dos caminhos encontrados pelos professores foi o envolvimento dos alunos 

no cultivo, plantação e conservação das plantas na escola; na limpeza do espaço escolar e no manejo da terra; no 

estudo da Química envolvendo todos os ambientes de estudos, nos materiais utilizados e descarte de produto 

químicos no ambiente dentro e fora da escola; no uso de produtos químicos na agricultura e na utilização correta 
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desses recursos. Assim, a partir das opiniões citadas acima observa-se que os alunos gostam de participar dessas 

ações por serem interessantes, além de outros aspectos citados nas análises abaixo. 

 
Tabela 5: opinião dos alunos sobre os benefícios do projeto Horticultura e Sustentabilidade para a 

aprendizagem. 

Benefícios do projeto Horticultura e sustentabilidade na aprendizagem 

Categoria Frequência 

Responsabilidade, aprendizagem, conhecimento e organização. 

Legal, muito bom. 

Ambiente, natureza e a importância de plantar. 

Pontuação extra na última avaliação em todas as disciplinas 

Não quiseram ou não souberam responder 

18 

 02 

14 

02 

04 
 

Analisando os dados da tabela 4 e 5 entendemos que o projeto é visto como uma ação nova para aprendizagem 

que motiva e agrada aos alunos dessa escola. O Projeto Político Pedagógico dessa escola [13] nos diz sobre essa 

proposta que:  

 
“O projeto “Horticultura e sustentabilidade favorece as articulações dos conhecimentos químicos e 

biológicos considerando um aumento da complexidade e diversidades dos assuntos, assim como os 

conceitos nas demais disciplinas”. 

 

Nesse sentido, relacionar situações sobre os impactos ambientais visando o processo ensino-aprendizagem 

dinâmico e contextualizado pode ser um modo para o professor despertar nos alunos a consciência da importância 

da Química, de estudos regionais e levá-los a construir conceitos significativos para a melhoria de sua qualidade de 

vida independente da situação socioeconômica [14]. 

Ao se depararem com situações próximas de suas realidades os educandos procuraram atribuir sentido aquilo 

que estão vivenciando, utilizando-se dos conceitos disciplinares de forma que, ao tentarem atribuir sentido ao que 

estão aprendendo formularam suas próprias respostas, suas próprias maneiras de articular aquilo que está sendo 

ensinado com o que já sabiam. Os alunos vão incorporar os discursos e as visões de mundo que circulam durante as 

atividades propostas:nas aulas dos professores, nas discussões com os colegas, nas leituras, etc. [15]. Assim, 

compreende-se que essas ações buscam relacionar o ensino de conteúdo com os fenômenos que ocorrem 

diariamente na vida desses estudantes com vista à aprendizagem dos conceitos. 

Foi possível perceber a partir das observações que esse projeto traz uma perspectiva de ensino diferente para 

esse ambiente escolar. No entanto, cabe levantar que essas são algumas reflexões iniciais sobre as ações do projeto 

e suas contribuições. Será necessário continuidade dessa investigação no acompanhamentos dos alunos nas 

atividades do projeto para entender até que ponto essas ações ajudam na relação dos alunos com o ambiente escolar 

e na formação desses alunos para o contexto social.  

Na tabela 6 são apresentados dados referente a associação dos alunos ao projeto “Horticultura e 

Sustentabilidade” ao manuseio de produtos químicos e qual a relação com o ambiente, em que o professor pode 

trabalhar vários conteúdos da Química envolvendo esses assuntos. 
 

Tabela 6: Opinião dos alunos sobre a relação do projeto desenvolvido na escola com o ensino de 

Química. 

Opinião dos alunos sobre relação entre o projeto e o ensino de 

Química 

Categoria Frequência 

Manuseio de produtos químicos 20 

Com o ambiente 14 

Não quiseram ou não souberam responder 03 

Com a tabela periódica 03 

 
Para Moço [16] “um bom projeto é aquele que indica intenções claras de ensino e permite novas aprendizagens 

relacionadas a todas as disciplinas envolvidas.” Em um projeto espera-se que o aluno desenvolva algumas 

habilidades como elaborar, selecionar, refletir, revisar, pesquisar, trabalhar de forma cooperativa, melhorar na 

prática leitura e escrita, desenvolver a autonomia e responsabilidade e saber respeitar a opinião dos colegas. Dessa 
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forma, o Projeto “Horticultura e Sustentabilidade” têm aproximado os conceitos químicos vistos em sala de aula 

com a realidade desses alunos, além da discussão com a questão ambiental. Nas visões citadas observa-se que a 

maioria das respostas dos alunos está relacionada ao “manuseio de produtos químicos” (20 alunos), fato esse 

observado nas atividades de plantio. No entanto, não foi possível ainda aprofundar em como esse processo de 

ensino e aprendizagem acontece e quais as relações estabelecidas pelos alunos e professores aos conhecimentos 

envolvidos. E, essas são reflexões que poderão ser apresentadas na continuidade desse estudo.  

Observa-se ainda a partir dos dados coletados a satisfação dos alunos em relação ao projeto. No 

desenvolvimento das atividades, o aluno consegue associar vários conteúdos de Química com as experiências 

vividas durante projeto, através das atividades de planejamento do que e como será plantado, orçamento para a 

realização do projeto, plantio, cuidados com a terra e com as plantas, limpeza, irrigação consciente, entre outras 

atividades possibilitam aos alunos associar estas experiências vividas com os conteúdos trabalhados em sala de 

aula, tornando assim um ensino relacionado ao cotidiano. 

Ao serem questionados sobre o que mais gostam no projeto a maior parte deles responderam que gostam de todo 

o processo de plantio e cuidado com as plantas (Tabela 7). 

 
Tabela 7: Atividades relacionadas ao projeto que os alunos gostam de fazer 

Atividades que os alunos mais gostam no plantio 

Categoria Frequência 

Processo de plantio e do cuidado com as plantas 

Pintura do muro limpeza e irrigação 

24 

08 

Não quiseram ou não souberam responder 08 

 

Além de ser uma atividade prazerosa, o processo de plantio e o cuidado com as plantas como mostrado na tabela 

6, também possibilita o desenvolvimento de atividades que unem prática e teoria e ajudam no processo de ensino 

aprendizagem estreitando as relações através da promoção do trabalho coletivo. Nesse sentido os PCN+ EM nos 

diz: 

 
Não se procura uma ligação artificial entre o conhecimento químico e o cotidiano, restringindo-se 

a exemplos apresentados apenas como ilustração ao final de algum conteúdo; ao contrário, o que 

se propõe é partir de situações problemáticas reais e buscar o conhecimento necessário para 

entendê-las e procurar solucioná-las [17]. 

 

Nas observações realizadas na escola observa-se dos alunos empenho e participação. Para os alunos, participar 

do projeto é algo prazeroso e educativo, onde eles aprendem de forma significativa e contextualizada e têm a 

oportunidade de trabalhar em equipe. O professor responsável pelo projeto, afirma que a partir do projeto 

“Horticultura e sustentabilidade”, tem-se observado “a diminuição do índice de reprovação dos alunos e maior 

participação dos alunos nas aulas”. Observou-se também uma grande melhora na questão da limpeza e da 

harmonização dos espaços da escola. 

Em conversa com a coordenadora do projeto ela afirma que a partir das ações os alunos têm a possibilidade de 

estudar de forma contextualizada e relacionada com o ambiente em que vivem. Em fala, ela diz: 

 
O objetivo do projeto é levar aos educandos uma forma de aprendizagem dinâmica e consciente, 

fortalecendo valores e atitudes a fim de permitir o desenvolvimento global do ser humano, 

proporcionando conceitos de sustentabilidades como forma de oferecer aos alunos ferramentas de 

aprendizagem adequada que possam ser utilizados no meio em que vivem. A maior importância 

está na união dos grupos na hora de desenvolver as pesquisas, onde existem as opiniões e a escolha 

da melhor para ser desenvolvida, coisa que era pouco observado antes, a competitividade sadia 

para mostrarem os trabalhos da melhor maneira, levando-os a estudarem mais. 

 

Essas considerações mostram o impacto do projeto em relação a aprendizagem dos alunos que tem trazidos 

resultados positivos, além de contribuir para o desenvolvimento do ensino por meio da contextualização, do 

trabalho em grupo e do espírito competitivo/participativo nas atividades. 

Em relação as contribuições do projeto para o ensino, ela nos diz: 

 

Como nossa escola [...] não tinha verbas para manter-se, esse projeto deu sua 

contribuição, mantendo as áreas limpas e com boa visualização. E, para os alunos como 
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os próprios pais disseram em reunião, quando questionados sobre o projeto, eles 

demonstraram mais responsabilidades em suas ações, bom para escola e para a vida dos 

alunos fora da escola. 
 

De forma positiva o projeto tem contribuído para a conscientização dos alunos com relação aos problemas 

ambientais, como também mantendo o espaço limpo e harmonioso. Sobre a forma como é avaliado o rendimento 

dos alunos com o projeto e a relação do projeto “Horticultura e Sustentabilidade” com a disciplina de Química, ela 

nos afirma: 

 
Melhora. Tínhamos um índice de reprovação elevado, entretanto isso diminui muito 

principalmente nos 2º anos e 3º anos. No caso dos primeiros como são alunos de várias escolas, só 

a partir da 2ª ou 3ª avaliação que as notas começam a fazer a diferença. A relação está em 

aproximar disciplina com o dia-a-dia do aluno, fazendo perceber que Química não é bicho de sete 

cabeças. E, o principal desmistificar que Química é para todos, ou seja, não é só para os 

considerados inteligentes como muitos diziam.  

 

Sobre essa fala, observa-se que as atividades também têm ajudado a escola a reduzir o índice de reprovação.  

Torres [18] diz que para a autonomia da escola esteja garantida, para avançar de forma criativa, é necessário rever 

sua proposta pedagógica utilizando novos projetos, incentivando o trabalho docente e a melhoria na formação dos 

professores, proporcionando ao aluno uma maior participação e oportunizando experiências positivas para 

revigorar sua motivação. Assim, entende-se que a elaboração de projetos temáticos no contexto escolar é uma 

alternativa importante para permitir o estabelecimento de diferentes relações entre os participantes nas ações 

coletivas e trazer para o ambiente escolar questões sociaisaproximando o aluno desses conhecimentos. 

A professora ao ser questionada se o projeto estabelece a relação com a abordagem contextualizada e 

interdisciplinar, ela diz: 

 
Como o projeto da liberdade ao aluno escolher o que realmente quer fazer em seu lote, já que as 

áreas livres são divididas assim, então cabe ao professor ser um mediador e orientador, procurando 

encaixar sua disciplina da melhor maneira, a exemplo: da divisão dos terrenos onde matemática 

entra para ajudar na formação até dos canteiros, geografia vendo o tipo de solo junto com Química 

para adequar o tipo de planta que vai ser trabalhada, entre outros itens, português procura ajudá-los 

com os nomes científicos, etc. 

 

Dessa forma, pode-se considerar que a partir do projeto os alunos são motivados a estudar.É possível trabalhar 

com conteúdos de várias disciplinas de forma contextualizada e interdisciplinar, pois os professores das diferentes 

áreas trabalham junto nas atividades do projeto. Segundo Gigante [19] os projetos interdisciplinares favorecem o 

agrupamento dos alunos por eixos de interesse e a aproximação dos mesmos aos diferentes conhecimentos de 

maneira produtiva abertos para o mundo, aprendendo pela riqueza de relações que se estabelecem. No entanto, 

essas ações são realizadas em horários alternativos dos horários da grade curricular da escola, os professores ainda 

separam os horário das aulas teóricas com as aulas do projeto. Assim, não se pode afirmar que a escola em geral 

trabalha de forma interdisciplinar, mas nas ações do projeto é possível ver a integração de professores de diferentes 

área nas discussões das atividades com os alunos dentro do projeto. 

Em relação as discussões iniciais dos alunos sobre as disciplinas que têm facilidades ou dificuldades foi possível 

perceber que as ações do projeto ainda não modificaram suas visões sobre as disciplinas de exatas, as quais citadas 

nas visões acima são difíceis por possuírem fórmulas e cálculos. Pode-se considerar que a falta de relação das 

discussões dentro dos horários de aula curricular possibilitam a separação, por parte dos alunos, dos conceitos 

trabalhado dentro da disciplina. Essa aproximação dos professores de diferentes área e dos alunos acontece apenas 

no desenvolvimento das ações do projeto que acontece fora do horário curricular das disciplinas.  

Foi possível identificar que as visões das pessoas responsáveis pelo projeto (coordenador e professores) trazem 

uma preocupação com a contextualização do conhecimento, a participação dos alunos nas ações e na construção 

dos conhecimentos, uma preocupação com os desenvolvimentos dos alunos na escola e a contribuição que esse tipo 

de ação pode trazer para a sociedade. Nesse sentido, percebe-se algumas contribuição inicial desse projeto para o 

desenvolvimento dessa comunidade escolar. Assim, torna-se importante reforçar e apoiar cada vez mais a 

realização e divulgação de propostas como essa, no sentido de fortalecer o processo de ensino e aprendizagem das 

ciências. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

A pesquisa analisou as contribuições do projeto “Horticultura e sustentabilidade” para a aprendizagem do ensino 

de Química dos alunos e, a partir disso, foi possível compreender que o projeto apresenta um estudo dinâmico 

sobre o ensino de Ciências, desenvolvendo o trabalho coletivo.  Os temas abordados no projeto dão a possibilidade 

de estudar o solo, o uso dos agrotóxicos nas lavouras, os cuidados com a água, a diversidade de plantas, o lixo, 

poluição e outros. 

Entende-se também que a partir do projeto os alunos podem verificar na prática vários conceitos proporcionando 

uma visão mais aproximada de sua realidade e, também, uma maior conscientização sobre as questões sociais e 

ambientais. Pretende-se na continuidade desse estudo compreender as demais contribuições desse projeto no 

processo de ensino e aprendizagem desses estudantes, os avanços dessas ações e as relações deles com os 

conhecimentos envolvidos.  
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TRABALHO COMPLETO 44 

Reflexões sobre a aplicação da oficina temática água: do tratamento ao 

consumo humano  
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1Departamento de Química/Laboratório de ensino de Química/CCET/Universidade Federal de Sergipe, CEP 49100-000 , São Cristóvão-
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(Recebido em dia de mes de ano; aceito em dia de mes de ano) 

Apresentamos as etapas que compõe a oficina temática "Água: do tratamento ao consumo humano" como possibilidade de 

problematizar o estudo dos métodos físicos de separação de misturas. Além de discutir os resultados obtidos durante as 

aplicações da oficina, com foco nas respostas do questionário de conhecimentos prévios, e na análise de indicativos de 

desenvolvimento da capacidade crítica dos alunos. Foi possível perceber que os alunos apresentaram dificuldades quanto aos 

conteúdos de métodos de separação de mistura, uma vez que poucos alunos conseguiram exatidão nas respostas do 

questionário prévio. Ao analisar o questionário pós-oficina notou-se que a oficina temática contribuiu para a construção da 

opinião crítica dos alunos, uma vez que mostraram sugestões para o uso consciente da água. 

Palavras-chave: ensino de Química, oficina temática, água.  

 

Reflections on the implementation of thematic workshop Water: from treatment to human consumption 

 

Present the steps that make up the thematic workshop "Water: Treatment for human consumption" as a possibility to discuss 
the study of physical methods of separation of mixtures. In addition to discussing the results obtained during the workshop 
applications, focusing on the answers of the questionnaire prior knowledge, and in analysis of indicative of the critical capacity 
development of the students. It was observed that the students had difficulties as contents the mixture separation methods, 
since few students could accurately the responses of the previous questionnaire. By analyzing the post-workshop questionnaire 
was noted that the thematic workshop helped build the critical opinion of the students since showed suggestions to the aware 
use of water. 
 

Keywords: Chemistry teaching, Thematic Workshop, Water. 

1. INTRODUÇÃO 

 O ensino da disciplina Química pouco tem contribuído para a formação cidadã do aluno. Segundo as 

Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais, o ensino desta Ciência deve 

promover no aluno a capacidade de interpretar o mundo e intervir nele através do conhecimento químico. Isso 

será possível a partir do momento em que a Química for apresentada como construção histórica, relacionada ao 

desenvolvimento tecnológico e suas implicações sociais [1]. Porém, o que tem sido observado é que o ensino tem 

se mostrado pouco útil para o aluno, no sentido de que tenha “algum uso ou serventia ou seja proveitoso, 

vantajoso” [2].  

O ensino tem se mostrado inútil, pois a maior parte dos alunos aplicam pouco o conhecimento que obtiveram 

na educação básica e no ensino superior em sua tomada de decisão [2]. Muitos alunos estudam Química, pois, a 

mesma é componente curricular obrigatório. Porém, não percebem sua relevância para a vida em sociedade.  

Não existe uma receita "do que ensinar" e "como ensinar", porém, é papel do professor estar qualificado para 

selecionar e correlacionar conteúdos científicos e sociais que apresentem-se relevantes para a formação cidadã, 
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contribuindo para o fortalecimento da sua capacidade crítica. Esses temas devem ser representativos para o 

alunado, dessa forma "O ensino (de Química) deve ter preocupações locais"[2]. 

As pesquisas voltadas ao ensino de Química tem observado que além de buscar novas metodologias, também 

é necessário identificar que o aprendizado dos alunos tem sido comprometido por conta de ideias que trazem 

consigo, ideias essas que, normalmente, destoam do conhecimento científico. 

 

Pelo simples fato de estarem no mundo e procurarem dar sentido às inúmeras situações 

com as quais se defrontam em suas vidas, os nossos alunos já chegam ás nossas aulas de 

Ciências com idéias sobre vários fenômenos e conceitos científicos que, geralmente, são 

distintas daquelas que queremos ensinar [3]. 

 

Essas concepções alternativas são inteligíveis para o aluno, são boas explicações para os fenômenos de seu 

cotidiano. O professor terá dificuldade em fazê-lo migrar para uma concepção científica, provocando uma 

mudança conceitual. Para que ocorra a mudança conceitual, a concepção alternativa do aluno, não condizente 

com o estabelecido pela ciência, tem que ser transformada ou substituída pela concepção cientificamente aceita. 

O docente tem papel imprescindível na formação do aluno, interagindo com ele e mostrando a 

responsabilidade do mesmo para com sua aprendizagem, orientando-o no processo de construção de suas 

concepções, assim como organizar sua sequência de ensino com base nas concepções prévias dos seus discentes 

e nas concepções que destoam das cientificamente aceitas (concepções alternativas).    

Dentre as propostas metodológicas que contribuem para o estudo da realidade dos alunos e para o 

desenvolvimento de conceitos científicos destacamos as oficinas temáticas. A elaboração e aplicação de oficinas 

temáticas surge como um meio de unir diversos recursos didáticos em torno de uma situação real, gerando uma 

prática de ensino baseada numa pluralidade de metodologias. Na oficina temática os conhecimentos práticos e 

teóricos fazem parte de um mesmo processo de ensino, onde o aluno é um sujeito ativo no seu processo de 

aprendizagem. Nessa situação, busca-se a solução de um problema, a partir de um tema relevante para o aluno, e 

que permita a contextualização do conhecimento [4]. 

"A principal diferença entre as abordagens da sala de aula e da oficina temática está na consideração do 

conhecimento cotidiano dos alunos em relação ao conteúdo químico abordado na oficina" [5]. Percebe-se que é 

imprescindível transpor para a sequência didática utilizada, situações vivenciadas pelos estudantes de acordo as 

peculiaridades de cada região. 

A oficina “Água: do tratamento ao consumo humano” desenvolvida durante as atividades do 

PIBID/Química/UFS/Campus São Cristóvão, foi elaborada com intuito de promover a integração entre os 

conteúdos químicos e uma temática social. A oficina visa gerar no aluno uma reflexão sobre a escassez de água no 

Brasil, o seu processo de tratamento, introduzindo o estudo de métodos físicos de separação de mistura. Esse 

conceito, geralmente visto de maneira sucinta no ensino médio, muitas vezes não é transmitido de maneira 

contextualizada, mostrando suas aplicações na vida cotidiana. Consequentemente os alunos terão dificuldades 

em identificar sua relevância. 
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 Normalmente os métodos de separação de mistura são apresentados nos livros didáticos de forma superficial, 

não abordando suas aplicações. O tratamento da água surge então como tema gerador que possibilita abordagem 

do conteúdo relacionado a uma situação real. A falta d'água em alguns estados do Brasil mostra a relevância de 

desenvolver nos alunos reflexões sobre o uso da água. Instigando-o a assumir uma postura crítica, para que possa 

mudar seus hábitos, e assim, inserir em seu meio social costumes relacionados ao uso consciente da água.  

O objetivo deste trabalho é apresentar resultados obtidos durante a aplicação da oficina "Água: do tratamento 

ao consumo humano", destacando a identificação das concepções que os alunos apresentam sobre água tratada, 

e sobre a estrutura da oficina temática. Além de analisar indicativos de aprendizagem e desenvolvimento da 

capacidade crítica dos alunos.  

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 Essa pesquisa possui caráter qualitativo, uma vez que parte da interpretação dos pesquisadores sobre os 

dados, e baseia-se na análise de textos com a auxílio de técnicas analíticas [6]. 

A oficina temática "Água: do tratamento ao consumo humano" é estruturada em 4 momentos, 

correspondendo a 4 horas-aula e está organizada da seguinte forma. 

1º momento: Aplicação de questionário, composto de 4 perguntas, com o intuito de conhecer as concepções 

prévias dos alunos, seguido de discussão sobre as respostas apresentadas. Leitura interativa do texto "Água: está 

em escassez?", com objetivo de nortear os alunos nas discussões sobre a escassez de água no planeta e formas de 

poupar água; 

2º momento: Apresentação e discussão dos conteúdos “métodos físicos de separação de mistura envolvidos 

no tratamento de água”. Utilização do software "Simulando uma estação de tratamento de água". Disponível em 

"http://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=2089".  

3º momento: Realização de dois experimentos. No primeiro, os alunos realizam a técnica da floculação, e no 

segundo, um teste de potabilidade que possibilita a determinação de cloro residual presente na água. Cada 

experimento continha uma hipótese e uma questão problema que deviam ser analisadas e respondidas pelos 

discentes. Após os experimentos ocorreu aplicação de um questionário composto de 6 questões. 

4º momento: Aplicação do jogo "Quízmica”. O jogo consiste em 15 perguntas e respostas sobre os conteúdos 

aplicados na oficina. E foi produzido para revisar os conceitos apresentados e avaliarmos a aprendizagem. 

A oficina foi aplicada cinco vezes, durante os meses de novembro e dezembro de 2014. 

 

2.1. SUJEITOS DA PESQUISA 

Os sujeitos da pesquisa foram 85 alunos de 1º ano do ensino médio, de três escolas públicas estaduais de 

Sergipe: Colégio Estadual Atheneu Sergipense, Secretário de Estado Francisco Rosa Santos e Prof. Abelardo 

Romero Dantas. 

 

2.2. INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 
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Selecionamos cinco perguntas presentes na oficina para serem analisadas. Quatro delas faziam parte do 

questionário prévio e uma estava presente no questionário pós-oficina. 

As questões sobre os conhecimentos prévios foram: 

1ª) A água que você consome é tratada? Quais as características ela apresenta? 

2ª) Já parou para analisar como é feito o processo de tratamento de água que chega em sua casa? Quais as 

etapas que você conhece? 

3ª) Existe diferença entre a água tratada e a água potável? Em caso afirmativo, exponha as diferenças. 

4ª) Qual(is) método(s) de separação você utilizaria para separar uma mistura de areia e sal? 

A questão pós-oficina analisada foi:  

1ª) Você tem alguma sugestão para reutilização da água de sua casa? Você já utiliza, ou utilizou, algum desses 

métodos? 

Adotamos neste trabalho um código para designar as respostas dos alunos. A primeira parte do código faz 

referência ao aluno em específico "A1, A2, ...". A primeira letra após a numeração do aluno faz referência ao sexo, 

F para feminino, M para masculino (Obs: vale ressaltar que em alguns casos não tínhamos disponível essa 

informação, logo, ficou ausente na designação de alguns sujeitos). As duas últimas letras fazem referência a 

escola que o aluno estava matriculado "AT-Atheneu Sergipense, FR-Francisco Rosa, AD-Aberlado Dantas". 

 

2.3 INSTRUMENTO DE ANÁLISE DE DADOS 

Para a análise dos dados utilizou-se a técnica da Análise Textual Discursiva ATD [7]. Essa ferramenta de análise 

é composta de 3 etapas: 

1 - Unitarização: Estabelece-se as unidades de análise, compostas pelas respostas apresentadas pelos alunos 

no corpus da pesquisa. As respostas são tabuladas, e fragmentadas para se atingir as unidades de análise. 

2 - Categorização: São construídos grupos maiores de respostas, compostos por unidades de análise com 

sentido semelhante. Nessa etapa, se estabelece "relações entre as unidades de base, combinando-as e 

classificando-as no sentido de compreender como esses elementos unitários podem ser reunidos na formação de 

conjuntos mais complexos, as categorias" [7]. 

3 - Durante as etapas anteriores deve existir um processo intenso de apropriação das unidades de análise que 

surgem, no sentido de que haja uma compreensão acerca do material de análise formado. A partir desse 

momento, inicia-se o processo de análise e discussão das categorias formadas, explanando algumas unidades de 

análise que caracterizem a categoria [7].  

A utilização desta técnica de análise norteou a construção das categorias, geradas a partir das respostas 

coletadas nesta pesquisa. Possibilitando perceber que algumas respostas possuíam sentido semelhante, 

representando as unidades de significado. 

347



 
Universidade Federal de Sergipe/Departamento de Química/Grupo de Estudo em Educação Química 

XI Escola de Verão em Educação Química (EVEQUIM) e IV Seminário Integrador Iniciação a Docência: Ações do PIBID 

Química na Educação Básica, São Cristóvão/SE, de 25 à 27/03/15 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. Da análise do questionário prévio 

 

3.1.1. Da análise da questão "A água que você consome é tratada? Quais as características que ela apresenta?"  
 

Nessa questão buscamos compreender as concepções que os alunos apresentavam sobre água tradada, assim 

como suas características, pois sabe-se que a água com aparência limpa pode não estar própria para ao consumo.  

As respostas foram organizadas nas categorias “Características da água pura”, “Comparação com outros tipos de 

água”, “Baixa qualidade” e “Processo de tratamento”, conforme Tabela 1. 

Tabela 1: Categorias construídas sobre água tratada e suas características 

Categoria Unidade de Análise Porcentagem (%) 

Características 

da água pura 

"Sim; Ela é incolor, não tem cheiro, não tem gosto." 58,8 

Comparação 

com outros 

tipos de água 

"Sim, porque é mineral." 8,2 

Baixa 

qualidade 

"Sim, Sujeira por causa dos canos e as vezes vem meio 

amarelada". 

17,6 

Processo de 

tratamento 

"Sim, porque ela passa por processos que deixa ela mais 

clara." 

8,2 

Confusas/Não 

respondeu 

"Eu creio que sim, não tem nenhum tipo de 

característica." 

7,1 

 

Na categoria "Característica da água pura" estão as respostas que os alunos apresentaram as característica da 

água como substância pura e não como mistura. A água que ingerimos não se trata de uma substância pura, e sim 

uma solução de água e sais minerais.  

É possível notar que algumas respostas concebem que a água pura não apresenta sabor, é uma água livre de 

sais minerais. Identifica a água que ingerimos como uma substância pura, não reconhecendo que o seu sabor 

provém dos sais minerais dissolvidos na água.  

Os alunos consideram a água com boa aparência como água tratada, desconsiderando, que no processo de 

tratamento bactérias nocivas a saúde podem não ter sido eliminadas, ou seja, o aspecto visual não pode ser o 

único critério de análise de qualidade. 

  

"Sim. Não tem cor, nem apresenta cheiro e é limpa" (A25FFR). 

 

"Sim, ela e transparente, não possui nem um tipo de odor e nem sabor" (A6FR). 
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Nota-se na afirmação do A25FFR que o sabor não é identificado como característica da água tratada, 

representando uma resposta coerente, uma vez que, mesmo contendo sais minerais a água tratada apresenta 

aspecto límpido e inodoro. 

Na categoria "Baixa qualidade" foram agrupadas as respostas nas quais os alunos identificam que a água chega 

em suas casas com qualidade ruim. 

 

"Não. Aparenta ser amarela" (A27FFR). 

 

"De certa forma sim, ela é tratada, porém quando ela chega as casas já está 

contaminada devido aos canos” (A8FR). 

 

Percebe-se nas respostas acima, que a além de afirmar que a água que chega em sua casa não possui boa 

qualidade, o aluno sugere a sua aparência amarelada como um fator que determina sua desqualificação para o 

consumo. Nota-se que há um déficit nos serviços de abastecimento de água para a população, revelando uma 

situação alarmante mesmo com técnicas avançadas de tratamento e distribuição. 

Sabe-se também que o tratamento não é o único fator que determina a qualidade da água que chega em 

nossas residência, defeitos na tubulação podem causar a contaminação.  

Na categoria "Comparação com outros tipos de água" agrupou-se as respostas que comparavam a água tratada 

com tipos específicos de água. 

 

"Sim, porque ela é mineral e passa por algum tratamento" (A12FR). 

 

"Sim. Ela é transparente, diferentemente da água do mar e dos rios que são mais 

escuras” (A5AT). 

 

Observa-se que parte dos alunos atribuem a característica de tratada à água mineral, considerando que a 

mesma passa por um processo de tratamento antes de ser consumida.  

O aluno compreende que a água dos rios e mares, por terem cores distintas da água que consomem, torna-se 

imprópria para o consumo. Ou seja, a divergência de cores é um indicativo da qualidade da água. 

Na categoria "Processo de tratamento" foram organizadas as respostas que apresentaram algum método de 

tratamento da água como justificativa. Algumas respostas apontam que processos de tratamento da água são 

executados em casa. 
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"Sim, ela é purificada devido a um filtro que possuo e é incolor" (A22MFR). 

 

Ainda apresentam-se respostas que evidenciam conhecimento dos processos envolvidos no tratamento da 

água, como adição de cloro e flúor, necessários para a desinfecção e para evitar incidências de cáries na 

população, respectivamente. 

Para esta pergunta apenas 7,1% dos alunos não responderam ou deram respostas incoerentes, indicando 

pouca compreensão sobre a qualidade da água que chega em suas residência. 

 

3.1.2. Da análise da questão: "Já parou para analisar como é feito o processo de tratamento de água que chega 

em sua casa? Quais as etapas que você conhece?" 

 

A questão objetivou verificar o conhecimento que os alunos apresentam sobre os métodos necessários para 

tratar a água.   

As respostas foram organizadas em duas categorias, conforme a tabela 2. 

 

 

Tabela 2: Conhecimentos sobre as etapas do tratamento de água 

Categoria Unidade de Análise Porcentagem (%) 

Conhece e 

cita exemplos 

" Sim, filtração e etc" 51,8 

Não conhece "Não. Não conheço nenhuma etapa" 48,2 

 

Na categoria "Conhece e cita exemplos", estão classificadas as respostas que afirmam conhecer alguma etapa 

do tratamento da água e citam algum dos processos envolvidos. Nota-se que algumas afirmações foram mais 

completas do que outras, representando maior conhecimento em relação as etapas do tratamento. Alguns alunos 

citaram apenas uma das etapas, revelando um conhecimento superficial do processo de purificação da água, 

enquanto outros detalharam outras etapas, como decantação e floculação. 

 

" ... Coagulação, decantação e filtração” (A10AT). 
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"Mais ou menos. Sei do processo que tem a retirada do sal, da areia e outras impurezas 

que vem juntamente coma água” (A5AT). 

 

Alguns alunos apresentaram respostas incorretas, citando etapas inexistentes no processos de tratamento da 

água. A água que é tratada nas estações, não é proveniente dos mares, pois o processo de purificação usado em 

nosso estado não é eficaz na remoção do excesso de sais. 

O alto número de alunos que não apresentaram respostas em relação ao processo de tratamento da água é 

preocupante, visto que mesmo com o desenvolvimento tecnológico e o fácil acesso a informação, os discentes 

mostram poucos conhecimentos em relação a água que consomem.  

Atribui-se a esse elevado número a forma como o assunto vem sendo abordado nos livros didáticos, e 

consequentemente, na prática do professor. Na revisão bibliográfica realizada para a construção da oficina, 

percebemos que poucos livros abordaram os métodos físicos de separação de mistura de forma contextualizada, 

explanando sua relevância para a sociedade.  Sendo descrita a forma de execução de muitos métodos irrelevantes 

para os alunos, como a catação, deixando de lado aplicações importantes (como tratamento de água).  

 

3.1.3. Da análise da questão "Existe diferença entre a água tratada e a água potável? Em caso afirmativo, 

exponha as diferenças" 

 

Buscou-se observar as respostas dos alunos em relação a diferença entre os termos "tratada e potável". A água 

tratada pode ser contaminada durante a distribuição, ou seja, nem sempre a água tratada é potável. Porém, para 

ser considerada potável a água deve passar por um processo de tratamento adequado que a qualifique para o 

consumo. 

As respostas foram agrupadas nas categorias "Possuem diferenças", "Não possui diferenças", "Respostas 

confusas" e "Não sabe/Não respondeu", conforma a tabela 3. 

Tabela 3: Diferenças entre a água tratada e potável 

Categoria Unidade de Análise Porcentagem (%) 

Possuem 

diferenças 

"Sim. Água tratável tem muito mais cloro." 64,7 

Não possui 

diferenças 

"Não tem nenhuma diferença." 8,2 

Respostas 

confusas 

"Sim, Água potável é água de chuva e já a água tratada 

é a água que passa por muitos processos de 

tratamento." 

17,6 

Não 

sabe/Não 

"_______" 9,4 
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respondeu 

 

Na categoria "Possuem diferenças" estão organizadas as respostas que os alunos apresentaram alguma 

diferença entre água potável e tratada, revelando uma variedade de concepções, principalmente em relação a 

aparência e o gosto da água. Nota-se que a maior parte dos alunos, 64,7%, apresentaram respostas para essa 

questão.  

 

"Tem, a água potável tem um gosto diferente da água tratada” (A2FR). 

 

"Sim. o sabor e a pureza"(A8FR). 

 

"Nem sempre a água tratada é própria para o consumo e a água potável sim"(A15FR). 

 

"A água tratada pode não conter micróbios. E a potável pode conter" (A13AT). 

 

Observa-se na afirmação do A15FR que ele identifica que o água tratada nem sempre está própria para o 

consumo, embora o mesmo não tenha justificado o que pode a ter tornado imprópria para o consumo. Na 

resposta do A13AT nota-se que o aluno sugere que a diferença é a presença de micróbios, porém esse aluno 

sugere que a água tratada não contém micróbios e a água potável pode conter. Dessa forma, segundo ele, a água 

tratada possui melhor qualidade, revelando uma concepção alternativa, uma vez que o tratamento de água pode 

não ser totalmente eficiente. Observa-se que eles atribuem uma diferença de qualidade entre a água tratada e a 

potável.   

Na categoria "Não possui diferença" estão organizadas as respostas que os alunos não identificaram nenhuma 

diferença entre a água tratada e a água potável.  

Na categoria "Respostas confusas" estão organizadas respostas que os alunos indicaram diferenças 

inexistentes entre os dois tipos de água.  

 

"Sim. A água potável passa por mais processos nos quais acrescenta-se a elas minerais e, 

assim, ela fica própria para o consumo, diferente da tratada" (A2AT). 

 

"Sim. A água tratada não recomendável para beber e a água potável sim" (A6AT). 
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Alguns alunos sugerem diferenças como a origem da água potável, sugerindo que a mesma surge através da 

chuva, não admitindo que para ser potável ela passa por processos de tratamento. A composição também é 

apontada como diferencial no processo de identificação dos tipos de água mencionados. Relatando que a água 

potável recebe sais minerais já a água tratada não, representando uma concepção errônea, uma vez que as duas 

possuem naturalmente sais minerais em sua composição. 

Na categoria “Não sabe ou não respondeu" está apresentada a porcentagem dos alunos que não apresentaram 

nenhuma concepção para a respectiva pergunta, mostrando que 9,4% desses tem dificuldade em diferenciar a 

água tratada da água potável. 

 

3.1.4. Da análise da questão “Qual(is) métodos de separação você utilizaria para separar uma mistura de areia e 
sal?”  
 
Com essa pergunta buscou-se identificar os conhecimentos que os alunos apresentam sobre os métodos físicos 
de separação de mistura.  
As respostas foram organizadas nas categorias “Processo correto”, “Métodos incorretos” e “Não respondeu”, 
conforme a tabela 4. 
  
 
 
 
 
Tabela 4: Métodos para separação de areia e sal 

Categoria Unidade de Análise Porcentagem (%) 

Processo 

correto 

"Acrescentaria água para dissolver o sal, depois faria 

uma filtração para retirar a areia, ai pegaria a mistura 

de água e sal e faria a destilação para separá-los." 

37,6 

Não 

respondeu 

 
36,6 

Métodos 

incorretos 

“Destilação fracionada” 
25,9 

 

Na categoria “Processo correto” estão classificadas as respostas que citaram pelo menos uma das etapas 

necessárias para a separação da mistura de areia e sal. 

 

 “Acrescentaria água, filtração para a retirada da areia e evaporação da água para 

separação do sal da água” (A5AT) 

 

Observa-se que parte dos alunos não conseguiram citar o nome do método, porém eles conseguem descrever 

como o processo ocorre. Isso demonstra que apesar deles não lembrarem o nome técnico do processo, ele 

conseguem descrever as etapas do mesmo.  
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Na categoria “não respondeu “estão classificadas as respostas dos alunos que não conhecem os métodos 

necessários a separação da mistura e também que não responderam. Observa-se que os alunos apresentam 

dificuldades em responder qual método será utilizado.  

Na categoria “métodos incorretos” estão organizadas as respostas que citaram métodos que não podem ser 

usados na separação da mistura sugerida. 

 

 "Destilação fracionada.” (A18AT) 

Percebe-se que 25,9% dos alunos apresentam dificuldades em diferenciar os métodos de separação de 

misturas, invertendo os conceitos. Torna-se preocupante devido esse conteúdo ser visto pelos alunos no 1º ano 

do ensino médio, identificando que não conseguiram assimilar o assunto. 

 

3.2. Da análise da aplicação da oficina temática 

 

Durante a aplicação do questionário prévio foi possível perceber que os alunos apresentavam-se relutantes 

quanto a resolução das questões, uma vez que é o primeiro contato com os bolsistas, e com a oficina temática em 

si. Ao longo da oficina vão apresentando maior sociabilidade e segurança para responder aos questionamentos. 

Os recursos utilizados na oficina, principalmente os debates, os experimentos e o software, apresentam-se como 

motivadores. 

Entre esses recursos, a experimentação se mostra especialmente eficiente em atrair a atenção dos 

alunos.Pode-se perceber que mesmo os alunos que não apresentavam interação com a turma e com os bolsistas, 

passam a interagir, manipular os reagentes e materiais e a expor suas ideias.  

A experimentação estimula o envolvimento do aluno na aula, uma vez que apresente um caráter motivador e 

lúdico [8]. Segundo Laburú [9], a ausência de motivação gera uma falta de "investimento pessoal", ocasionando 

baixo envolvimento do aluno nas atividades desenvolvidas em sala, assim como em atividades subsequentes. Essa 

metodologia gera estímulo, uma vez que permite que conteúdos abstratos sejam vistos de forma concreta, além 

de exigir outras competências, como o manuseio de materiais e reagentes.  A experimentação pode, portanto, 

"estreitar o elo entre motivação e aprendizagem" [10] 

As atividades experimentais também representam uma situação na qual o aluno pode elaborar e, 

principalmente, reelaborar suas concepções acerca do fenômeno estudado. Suscitando um espaço de 

organização e discussão, onde o conhecimento não estará pronto, mas será construído a partir das opiniões 

manifestadas pelos alunos para a resolução de um problema proposto. Uma vez percebendo que suas 

concepções não dão conta de explicar a problemática proposta, o aluno reelaborará suas ideias e se apoiará no 

conhecimento apresentado pelo professor. Como citado por Oki em sua análise dos principais conceitos 

introduzidos por Thomas Kuhn: "A acumulação de anomalias e a dificuldade em explica-las pode originar uma 

crise, que poderá ser contornada quando um novo paradigma emergir" [11]. Dessa forma, o novo paradigma 

adquirido pelo aluno será a concepções científica apresentada pelo educador.  
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Figura 1: Alunos realizando experimento                             Figura 2: Alunos observando experimento 

 

Na aplicação do software que simula o processo de tratamento da água, percebemos a interação dos alunos 

com os bolsistas.  Através dos recursos que a tecnologia oferece. Foi possível estabelecer um diálogo mais eficaz, 

facilitando então o acesso a aprendizagem. Possibilitando a demonstração de uma série de etapas que compõe o 

tratamento da água.. 

No questionário pós-oficina foi possível notar uma maior disponibilidade dos alunos quanto a expor suas 

opiniões sobre a problemática do desperdício de água. Foi possível analisar a construção de uma opinião crítica, 

além da manifestações de concepções sobre essa temática em sala.  

 

3.3. Da análise da questão pós oficina 

 

3.3.1 Da análise da questão "Você tem alguma sugestão para a reutilização da água de sua casa? Você já utiliza, 

ou utilizou, algum desses métodos?" 

 

Por se tratar de uma questão componente de um questionário pós-oficina, buscou-se analisar o 

desenvolvimento da conscientização dos alunos sobre o uso da água ao longo da oficina. Sugerindo soluções para 

a redução no consumo, além de buscar identificar se os sujeitos já são adeptos de alguma prática usada para 

poupar água. 

As respostas foram organizadas nas categorias "Apresenta sugestão", "Apresenta sugestão e utiliza em casa" e 

"Não apresenta sugestão", conforme a tabela 5: 

Tabela 5: Sugestão de reutilização da água 

Categoria Unidade de Análise Porcentagem (%) 
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Apresenta 

sugestão 

"Usar a água que sai da máquina de lavar para dar 

descarga." 
54,1% 

Apresenta 

sugestão e 

utiliza em 

casa 

"Sim, já utilizei a água a máquina de lavar para lavar o 

quintal da minha casa." 
22,3% 

Não 

apresenta 

sugestão 

"Não tenho sugestão. Não nunca usei nenhum desses 

métodos” 23,5% 

 

Na categoria "Apresenta sugestão" estão organizadas as respostas que sugeriram algum tipo de medida que 

pode ser tomada para reutilizar a água da casa, porém, não alegaram utilizar esses métodos em suas residências. 

Após a aplicação da oficina eles podem ter gerado um nível de reflexão mais elaborado, possibilitando um 

posicionamento crítico com relação à reutilização da água.  

"Sim, lavar a calçada com balde"(A1FR). 

"Sim, como por exemplo aproveitar a água da chuva para lavar o carro e a 

bicicleta"(A6FR). 

"A água da chuva ser armazenada na caixa d’água para ser usada na descarga, a água 

que sobra da máquina de lavar para limpar a calçada etc"(A8FR). 

 

Nota-se que existem muitas sugestões quanto a reutilização da água. Porém, observou-se que muitos alunos 

sugeriram o exemplo da reutilização da máquina de lavar, exemplo dado pelos bolsistas na intervenção. 

Caracterizando uma reprodução de discurso, onde percebe-se que o indivíduos não adquiriram um novo 

conhecimento, aplicando o conhecimento obtido [12]. Porém, em algumas respostas pode ser observada uma 

ideia construída pelo aluno, como por exemplo a reutilização da água da chuva.  

É importante ressaltar a necessidade de se ter consciência sobre o uso exagerado da água. Principalmente, no 

panorama que o Brasil se encontra, onde estados que não possuíam problemas quanto a disponibilidade hídrica 

passam por crises de abastecimento. 

Na categoria "Apresenta sugestão e utiliza em casa" estão agrupadas as respostas que além de apresentarem 

uma sugestão para a reutilização da água, ainda relatam experiências de utilização desses métodos em suas 

residências. Mostrando que a educação cidadã desses alunos foi desenvolvida previamente, sendo orientados 

(pelos professores ou pelos pais) a reaproveitarem a água de suas casas. 

"Sim, há água que fica após lavar as roupas poder ser utilizada para lavar as áreas" 

(A10AD). 
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"Sim, eu não utilizei mais minha mãe sim, ela pega a água que ela já tinha utilizado para 

lavar roupas e depois pegou a água usada e reutilizou jogando nas calçadas"(A9AD). 

 

"Sim, já utilizei a água da máquina de lavar para lavar o quintal da minha casa"(A11FAT). 

 

  Na categoria "Não apresenta sugestão", estão as repostas que os alunos não deram nenhuma sugestão para a 

reutilização da água e não alegaram utilizar em suas residências. Embora seja uma parcela menor de alunos que 

não citam formas de reutilizar a água, percebe-se que 23,5% não adquiriram uma postura reflexiva quanto ao uso 

da água, mesmo depois da aplicação da oficina temática.   

 

4. CONCLUSÃO 

Através da análise dos dados obtidos foi possível notar que, ao utilizar uma pluralidade de metodologias no 

ensino, os alunos se sentem mais motivados e engajados nas atividades desenvolvidas. A oficina temática se 

mostrou eficiente em gerar aprendizagem, colaborando para a superação de concepções alternativas. Após a 

aplicação da oficina, os alunos conseguiram se posicionar de forma crítica em relação ao uso consciente da água, 

interagindo de maneira positiva. Além de ter gerado em sala de aula, uma interação entre os alunos e entre alunos e 

os bolsistas. 

Nota-se também, que é preocupante o número de alunos que não apresentaram respostas aos questionamentos da 

oficina temática. Uma vez que, o entendimento do tratamento de água é importante para a contextualização do 

conteúdos de métodos físicos de separação de misturas (conteúdo que os alunos apresentaram dificuldades), assim 

como para a compreensão do longo processo que a água percorre até chegar em nossas casas, entendendo suas 

vantagens e suas falhas. 

O estudo aqui mostrado torna-se relevante, pois a escassez de água potável que atinge o país necessita que os 

cidadãos se mostrem críticos e percebam a necessidade de se poupar água. Além, de que identificar as concepções 

prévias dos discentes nos ajuda a reelaborar nossa sequência didática, com o intuito de melhorar nosso material. 
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Este trabalho é um relato sobre práticas experimentais abordando a temática macromoléculas, realizadas na parceria entre o 

PIBID/IFRS-POA e o Colégio Estadual Júlio de Castilhos. Elaboraram-se roteiros experimentais para o estudo de carboidratos, 

lipídeos, proteínas e ácidos nucléicos com turmas de primeiro ano do Ensino Médio. As ações visam trabalhar esse tema de 

forma contextualizada e interdisciplinar, envolvendo conhecimentos químicos e biológicos. Esta abordagem visa atender a uma 

solicitação presente nos PCN’s e concomitantemente propicia a formação inicial dos pibidianos utilizando parâmetros 

curriculares sugeridos pelo MEC. Os protocolos são construídos de forma a problematizar os conhecimentos prévios dos 

alunos contrastando-os com novos saberes e, com isso, acredita-se possibilitar uma aprendizagem significativa. Durante a 

aplicação dessas atividades percebe-se que os problemas propostos nos roteiros provocam a motivação e criam condições para 

aprendizagem pelos alunos, através das interações com os conhecimentos do seu cotidiano, a atividade experimental e os novos 

conceitos. Destacam-se também algumas dificuldades com relação à interdisciplinaridade, especialmente no que diz respeito à 

compreensão de alguns conhecimentos, pois há um descompasso no estudo de alguns conceitos da disciplina de Química que 

são importantes para compreender fenômenos na Biologia.  Enfatizam-se também as possibilidades de que as ações do PIBID 

contribuam para o amadurecimento docente, sendo para os bolsistas momentos para aplicar, dentro do ambiente escolar, 

aprendizados da sua formação acadêmica e de criar vivências a serem debatidas em aulas da licenciatura e, para os professores 

supervisores, é um momento de refletir sobre a sua docência, qualificando a sua formação continuada. 

 

Palavras-chave: Atividades Experimentais. Contextualização. Interdisciplinariedade.  

 

Experimental Practices on the Study of Macromolecules: a possibility of an interdisciplinary and contextualized 

approach. 

 

The present paper reports on experimental practices addressing the issue macromolecules, conducted by a 

partnership between PIBID / IFRS-POA and Julio de Castilhos Public High School. Experimental manuals for the 

study of carbohydrates, lipids, proteins and nucleic acids were elaborated with groups from the first year of such 

high school. The actions aim to work this issue based on the context and interdisciplinary approach, getting 

involved with chemical and biological knowledge. This approach has the main objective to meet a request present 

in the NCP's and concurrently to provide the initial training course of the pibidianos students in applying of 

curricular parameters suggested by MEC. The protocols are created to discuss the prior knowledge of these 

students contrasting it with a new knowledge, thereby, allowing a meaningful learning. During the 

implementation of such activities it is possible to realize that the problems proposed in the scripts cause 

motivation in the students and create good conditions for learning through interactions with their own 

knowledge of everyday life, the experimental activity and new concepts of it. Some of the difficulties related to 

the interdisciplinarity are also handled in it with special regard to the understanding of some knowledge, because 

of a mismatch in the study of some concepts of the chemistry discipline that are important to the understanding 

phenomena in biology. The possibilities that PIBID actions contribute to the teaching ripening are also 

emphasized in this paper becoming the moment to the students apply, within the school environment, some 
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learning of their own academic background, and create experiences to be discussed at the undergraduate classes 

and to the supervisor teachers, a time to reflect on their own way of teaching, just qualifying their personal 

ongoing development. 

 

Keywords: Experimental activities. Contextualization. Interdisciplinarity. 

1. INTRODUÇÃO 

Este trabalho é um relato sobre algumas atividades experimentais abordando a temática Macromoléculas que 

são realizadas em aulas práticas no Colégio Estadual Julio de Castilhos por meio da parceria da escola com o 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência (PIBID) da Capes vinculado ao Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) – Câmpus Porto Alegre, grupo PIBID/IFRS. Os 

graduandos envolvidos nesse subprojeto do PIBID cursam Licenciatura em Ciências da Natureza: Habilitação em 

Biologia e Química e desenvolvem atividades na escola nessas duas áreas do conhecimento. No caso das 

atividades que aqui relatamos, trata-se de um estudo sobre Macromoléculas inserido na disciplina escolar de 

Biologia, do primeiro ano de Ensino Médio, na qual se tem o objetivo de abordar o tema com o olhar 

interdisciplinar, relacionando conhecimentos biológicos e químicos.  

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência (PIBID)¹ da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (Capes), visa contribuir para a formação inicial, valorização e aprimoramento da 

formação de professores. Para tal, o programa lança editais no qual as Instituições de Ensino Superior (IES) 

submetem projetos que ao serem aprovados promovem parceiras entre as IES com cursos de licenciatura e as 

escolas de Educação Básica. 

O PIBID/IFRS está em atividades no Colégio Estadual de Ensino Médio Júlio de Castilhos desde 2011, centrando 

suas ações em atividades de laboratório, elaborando e aplicado diversos protocolos experimentais, tais como os 

que relatados nesse artigo. Entende-se que o planejamento das ações de ensino deve considerar os recursos que 

a escola dispõe. Calcando-se nessa premissa, deu-se a escolha pelo recurso didático experimentação, 

aproveitando o fato de a escola dispor de um notável espaço para atividades experimentais, bem equipados e 

amplos.  

O grupo PIBID/IFRS-POA é formado por bolsistas que cursam Licenciatura em Ciências da Natureza: Habilitação 

em Biologia e Química (LCN). Esse curso caracteriza-se por apresentar uma proposta inovadora, como destaca 

Vieira².  O curso habilita seus graduados para duas áreas e tem componentes curriculares com número de 

créditos bem expressivos destinados à integração de saberes, no intuito de promover entre os licenciandos 

debates orientados para que pesquisem, percebam e construam suas identidades docentes, reconheçam-se como 

tais e saibam como interagir e utilizar recursos didáticos para o ensino Ciências, Biologia e Química. Percebe-se 

que é um curso que tende a formar professores para atuação interdisciplinar, não só por habilitar para as duas 

áreas citadas, mas por formar professores com esse olhar pedagógico. 

Entende-se como interdisciplinaridade a compreensão do ensino baseada na relação entre os diversos ramos 

do conhecimento, transcendendo sua fragmentação sem eliminar, contudo, as disciplinas que delimitam as 

informações e conhecimentos de cada área, conforme definido por Wolffenbuttel et al³. Aproveitando a 

formação dos bolsistas em duas áreas do conhecimento, bem como as possibilidades de integração das mesmas, 

muitas ações realizadas pelo grupo anseiam estabelecer relações entre as disciplinas, buscando a integração dos 
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conhecimentos químicos e biológicos num conjunto harmônico e significativo. Nas palavras de Wolffenbuttel et 

al³:  

 

As práticas interdisciplinares visam, nesse contexto, um conhecimento unitário, em que a 

integração de todas as disciplinas e a ligação delas com a realidade dos estudantes 

tornem o conhecimento real e atrativo sendo que, às vezes, os estudantes conseguem 

enxergá-lo como essencial para produzir um conhecimento globalizante. Em sentido geral, 

a interdisciplinaridade significa uma relação entre as disciplinas. Uma interação entre 

duas ou mais disciplinas, na busca de um conhecimento construtivo aberto a novos 

mecanismos de aprendizagem. 

 

No geral, Wolffenbuttel et al³ definem a interdisciplinaridade como uma interação entre duas ou mais disciplinas 

na busca por construir o conhecimento e com disposição para novos mecanismos de aprendizagem. Além de 

assumir um foco interdisciplinar nas atividades realizadas pelo grupo, busca-se também que as mesmas possam 

interagir com os conhecimentos e vivências dos alunos, ou seja, as ações planejadas pelos pibidianos, em conjunto 

com as supervisoras da escola, sempre que possível trazem problematizações contextualizadas. Para tal, ao pensar e 

formular atividades tem-se a preocupação de articular o conhecimento científico com o que os alunos já sabem, 

porém, voltados para uma reformulação desses conhecimentos relacionando-os aos conceitos que são estudados em 

aula. 

Acredita-se que, ao contextualizar os conhecimentos, os tornamos mais palpáveis para os alunos que, por sua 

vez, conseguem agregar sentido para o conteúdo estudado. O PCN do Ensino Médio de Ciências da Natureza e da 

Matemática e suas Tecnologias
4
 orientam e ressaltam em diversos momentos de seu texto e para cada área do 

conhecimento a importância do ensino interdisciplinar e contextualizado. Por tal motivo, percebe-se que 

encaminhar as atividades de iniciação à docência nessa direção qualifica ainda mais a formação de professores 

híbridos, construindo assim um caminho que apresenta potenciais para colocar em ação sugestões apresentados 

pelos parâmetros curriculares oficiais do MEC.  

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Conforme posto acima, as atividades organizadas pelo grupo focam-se na interdisciplinaridade, permeando 

conhecimentos biológicos com conceitos químicos e com abordagens contextualizas, transcendendo a disciplina 

de Biologia, sem como isso descaracterizar a subdivisão em áreas do saber que caracteriza a organização do 

currículo escolar. 

Optou-se, nesse sentido, por concentrar as atividades do PIBID majoritariamente no planejamento, elaboração 

e aplicação de aulas experimentais, aproveitando o aporte físico de que a escola dispõe. A escola conta com dois 

laboratórios de Biologia, dois de Química e um de Física, ambos bem equipados com vidrarias, reagentes entre 

outras ferramentas (figuras 1 e 2). Recentemente os laboratórios de Química e Biologia foram revitalizados a 

partir de ações do PIBID, um dos legados do grupo para a escola, como relatam Ladelfo et al5. 
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Figura 1 e 2: Estrutura e materiais utilizados para as atividades. 

 

Organizaram-se aulas experimentais associadas à resolução de problemas por se entender que esta estratégia 

didática pode contribuir como um recurso na construção do conhecimento pelo aluno. Essa abordagem pode 

proporcionar ao aluno momentos de aprendizagem a partir daquilo que ele conhece, pois os problemas inseridos 

nas atividades experimentais auxiliam o professor na problematização dos conhecimentos teóricos abordados em 

sala em suas relações com as ideias dos alunos e, a partir destas conexões, na promoção de momentos propícios 

para o ensino e aprendizagem, conforme Moreira e Costa6. 

Outro aspecto considerado no planejamento e aplicação das atividades são as ideias prévias dos alunos. O 

ensino com base nas ideias prévias está ligado às compreensões construtivistas de ensino-aprendizagem, 

entendendo que as concepções que os alunos formulam em meios informais de ensino podem ser usadas como 

base de problematização para (re)construção do conhecimento pelos alunos, como descreve Cubero7. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No intuito de abordarmos o tema Macromoléculas de forma experimental e interdisciplinar, criaram-se roteiros 

práticos cujo objetivo foi analisar as características e a diferenciação de moléculas orgânicas - Carboidratos, 

Lipídeos, Proteínas e Ácidos Nucléicos (DNA) - relacionando estas observações e conclusões com a 

problematização dos conhecimentos e vivências cotidianas dos alunos.  

O planejamento das atividades experimentais visa a (re)construção do conhecimento pelos alunos dando 

significado ao conteúdo de ensino. Esta proposta investigativa de ensino de ciência se efetua quando o aluno é 

apresentado a problemas significativos, relacionados aos conceitos de ensino das aulas experimentais. Neste 

questionamento, ele formulará hipóteses que integrarão as ideias às observações e reflexões dos conceitos escolares 

científicos. 

A primeira atividade experimental realizada estuda conceitos relacionados a carboidratos e lipídeos, suas 

diferenças e semelhanças. Para tal, optou-se por usar alimentos e realizar experimentos em uma abordagem 

contextualizada, relacionando os conhecimentos científicos com algumas observações possíveis de serem feitas 

pelos alunos no seu dia a dia. 

Na prática com carboidratos, usou-se o reagente lugol para a identificação de amido em alguns alimentos como 

farinha de trigo, pão, batata, queijo e carne (Figura 3). O fundamento desta experiência está na existência de uma 

reação química entre o lugol e as moléculas de amido que resultam numa coloração roxa escura que torna possível 

identificar qual alimento é composto por amido (carboidratos). 
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Figura 3: Identificação de carboidratos com o Lugol. 

 

O experimento com lipídeos, proposto em nosso roteiro, vincula-se igualmente ao cotidiano dos alunos. Foram 

escolhidos alguns alimentos como pão, leite desnatado e integral, margarina e óleo vegetal, sendo estes postos em 

contato com papel. Os alunos em geral já têm um conhecimento prévio, de suas vivências, de que os alimentos 

gordurosos deixam o papel translúcido. Nessa prática, problematiza-se esse conhecimento introduzindo a 

termologia lipídeo ao invés de gordura, e identificam-se quais alimentos são compostos por lipídeos através da 

observação da mancha no papel (figura 4 e 5) que resultada do contato com os alimentos, e estimando em uma 

escala de intensidade da mancha quais alimentos contêm maior concentração dessa macromolécula.  

 

    

Figura 4 e 5: Identificação de lipídeos em alimentos. 

 

Essa aula prática estuda as duas macromoléculas com o intuito de propor aos alunos algumas relações quanto às 

estruturas químicas dessas moléculas, e compreender que ambas têm funções semelhantes, porém em organismos 

diferentes, carboidratos nos seres vegetais e lipídeos nos animais. 

A segunda aula experimental é um estudo sobre proteínas e lipídeos. Os experimentos problematizam formas de 

identificação de proteínas em alimentos, como na observação de processos para a desnaturação (temporárias e 

definitivas) com a proteína Albumina (presente no ovo) e, novamente, com possibilidades de os alunos 

relacionarem tais saberes com suas vivências cotidianas. 

Para a observação da desnaturação definitiva da proteína colocam-se a clara e a gema do ovo em um recipiente 

com álcool e após alguns segundos a clara apresenta mudança de cor, ficando branca. Isso ocorre pela perda da 

conformidade tridimensional da proteína albumina (figura 6), que após desnaturada (rompimento das interações 

intermoleculares) se arranja em um formato linear onde os aminoácidos estão ligados apenas por ligações 

peptídicas (ligações covalentes).  
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Figura 6: Experimento para observação da desnaturação definitiva da Albumina. 

 

Para a observação de uma desnaturação temporária, usa-se apenas a clara do ovo que após a agitação da mesma 

com um garfo aumenta de volume e também apresenta a coloração branca, preparo comumente conhecido como 

claras em neve. Discute-se que essa desnaturação é temporária porque, ao deixar as claras em neve descansar por 

alguns minutos, ela voltará a sua consistência de origem, indicando que as interações intermoleculares são 

rearranjadas. 

Nos dois processos de desnaturação, houve uma preocupação em relacionar os fenômenos observados na 

atividade experimental com eventos do cotidiano, como fritar ou cozinhar um ovo ou bater claras em neve para o 

preparo de alguma receita. Ao trazer conceitos químicos para explicar o fenômeno surgem algumas limitações, pois 

os alunos ainda não estudaram as interações intermoleculares na disciplina de Química. Ainda assim, é possível 

explicar de forma simplificada a afinidade de alguns pontos da molécula e solicitar ao aluno que repense o 

experimento novamente no momento que estudar esses conceitos. 

Nesse mesmo roteiro, novamente, estudam-se os lipídeos, porém com o foco na reação química entre moléculas 

de gordura e detergente de cozinha. Utiliza-se, para isso, a gordura do leite e observa-se o rompimento das 

moléculas de lipídeos pelo detergente com a ajuda de corantes de alimentos. Ao colocar corantes de alimentos 

sobre o leite e depois o detergente observa-se a diluição do corante, e isso ocorre por que a reação de quebra das 

moléculas de lipídeos libera água (figuras 7 e 8). 

 

    

Figura 7 e 8: Experimento para observação da liberação de água com a quebra das moléculas de lipídeos. 

 

Esse experimento é contextualizado trazendo para o debate o uso do detergente para lavar a louça, 

problematizando com os alunos o porquê do uso e a ação do mesmo. Os alunos conseguem, assim, associar o 

experimento e o conhecimento científico dessa aula com uma prática rotineira compreendendo-a numa relação 

entre conceitos envolvidos e sua aplicação. 
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A terceira aula experimental foi elaborada com base num levantamento de ideias prévias sobre o tema DNA. 

Trata-se de um experimento para extração de DNA que tem por objetivo problematizar as ideias dos alunos sobre o 

tema e os conhecimentos científicos escolares trabalhados em aula. O experimento constitui-se na extração de 

moléculas de DNA (figura 9) de células animais e vegetais, sendo usadas como células animais amostras coletadas 

na mucosa bucal dos próprios alunos e como amostra de células vegetais, morangos. Ao realizar as atividades do 

roteiro e pensar nas respostas das questões, os alunos, aos poucos, percebem e reformulam suas ideias sobre a 

localização do DNA, bem como suas funções e constituição. Na atividade também foi possível trabalhar conceitos 

de citologia contribuindo para a melhor compreensão da relação entre DNA e seres vivos, conforme descrito por 

Ladelfo et al
8
.  

 

 

Figura 9: Aglomerado de moléculas de DNA extraído de morangos. 

 

Problematizam-se também com essa atividade alguns conceitos químicos necessários para entender como 

acontece a extração do DNA, como a adição de detergente para romper a bicamada lipídica das células, a utilização 

da solução de NaCl (sal de cozinha) para a neutralização da carga negativa do DNA e do álcool que apresenta 

afinidade com a água provocando a precipitação do DNA (Figura 10 e 11).  

 

    

Figura 11 e 12: materiais e reagentes usados na extração de DNA. 

 

Buscam-se durante estas atividades, realizar a integração de conhecimentos químicos e biológicos na observação 

e explicação destes fenômenos, porém esta não é uma tarefa fácil no primeiro ano do Ensino Médio. Nesse mesmo 

período, na disciplina de Química os alunos estão aprendendo sobre a existência dos átomos, sobre o histórico e 

formas de utilização da Tabela Periódica e sobre ligações químicas, sendo que, segundo a proposta curricular da 

escola, só terá contato com química orgânica no terceiro ano. Dessa forma, quando tentamos relacionar as 

atividades com conhecimentos químicos temos que adaptar aos conhecimentos dos alunos, ficando mais no plano 

das concepções prévias e macroscópicas.  
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Ambas as práticas são problematizadas com algumas questões que proporcionam aos alunos momentos de 

reflexão na qual podem relacionar seus conhecimentos prévios com os novos conhecimentos (conhecimentos 

científicos) apresentados durante os experimentos e assim (re)construírem suas ideias com relação às 

macromoléculas estudadas. Acredita-se que essa organização de aulas práticas possa contribuir para a 

aprendizagem significativa (indicativa de compreensão), na qual a resolução de problemas e a experimentação 

proporcionem a interação dos conhecimentos prévios dos alunos, de suas vivências, com os conhecimentos teóricos 

da sala de aula e dos livros didáticos, promovendo a aplicação da teoria para a compreensão dos fenômenos do dia 

a dia, bem como aqueles problematizados nas atividades experimentais, possibilitando a construção de novos 

conhecimentos pelos alunos, conforme defendido por Moreira e Costa
6
.  

4. CONCLUSÃO 

As atividades experimentais relatadas podem contribuir para a construção do conhecimento pelos alunos de 

maneira mais participativa, pois não se limitam a simples “transferência de conhecimento”, mas sim à construção 

do mesmo com base na problematização e reflexão, relacionando as ideias prévias com a atividade experimental. 

Percebe-se nas respostas dos alunos aos roteiros que as relações entre os saberes feitas por eles os ajudam a 

explicar e expor o que entenderam, sendo as respostas mais contextualizadas as que expressam maior domínio 

do tema pelo aluno.  

Além do roteiro, é um hábito do grupo, ao final de cada aula, aplicar um formulário no qual os alunos avaliam a 

atividade experimental realizada. O retorno dos alunos nesse formulário nos incentiva a continuar com essa 

abordagem, pois não tivemos nenhum retorno negativo quanto às aulas de laboratório e freqüentemente os 

alunos destacam que as aulas os ajudam a entender melhor o conteúdo estudado. O retorno dado pelos alunos 

tanto nas respostas nos roteiros práticos, quanto através do formulário avaliativo e em conversas, fazem-nos 

perceber que os métodos utilizados são válidos para o ensino e aprendizagem dos conteúdos científicos, bem 

como para a constituição de situações agradáveis para estudar. 

Percebeu-se que, apesar da dificuldade para a integração entre conhecimentos químicos e biológicos sobre o 

tema Macromoléculas no primeiro ano do Ensino Médio, existem possibilidades para tal. Podem-se usar alguns 

momentos para estabelecer relações entre os conhecimentos químicos e os estudos Biológicos sobre 

macromoléculas, sendo estes válidos para problematizarmos os conhecimentos dos alunos e dar-lhes subsídios para 

a (re)construção de seus conhecimentos. 

As ações descritas e analisadas neste artigo são planejadas e aplicadas de forma a articular os conhecimentos e a 

experiência dos professores supervisores e os conhecimentos acadêmicos dos bolsistas, focando na criação de 

estratégias e atividades experimentais que problematizem as idéias e conhecimentos dos alunos. Tais 

ações possibilitam aos bolsistas momentos para aplicar, dentro do ambiente escolar, aprendizados da sua formação 

acadêmica, bem como de levar para as aulas da licenciatura situações que vivenciaram na escola. É a formação 

docente baseada na reflexão dos conhecimentos da academia através da prática na escola. Para os professores 

supervisores é um momento de refletir sobre a sua docência, qualificando a sua formação. Durante as ações 

pibidianas, houve amadurecimento, mudanças e evoluções de conhecimentos e experiências entre os bolsistas e 

supervisores. 
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O presente trabalho discute como o ensino de química pode ocorrer por meio da metodologia de Ilhas de Racionalidade. A 

análise dos dados partiu das leituras do Projeto Político Pedagógico (PPP) do setor litoral, do Projeto Pedagógico do Curso 

(PPC) do curso de Licenciatura em Educação do Campo e do relato da prática pedagógica desenvolvida em duas turmas do 

curso, uma localizada no assentamento Contestado localizado no município da Lapa e outro no município de Cerro Azul. A 

meta teórica e reflexiva deste artigo foi de propor, teoricamente, 5 ilhas de racionalidade para o trabalho com temas da 

Educação do Campo, relacionados diretamente ou indiretamente com o ensino de química. O que se pode observar através dos 

dados colhidos é que a metodologia de projetos pode ser viabilizada, no caso do ensino de química, através da teoria de Ilhas 

de Racionalidade. 

Palavras-chave: Educação do Campo, Ensino de Química, Ilhas de Racionalidade. 

 

The Chemistry Teaching in an undergraduate curriculum in rural education  

 

This paper discusses how the chemistry teaching can occur through the methodology of Rationality Islands. The 

analysis of the data came from the readings of the coastal sector pedagogical political project (PPP), the 

pedagogical course project (PPC) degree course in Rural Education and the account of pedagogical practice 

developed in two classes of the course, one located in the assentamento Contestado in city of Lapa and in other 

city of Cerro Azul. The theoretical and reflective goal of this article was to propose theoretically 5 rationality 

islands to work with Rural Education of topics related directly or indirectly to the chemistry teaching. What can be 

seen through the collected data is that the design methodology can be made possible, in the case of chemistry 

education through Rationality Islands theory.  

Keywords: Rural Education, Chemistry Teaching, Rationality Islands. 

1. INTRODUÇÃO 

A educação do campo é uma modalidade de educação que surgiu nas pautas dos movimentos sociais e de 

organizações ligadas as questões em torno da reforma agrária. Assim, nasceu a Educação do Campo, uma 

modalidade educacional que desenvolve seus temas, suas técnicas e articula saberes para desenvolver o morador do 

campo para mantê-lo na terra.  

Para apoiar este movimento, recentemente, o Governo Federal por meio da Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI) organizou com apoio da Secretaria de Educação Superior (SESU) 

o edital do PROGRAMA PROCAMPO – SESU/SECADI/SETEC EDITAL 02 – de Setembro de 2012. O objetivo 

geral da chamada foi de cadastrar Licenciaturas em Educação do Campo, habilitação Ciências da Natureza que já 

estão abertas para conceder apoio financeiro e estimular a abertura de novos cursos na mesma modalidade.  
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A Universidade Federal do Paraná foi contemplada com recursos financeiros para a criação de uma licenciatura 

em educação do campo, no setor litoral, para atender os estudantes oriundos da região do Vale do Ribeira/PR, que 

atualmente estão divididos em duas turmas com 60 alunos cada.  

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

A metodologia de análise dos dados foi feita por meio da pesquisa documental e da pesquisa ação. 

Primeiramente, foi desenvolvida uma análise do projeto pedagógico do curso de Licenciatura em Educação do 

Campo da Universidade Federal do Paraná, Setor Litoral, com vistas a desenvolver uma reflexão em torno da teoria 

das Ilhas de Racionalidade de Fourez. Para fundamentar a proposição das Ilhas de Racionalidade foram utilizados 

os mapas conceituais construídos pelos educandos das duas turmas, extraindo as palavras-chave que tem uma 

relação direta ou indireta com o ensino de química.  

Com vistas à melhor compreender a dimensão do ensino de química na educação do campo se foi necessário 

compreender o que é educação do campo, seus paradigmas e seus principais objetivos no desenvolvimento 

educacional das populações residentes no campo. 

2.1. O QUE É EDUCAÇÃO DO CAMPO? 

O Ministério da Educação (MEC) classifica inúmeras categorias de educação, dentre elas temos a Educação do 

Campo. A Educação do Campo tem como objetivo ofertar educação formal de qualidade, aliada aos interesses dos 

povos do campo, para que estes tenham condições de continuar vivendo e produzindo sua subsistência no campo. 

Em outras palavras, é uma estratégia para fixar o homem no campo, impedindo sua expulsão e consequente vinda 

para o meio urbano, agravando mazelas sociais.  

Para Caldart (2012) a Educação do Campo tem como mote e foco os povos trabalhadores do campo (classe 

camponesa). Ainda o mesmo autor, no dicionário da Educação do Campo
7
, recorda um pouco da trajetória desta 

categoria educacional. O termo Educação do Campo nasceu, primeiramente, como Educação Básica do Campo 

(EBC) em 1988. Em 2002 a partir do acirramento das discussões a EBC passou a ser chamada de Educação do 

Campo, pois houve o entendimento de que a luta não é somente dentro de um espaço educativo formal como a 

escola, mas em todas as instâncias do modo de vida camponês. Por esse motivo os movimentos sociais do campo 

julgam interessante chamar esta modalidade de Educação do Campo, pois permite uma visão da totalidade dos 

processos educativos camponeses.  

Assim, a Educação do Campo vem ao encontro de uma série de lutas e reinvindicações de lideranças, 

movimentos sociais e grupos de trabalhadores do campo organizados. Outro ponto vital, destacado por Caldart 

(2012), é a origem da Educação do Campo. O termo não tem uma origem definida dentro da academia, mas na luta 

popular por emancipação, no âmago dos movimentos sociais camponeses (o principal é o Movimento dos 

Trabalhadores Sem Terra – MST) que discutem o papel da educação e sua importância para os camponeses, 

pensada por seus atores e a partir de sua realidade social e cultural.  

Fernandes (S/D) corrobora com a leitura de Caldart (2012) ao afirmar que: “a Educação do Campo nasceu das 

demandas dos movimentos camponeses na construção de uma política educacional para os assentamentos de 

reforma agrária” (FERNANDES, S/D, p. 2).  

Nesse sentido, pode-se afirmar que a Educação do Campo se dá na oposição direta ao movimento da Educação 

Rural
8
, da mesma forma que os movimentos sociais camponeses estão em oposição do Agronegócio.  

Caldart (2004) define a diferença entre a educação “no” e “do” campo. “No” campo, significa a delimitação do 

espaço que se dão os processos educativos e “do”, refere-se ao alinhamento da educação aos interesses das classes 

camponesas.  

Pode-se entender que campo é uma categoria abrangente, que enquadra todos aqueles povos que tem uma 

origem atrelada a atividade de extrativismo. Neste grupo estão inseridos: trabalhadores rurais, boias-frias, meeiros, 

                                                           
7 Mais especificamente no verbete sobre Educação do Campo. 

8 Educação Rural é uma modalidade educacional mantida pelo Estado e pelo Agronegócio como forma de mostrar ao 

camponês que o campo é espaço de atraso e que a cidade é o avanço em direção ao desenvolvimento. Historicamente, como 

afirma Caldart (2012), a Educação Rural vem como estratégia para impulsionar a expulsão dos povos do campo, deixando a 

terra para os grandes produtores detentores do capital (Agronegócio). 

369



 
Universidade Federal de Sergipe/Departamento de Química/Grupo de Estudo em Educação Química 

XI Escola de Verão em Educação Química (EVEQUIM) e IV Seminário Integrador Iniciação a Docência: Ações do PIBID 

Química na Educação Básica, São Cristóvão/SE, de 25 à 27/03/15 

posseiros, quilombolas, indígenas, assentados, sem-terra, pescadores, pescadores artesanais, caiçaras, ribeirinhos, 

dentre muitos outros.  

Existem outras ideias sistematizadas por Caldart (2012) que ajudam a compreender quais são as características 

que fazem um processo educacional de Educação do Campo, são elas: 

(1) A educação é um instrumento de luta e resistência dos camponeses; 

(2) É embate e luta por políticas públicas que garantam o acesso dos povos do campo aos seus direitos;  

(3) Combina as lutas do campo com a educação; 

(4) Trabalha o coletivo como ferramenta de luta a um modo de produção, defendendo novas formas de 

abordagem da coletividade;  

(5) Busca a unidade de uma classe na luta por melhores condições de vida, buscando reconhecer e trabalhar a 

riqueza social e a diversidade; 

(6) A Educação do Campo não nasceu da teoria e sim da práxis do povo residente do campo, porém, isso não 

quer dizer que ela não necessite de teoria para lutar contra as práticas hegemônicas; 

(7) Busca a emancipação e a formação crítica do sujeito, sempre partindo de sua realidade específica para 

compreender a totalidade; 

(8) A escola é ponto vital, pois é o canal de mediação na formação de uma classe trabalhadora unificada; 

(9) A educação é uma prática dos movimentos sociais camponeses que lutam contra a tutela política e 

ideológica do Estado. Ou seja, se quer educação desde pensada pelos camponeses para os camponeses, sem 

a influência de políticas neoliberais ou privatistas de governos; 

(10) Os educadores são peças fundamentais. Dessa forma, a Educação do Campo defende o seu trabalho e sua 

formação, aliados ao modo de pensamento das classes camponesas.  

 

Assim, a Educação do Campo se constitui como política, cultura e acima de tudo com identidade de classe. É 

uma educação feita pelos camponeses para o camponeses, que busca colocar em prática as ideias do educador 

Paulo Freire, principalmente educar para libertar o oprimido para que ele não se torne um opressor.  

Por fim, a Educação do Campo é um projeto de enfrentamento de um sistema posto, um projeto de Educação 

Popular, que luta contra as políticas hegemônicas do agronegócio e contra o monopólio do campo, por uma reforma 

agrária para todos os que querem viver no campo e do campo.   

2.2. A UFPR LITORAL: UM PROJETO DIFERENCIADO NO LITORAL DO PARANÁ  

    A UFPR Litoral é uma proposta de expansão universitária, que visa atender e desenvolver a região litorânea 

paranaense. Sua data de inauguração foi em 2005 pelo então governador do Estado do Paraná, Roberto Requião, e 

do então presidente da república Luis Inácio Lula da Silva, por meio de uma parceria entre as três esferas: Federal, 

Estadual e Municipal. 

O que se iniciou como um projeto educacional piloto da Universidade Federal do Paraná (UFPR), recentemente 

tornou-se um setor, reconhecido como Setor Litoral. O Projeto Político Pedagógico (PPP) da UFPR Litoral é 

pautado nos seguintes princípios: “a) o comprometimento da Universidade com os interesses coletivos; b) a 

Educação como totalidade; c) a formação discente pautada na crítica, na investigação, na proatividade e na ética, 

capaz de transformar a realidade” (UFPR Litoral, 2008, p. 11). 

Dessa forma, compreende-se que o PPP da UFPR Litoral visa uma formação pautada nos valores e cultura dos 

moradores do litoral paranaense. Além disso, o PPP é constituído por uma série de objetivos que vão ao encontro 

de uma formação voltada ao compromisso social do profissional egresso e na sua identificação com a sua região 

para a melhoria das condições de vida dos moradores da região. 

Outro ponto diferencial do PPP da UFPR Litoral é a sua proposta pedagógica pautada na metodologia de 

projetos de aprendizagem, organizada sobre três eixos pedagógicos: 

 INTERAÇÕES CULTURAIS E HUMANISTICAS (ICH); 

 FUNDAMENTOS TEÓRICOS-PRÁTICOS (FTP); 

 PROJETOS DE APRENDIZAGEM (PA), PROJETOS DE AÇÃO DOCENTE (PAD) E PROJETO 

INSTITUCIONAL (PI). 

As ICH podem ser compreendidas como espaços auto-gestionáveis para troca e construção de saberes, onde não 

existem relações assimétricas entre docentes e discentes, mas indivíduos que juntos buscam compreender um 

determinado fenômeno. As ICH, por natureza, são espaços democráticos de construção de saberes e formação 
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crítica dos indivíduos. As ICH contemplam 20% (vinte por cento) da carga horária de cada um dos 15 cursos 

ofertados pela UFPR Litoral. 

Os FTP's são responsáveis por apresentar a carga teórica de cada curso da UFPR Litoral. Os FTP's são propostos 

de acordo com a demanda que cada educando apresenta para o desenvolvimento de seus Projetos de Aprendizagem 

(PA). Ou seja, não é o fim do processo educacional e sim um meio para que este ocorra (UFPR Litoral, 2008). 

Os Projetos se caracterizam por ações articuladas que educadores e educandos desenvolvem com focos 

diferenciados. Os educadores desenvolvem um plano de ação docente que articula ações de ensino, pesquisa e 

extensão universitária dentro dos 15 cursos da UFPR Litoral. Os educandos desenvolvem Projetos de 

Aprendizagem (PA) orientados (mediados
9
) por professores que estimulam o foco da formação profissional do 

educando.  

Outro ponto a se destacar é a organização curricular que compreende 3 (três) fases distintas: 

 

1ª fase – Conhecer e Compreender; 

2ª fase – Compreender e Propor; 

3ª fase – Propor e Agir. 

 

Conhecer e Compreender, a primeira fase, é aquela onde o educador tanto quanto o educando procura 

compreender seu espaço social; com as suas problemáticas, potencialidades e outras características. Esta fase é 

identificada como Reconhecimento da Realidade. O Conhecer e Propor, segunda fase, tanto o educador quanto 

educando de posse dos dados colhidos do Reconhecimento da Realidade, começam a levantar demandas da 

comunidade local. Neste momento, cada ator do processo educacional define a linha de ação de projetos e como a 

formação e o trabalho docente retornarão à sociedade. No Propor e Agir, terceira fase, o educando finda o seu 

planejamento e coloca seu Projeto de Aprendizagem (PA) em prática, efetivamente, retomando o saber 

desenvolvido na universidade para a sociedade de onde o educando veio, enquanto que o educador coloca seus 

projetos em prática constante.  

Assim, pode-se classificar o PPP do Setor Litoral como diferenciado, pois foi desenvolvido a partir de sua 

realidade e tem como estratégia pedagógica devolver os saberes ali produzidos para estas mesmas comunidades 

como forma de melhorar a qualidade de vida e índice de desenvolvimento humano (IDH) dos habitantes da região 

litorânea. Além do projeto ser formativo de profissionais atuantes da sua posição dentro do processo educacional, 

principal, deixando as marcas de uma proposta educacional da tendência pedagógica libertária
10

 como o que 

defende Libâneo (2001) e compreende Luckesi (2012). 

2.3. METODOLOGIA DE PROJETOS E ILHAS DE RACIONALIDADE: PROPOSTAS PARA O 
ENSINO DE QUÍMICA 

Nesta seção pretende-se mostrar duas propostas de ações que guardam uma série de semelhanças: as 

metodologias de Projetos e as Ilhas de Racionalidade. As Ilhas de Racionalidade de Gerard Fourez de certa forma 

são fundamentadas na metodologia de projetos, porém, com alguns diferenciais e enfoques para desenvolver uma 

Alfabetização Científica Tecnológica (ACT). Para compreender estas questões será feita uma breve análise das 

duas propostas.  

Quando se busca a metodologia de projetos, encontra-se uma vasta produção sobre o assunto, que sugeri 

diferentes formas de desenvolvimento de uma mesma proposta pedagógica. Nas diferentes formas de execução da 

                                                           
9  Utiliza-se o termo mediado ao invés de orientador, pois não é o educador (professor) que dita o que o estudante 

(educando) deve pesquisar e estudar. É o próprio educando que propõe um estudo e o mediador apoia neste sentido como um 

provocador do aprofundamento e desenvolvimento do PA. 

10  O panorama da tendência pedagógica libertária está em negar o papel diretivo do professor e transformá-lo em um 

mediador, onde o educando é o proprio responsável por seu desenvolvimento e sua consequente aprendizagem. Outro ponto de 

destaque desta tendência é a formação politica do indivíduo para que atue criticamente sobre sua sociedade em um panorama 

de transformação do projeto social e libertação de um cenário de alienação provocada por forças externa a sua comunidade 

(LUCKESI, 2012). Libâneo complementa esta visão lembrando que a escola como formadora tem o papel de exercer uma 

transformação na forma de pensar e agir dos seus educandos “num sentido libertário e autogestionário” (LIBÂNEO, 2001, p. 

36). Outro ponto vital desta proposta está na questão do conteúdo, este é colocado a disposição do educando porém não é 

cobrado “porque o importante é o conhecimento que resulta das experiências vividas pelo grupo, especialmente a vivência de 

mecanismo de participação crítica” (LIBÂNEO, 2001, p. 36).  
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metodologia de projetos existem variações relacionadas a definição dos temas, o papel do professor e o grau de 

liberdade do educando no desenvolvimento das atividades propostas. 

De maneira geral toda proposta pedagógica que usa a metodologia de projetos parte de situações-problema onde 

os educandos tentam buscar respostas por meio da resolução do tema proposto, como Ventura analisa:  

“Precisamos nos ajudar e saber nos conduzir neste mundo, além de identificar e resolver, física e 

intelectualmente, os problemas que ele nos coloca quotidianamente e que os alunos, na condução dos projetos, 

tentam transformar este mundo” (VENTURA, 2002, p. 3 ). 

Assim, o objetivo maior desta proposta é instigar o educando a buscar saberes, o que gera autonomia e acima de 

tudo desenvolve habilidades e competências para a resolução de problemas concretos. Pode-se depreender que a 

metodologia de projetos busca uma intensa construção de conhecimentos, como afirma Santos: 

“Na abordagem, o aluno se torna o principal agente da aprendizagem, responsável pelo seu próprio sucesso, 

privilegiando uma aprendizagem por descoberta pessoal do aluno e por informação vinda do professor” (SANTOS, 

2006, p. 59). 

Dessa forma, a metodologia de projetos objetiva tornar o educando o próprio agente de sua aprendizagem, 

retirando o monopólio do ato de ensinar da figura única do professor.  

Behrens (2001) organiza dez passos para o ensino de projetos, são eles: 

 

(1)       APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO PROJETO: neste passo o professor apresenta e dialoga com 

os alunos um tema para desenvolvimento de um projeto de aprendizagem. Neste momento é importante 

compreender aquilo que o educando busca para que o ensino tenha um sentido na sua vida. 

(2)      PROBLEMATIZAÇÃO DO TEMA: aqui o professor elabora questões para engajar o educando no 

desenvolvimento do tema. É uma etapa de provocação do educando frente a uma situação-problema. 

(3)         CONTEXTUALIZAÇÃO: a contextualização tem como função localizar o tema a partir da sua 

vinculação com a realidade concreta do educando. A função da contextualização é dar sentido social, 

político e histórico ao tema a ser estudado para que haja a totalidade da sua compreensão.  

(4)       AULAS TEÓRICO-EXPLORATÓRIAS: nesta parte o educador trabalha a fundamentação teórica 

do projeto, por meio de aulas expositivas dialogadas ou rodas de conversa. É o momento da troca de 

saberes e da construção coletiva do conhecimento. Pode ser utilizada a dialética
11

 para o trabalho de 

construção e desconstrução do conhecimento.  

(5)       PESQUISA INDIVIDUAL: aqui o educando aprofunda as bases teóricas do projeto através de 

pesquisa em inúmeras fontes de informação. Seu objetivo principal é aprofundar o conhecimento em torno 

da situação-problema proposta no projeto.  

(6)         PRODUÇÃO INDIVIDUAL: o educando de posse dos dados e materiais arguidos pela pesquisa 

elabora uma produção textual para trazer uma síntese de suas ideias para a sala de aula.  

(7)           DISCUSSÃO CRÍTICA E REFLEXIVA: O educador junto aos educandos propõe uma roda de 

discussão de todas as produções individuais de forma a fazer com que os alunos produzirão uma construção 

coletiva de conhecimento, através do debate e reflexão das ideias postas por eles próprios. 

(8)               PRODUÇÃO COLETIVA: é a sistematização das discussões como forma de apresentar o 

conhecimento produzido na etapa anterior. Aqui os alunos decidem o que será produzido como produto 

final e fazem a sistematização da produção coletiva do projeto de aprendizagem.  

(9)          PRODUÇÃO FINAL: nesta etapa o coletivo de alunos pode produzir um material que será 

apresentado a comunidade. Pode ser desenvolvido qualquer produto que relacionado a situação-problema e 

ao desenvolvimento do projeto de aprendizagem. 

(10) AVALIAÇÃO COLETIVA DO PROJETO: é o momento que o grupo faz um auto-exame da 

prática desenvolvida, analisando todo o processo de que envolveu o projeto de aprendizagem. 

 

Basicamente, são esses os 10 passos para desenvolvimento de um projeto. Pode haver mudanças nas etapas 

dependendo da experiência, tempo e recursos disponíveis.  

As Ilhas de Racionalidade (IR) são uma proposta de Alfabetização Científica e Tecnológica (ACT) desenvolvida 

por Gerrard Fourez para desenvolver um ensino de ciências mais significativo. A visão que Fourez (1994) tem das 

Ilhas de Racionalidade é que as coisas, o mundo ao redor do educando é desconhecido, ou como o autor apresenta 

                                                           
11  A dialética é uma proposta metodológica que se originou na Grécia antiga na época dos grandes filósofos. Um  dos 

seus pressupostos básicos é através da pura argumentação produzir a construção e a desconstrução de conceitos e teses 

(KONDER, 2008).  
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como caixas-pretas que através do processo de pesquisa e conhecimento podem ser abertas, elucidando o 

funcionamento de muitas coisas que se encontram em sociedade e que são fruto da tecnologia desenvolvida pela 

civilização humana.  

Para o educando abrir uma caixa-preta, não basta somente o acúmulo de saberes; se faz necessário saber como e 

quando utilizar os saberes adquiridos a partir de uma Ilha de Racionalidade. Isso na visão de Fourez (1994) pode 

ser entendido como conhecimento adquirido.  

Bettanin desenvolve uma síntese da ideia de Ilha de Racionalidade: 

“Em outras palavras, as Ilhas de Racionalidade são soluções para problemas que derivam de situações 

cotidianas, sendo que, para estas soluções, são integrados conhecimentos de diversas disciplinas e também saberes 

da visa cotidiana” (BATTANIN, 2003, p. 34). 

Ou seja, a Ilha de Racionalidade, através de sua metodologia, desenvolve projetos que trabalham o aprendizado 

do conteúdo disciplinar aplicado a situações cotidianas e integrado com outras áreas do conhecimento. Nesse 

sentido, procura-se ensinar pela prática ao invés de se usar somente um viés teórico, desligado da realidade do 

educando. O método das Ilhas de Racionalidade abrange por oito etapas, de acordo com Nebring et all (2002): 

(1) O Clichê; 

(2) Panorama espontâneo; 

(3) Consulta aos especialistas e as especialidades; 

(4) Prática; 

(5) Abertura de caixas pretas; 

(6) Esquematização global da tecnologia; 

(7) Abrir caixas pretas sem ajuda de especialistas; 

(8) Síntese da Ilha de Racionalidade. 
A primeira etapa conhecida como “O Clichê” consiste na apresentação do tema e na formulação das primeiras 

questões pelos educandos. Este é o momento em que o mediador (educador) levanta as primeiras compreensões 

sobre determinada temática. Nesta etapa há também a formulação de questões que se pretende responder com a Ilha 

de Racionalidade. A segunda etapa denominada de “Panorama Espontâneo” condiz com a sistematização da 

problemática proposta. Os educandos são levados a organizar todo o trabalho de desenvolvimento da Ilha de 

Racionalidade.  

Na terceira etapa com todo o trabalho de estudo e pesquisa organizado, os educandos buscam informações nas 

mais variadas fontes, dentre elas especialistas na referida área de especialização. Na quarta etapa, “Prática”, o 

educando confrontará sua experiência com situações concretas. O educando pode fazer entrevistas, levantamentos, 

desmonte de equipamentos, dentre outras ações que objetivem a arguição de dados concretos para o 

desenvolvimento da Ilha de Racionalidade. 

Na quinta etapa, “Abertura de caixas pretas”, o educando tem contato com o conteúdo disciplinar. Ou seja, neste 

momento esgota-se todo o conhecimento relacionado ao tema proposto, partindo-se para um aprofundamento em 

torno de saberes que estão relacionados a abertura das caixas pretas.  

A sexta etapa da Ilha, “Esquematização Global da Tecnologia”, é uma sistematização com os principais pontos 

alcançados com a Ilha de Racionalidade. Nesta etapa o educador pode escolher abrir outras caixas pretas que lhe 

convierem ou desenvolver novas questões sobre a temática, podendo até derivar novas Ilhas de Racionalidade para 

posterior desenvolvimento com o grupo de educandos.  

Na sétima etapa o educando começa a desenvolver suas próprias explicações para o fenômeno estudado. Mesmo 

que estas sejam incompletas ou incoerentes. Elas devem ser desenvolvidas, pois isto confere autonomia ao 

educando na formulação de soluções frente a questões e problemas cotidianos. 

A oitava e última etapa diz respeito a síntese final da Ilha de Racionalidade. Fourez (1994) cita algumas questões 

que devem nortear a finalização de uma Ilha de Racionalidade:  

a) O que foi trabalhado ajuda no diálogo e compreensão do mundo tecnológico examinado? 

b) Este conhecimento proporcionou autonomia quanto ao desenvolvimento científico-técnico na sociedade 

atual?  

c) Qual é o papel dos saberes desenvolvidos no que tange a tomada de decisões? 

d) Em que ponto este conhecimento desenvolvido nos ajuda a compreender melhor a sociedade e a sua história 

em nossa relação com outros indivíduos? 

As questões acima são uma síntese da análise e auto-avaliação da Ilha de Racionalidade, como defende Fourez 

(1994). Os objetivos de uma Ilha devem ser articulados a novos conhecimentos para que o indivíduo adquira 

habilidades de conhecimento teórico-técnico e epistemológico do saber, além de poder utilizá-lo em situações 

cotidianas para a tomada de decisões.  
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Além destas etapas, segundo Fourez (1994), as Ilhas de Racionalidade pressupõem que o professor não dite o 

processo, mas que ele seja o mediador e acompanhe o seu desenvolvimento. Para Fourez uma Ilha de 

Racionalidade bem sucedida é aquela movida pelos educandos.  

Outro ponto importante é com relação à avaliação que pode ser feita pela análise total do que foi construído na 

Ilha de Racionalidade; a auto-avaliação por parte dos educandos também pode ser usada. 

Comparando as duas propostas percebe-se que não existem grandes diferenças no método de condução, pois a 

Ilha de Racionalidade nasceu a partir da metodologia de projetos com um diferencial: fazer Alfabetização 

Científica e Tecnológica (ACT). Um ponto de afastamento das propostas reside no papel do educador. Enquanto 

que na metodologia de projetos este pode variar de mediador a controlador do processo, na Ilha de Racionalidade 

ele deve ser mediador para garantir a autonomia do educando. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os dados estão organizados em quatro etapas: na primeira, são apresentadas algumas reflexões em torno do 

Projeto Pedagógico do Curso (PPC); na segunda parte, discute-se como o curso atualmente é organiza e como se dá 

a ação do docente com as turmas da Licenciatura em Educação do Campo; na terceira parte, relata-se algumas 

experiências da Licenciatura em Educação do Campo nos polos da Lapa e de Cerro Azul no desenvolvimento do 

currículo a ser trabalhado com os educandos e, na quarta parte, faz-se uma junção de todos esses dados para 

projetar, teoricamente, como seria o ensino de química por meio da metodologia de projetos, utilizando as Ilhas de 

Racionalidade de Gerrard Fourez.  

3.1. O PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO: 
ALGUMAS REFLEXÕES 

O Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Educação do Campo, de certa forma, segue a mesma 

orientação do Projeto Político Pedagógico do Setor Litoral, utilizando a metodologia de projetos como canal 

pedagógico para ação em sala de aula. Entende-se como referencial teórico da metodologia de projetos a tendência 

pedagógica libertária de educação, utilizando a concepções de pesquisa ação-reflexão, formação com caráter 

político e pedagógico, construção de uma concepção de campo e de reforma agrária, compreensão do que é 

agricultura familiar e do papel do educador no processo. Além disso, a proposta pedagógica do curso é pautada na 

proposta freiriana de resgate do indivíduo como sujeito de sua própria educação e emancipação. 

Quando se analisa no PPC do curso percebe-se que os princípios seguem o do Setor Litoral. Assim, depreende-se 

que o curso de Licenciatura em Educação do Campo do Setor Litoral está em harmonia política e pedagógica com a 

missão do setor no resgate e enaltecimento das populações típicas do Vale do Ribeira e do litoral paranaense. O 

PPC segue as mesmas orientações, distribuindo a carga horária do curso em torno das: Interações Culturais e 

Humanísticas (ICH); Fundamentos Teóricos Práticos (FTP) e Projetos de Aprendizagem (PA).  

De acordo com o documento, o curso tem os seguintes objetivos formativos: 

 Formar educadores para atuar no ensino fundamental, ensino médio e educação de jovens e adultos na 

educação do campo; 

 Identificar as demandas dos povos do campo, organizando o currículo do curso de acordo com as suas 

necessidades locais; 

 Promover a pedagogia da alternância com um currículo em constante movimento, currículo vivo; 

 Capacitar os educandos para articular junto aos movimentos sociais do campo políticas públicas para o 

campo; 

 Promover uma formação inter e transdisciplinar do indivíduo, gerando flexibilidade nas atividades 

docentes do educador do campo; 

 Articular espaços educativos formais e informais dentro de sua comunidade, alicerçando o 

desenvolvimento sustentável; 

 Organizar movimentos em oposição a cultura do latifúndio, da monocultura e do agronegócio, utilizando a 

agroecologia como forma de produção e emancipação; 

 Conectar diferentes saberes adquiridos nas comunidades e na pesquisa educativa, por meio da reflexão-

ação; 

 Estimular a criatividade e a produção dos sujeitos; 
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 Possibilitar que o tempo-comunidade seja um espaço para aprendizagem, prática e troca de novas 

experiências, como uma complementação formativa dentro da Licenciatura em Educação do Campo. 

De forma sintética são esses os pontos principais de constituição dos objetivos pedagógicos do curso de 

Licenciatura em Educação do Campo. O perfil de educador que o curso visa formar é um articulador político na sua 

comunidade que prese pelo desenvolvimento social sustentável, através do eixo da Agroecologia. O educando 

formado em Educação do Campo pode atuar em qualquer segmento da Educação Básica, desde que esteja dentro da 

sua área de formação (Ciências da Natureza), além de estar habilitado a atuar em processos de “organização de 

redes do terceiro setor” (UFPR Litoral, 2012, p. 25). Ou seja, o educando formado pelo curso além de poder atuar 

nas atividades formativas do sistema educacional brasileiro, pode ainda atuar como formador e articulador de 

movimentos sociais ligados a Educação do Campo.  

O curso prevê em seu edital três turmas de cento e vinte (120) vagas, totalizando trezentos e sessenta (360) 

vagas, com uma carga horária total de 3400 horas, distribuídas em quatro anos, de atividades formativas divididas 

em diferentes módulos e pelos três eixos básicos (ICH, PA e FTP). O curso funciona dentro do regime de 

alternância e itinerância, além de atender comunidades do litoral paranaense e do Vale do Ribeira, duas regiões 

historicamente desprivilegiadas pelo poder público, em âmbito municipal, estadual e federal. Podem se inscrever 

no curso somente pessoas que comprovem a situação de povo do campo, através de algum documento, ou que 

estejam ligadas a movimentos sociais do campo. O curso se dá por módulos semestrais e dentro do paradigma de 

trabalho educativo da docência compartilhada, ou seja, os educadores do curso trabalham em conjunto dentro de 

módulos de FTP com temáticas definidas ao longo do curso. Os módulos são: 

1º semestre:  
RECONHECIMENTO DA REALIDADE; EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E A QUESTÃO AGRÁRIA NO 

BRASIL. 

2º semestre:   
A EDUCAÇÃO DO CAMPO E AS CIÊNCIAS DA NATUREZA; ESTÁGIO SUPERVISIONADO I. 

3º semestre:  
A PESQUISA COMO PRINCÍPIO EDUCATIVO E A PRÁTICA DE ENSINO; ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO II. 

4º semestre:  
AS CIÊNCIAS E A PRÁTICA DE ENSINO I; ESTÁGIO SUPERVISIONADO III. 

5º semestre:  
AS CIÊNCIAS E A PRÁTICA DE ENSINO II; ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV. 

6º semestre: 
AS CIÊNCIAS SUAS TECNOLOGIAS NO CAMPO I E A PRÁTICA DE ENSINO; ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO V. 

7º semestre: 
AS CIÊNCIAS SUAS TECNOLOGIAS NO CAMPO II E A PRÁTICA DE ENSINO; TRABALHO DE 

CONCLUSÃO DO CURSO. 

8º semestre: 
PROCESSOS DA DIVERSIDADE E INCLUSÃO E A PRÁTICA DE ENSINO; COMUNICAÇÃO EM 

LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (UFPR, 2012, p. 49). 

O que se pode compreender desta matriz curricular é que o curso de Licenciatura em Educação do Campo rompe 

com a tradição acadêmica do ensino por meio de disciplinas com um currículo pré-definido. Analisando-se cada 

um dos FTP apresentados, observa-se que não há uma temática definida, com conteúdos a serem trabalhados, o que 

se percebe são diretrizes gerais do que cada módulo busca abordar. Dentro dessa dinâmica o ensino de química não 

fica concentrado a disciplinas específicas da formação química, mas disperso ao longo de todo currículo por meio 

de projetos de aprendizagem. Outro ponto a se destacar é que o curso dá uma grande ênfase ao currículo flexível e 

aberto para organização junto aos educandos, de forma a construir uma proposta educacional libertadora e 

emancipadora dos sujeitos. 

Outro ponto que pode ser destacado pela análise das ementas do módulos é que algumas palavras-chaves do 

ensino de ciências são recorrentes, tais como: História e Filosofia das Ciências; Fundamentos da Física, Química e 

Biologia; Currículo e Avaliação nas Ciências da Natureza; A Física, Química e Biologia na agricultura familiar e 

no meio ambiente; As práticas pedagógicas de Física, Química e Biologia na Educação Básica; etnociências e 

filosofia da Ciências. 

Dessa forma, o que se pode perceber é a preocupação com uma formação voltada para a compreensão histórica e 

filosófica da ciência, além da preocupação com os fundamentos teóricos e epistemológicos de cada divisão da área 
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de Ciências da Natureza (Química, Física e Biologia). Outro ponto é o forte compromisso com a prática, pois o 

curso totaliza cinco módulos de estágio supervisionado, os quais ocorrem todo o semestre, a partir do segundo 

semestre do primeiro ano de curso.  

3.2. A ORGANIZAÇÃO DO CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO 

Atualmente, o curso de Licenciatura em Educação do Campo está organizado no Setor Litoral, contando com 

dez educadores em regime de dedicação exclusiva, com previsão para contratação de mais cinco educadores para 

compor a equipe de trabalho. As equipes são dividas em três grandes áreas distintas: 

 CIÊNCIAS HUMANAS: educadores responsáveis pela carga pedagógica do curso, em torno da Educação 

do Campo e temas gerais da educação e da prática de ensino. 

 CIÊNCIAS DA NATUREZA: educadores responsáveis pela carga pedagógica específica do curso nas 

subáreas de ensino de química, física e biologia. 

 CIÊNCIAS AGRÁRIAS: educadores com formação técnica voltada para o trabalho com métodos e 

técnicas da Agroecologia. 

O curso conta com cinco educadores na área de Ciências Humanas; três educadores na área de Ciências da 

Natureza e três educadores na área de Ciências Agrárias. O curso prevê a contratação de mais quatro docentes, 

distribuídos da seguinte forma: 

 Dois educadores para as áreas de Ciências da Natureza (um para Química e um para Física); 

 Dois educadores para a Área de Ciências Agrárias. 

O campo de atuação do curso se dá em quatro polos distintos: Assentamento Contestado (Lapa); Cerro Azul; 

Adrianópolis e Litoral. Cada um destes espaços de atuação tem uma clientela diferenciada e os educadores do curso 

se deslocam para os polos para ministrar as aulas do tempo universidade
12

. No tempo comunidade, os educadores 

fazem o acompanhamento dos educandos em suas comunidades, utilizando sistemas de comunicação online e 

visitas a localidade onde encontram-se os educandos.  

3.3. ALGUMAS EXPERIÊNCIAS DENTRO DA LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO: 
REFLEXÕES NA CONSTRUÇÃO DE PROJETOS POR MEIO DAS ILHAS DE RACIONALIDADE 

Nesta seção relata-se a primeira experiência da equipe do curso de Licenciatura em Educação do Campo no 

desenvolvimento das atividades do tempo universidade em duas turmas distintas: Turma 1 (polo Lapa) e Turma 2 

(polo Cerro Azul). A duas turmas apresentam perfis diferentes, enquanto a Turma 1 tem o perfil de assentados 

ligados ao Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, com formação política e lutam por reforma agrária, a turma 2 

é formada por professores da educação básica que buscam uma melhor formação e por trabalhadores do campo que 

de certa forma saíram de sua terra para morar no município de Cerro Azul.  

Nestas duas turmas o trabalho desenvolvido baseou-se nas histórias de vida dos educandos. Nos primeiros dias 

de aula foi realizada uma dinâmica de apresentação e registro de histórias de vida dos educandos, com o objetivo de 

conhecer a caminhada de cada um e dar um caráter mais humano a sua formação. Nas aulas posteriores foram 

trabalhados textos e materiais relacionados ao entendimento do que é reforma agrária, do que é educação rural, 

educação do campo e algumas noções básicas sobre pesquisa e História e Filosofia das Ciências.  

Dessa forma, todas as atividades pedagógicas desenvolvidas na primeira etapa do curso, no Reconhecimento da 

Realidade culminaram em mapas conceituais elaborados pelos educandos que servirão como base teórica para o 

módulo, intitulado de Educação, Ciência e Questão Agrária no Brasil. Com relação ao ensino de química as 

seguintes temáticas emergiram das discussões e dos mapas conceituais: AGROECOLOGIA; MONOCULTURA; 

SUSTENTABILIDADE; EDUCAÇÃO AMBIENTAL; CIÊNCIAS NATURAIS; TRANSGÊNICOS; 

AGROTÓXICOS; PRODUTOS ORGÂNICOS; SAÚDE; MATERIAIS DIDÁTICOS FORA DA REALIDADE. 

Assim, o trabalho com o ensino de química pode se dar através do desenvolvimento de algumas Ilhas de 

Racionalidade fundamentadas nos temas apresentados, estas por sua vez procurariam desenvolver conceitos básicos 

do ensino de química, além de tratar de temas relacionados a agricultura e o modo de vida camponês. Nesse 

                                                           
12  Dentro da Pedagogia da Alternância a estrutura pedagógica dos cursos é dividida em dois momentos distintos: tempo 

universidade e tempo comunidade. No tempo universidade o educando e o educador trabalha na instituição educacional com 

práticas educativas e fundamentos teóricos. No tempo comunidade o educando aplica o conhecimento adquirido no tempo 

universidade em sua comunidade com a orientação de um educador de referência.  
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sentido, dentro de um esforço teórico e reflexivo, as seguintes Ilhas de Racionalidade podem surgir da prática 

pedagógica do curso: 

1ª proposta: As Monoculturas e Educação Ambiental no Brasil: esta ilha relaciona questões de plantio em 

monocultura com aspectos físicos e químicos de inúmeras práticas de monocultura brasileiras como a soja, 

eucalipto, dentre outras, buscando relacionar quais os impactos ambientais que tais práticas podem ocasionar para a 

fauna e flora (ecossistemas) brasileira. 

2ª proposta: Saúde e Sustentabilidade: esta ilha relaciona o estudo da saúde do homem do campo com questões 

relacionadas a sustentabilidade. Os conteúdos de química podem ser trabalhados com base nos avanços na indústria 

farmacêutica e no campo da reciclagem de materiais.  

3ª proposta: Transgênicos, Produtos Orgânicos e Agroecologia: esta ilha pode oportunizar um debate em 

torno do que é transgenia, como ela ocorre e quais os conceitos de produtos orgânicos. O ensino de química pode 

entrar nas relações bioquímicas dos transgênicos, além de trabalhar com alguns pressupostos da agroecologia. 

4ª proposta: Agrotóxicos: esta ilha pode trabalhar com as relações químicas de constituição de agrotóxicos, 

temas de bioquímica, química dos solos, química orgânica e físico-química.  

5ª proposta: Materiais didáticos presentes no PNLD
13

: esta ilha foi pensada como uma proposta de reflexão 

curricular do ensino de ciências (química, física e biologia) por intermédio do livro didático distribuído via Plano 

Nacional do Livro Didático (PNLD). Na área de ensino de química a proposta tem como objetivo realizar uma 

reflexão epistemológica dos conteúdos apresentados nos livros didáticos de química, podendo-se utilizar a Teoria 

da Transposição Didática, proposta por Chevallard (1997), como eixo norteador da análise dos saberes químicos 

presentes nos livros. 

Este trabalho será aplicado no primeiro semestre de 2015, como continuidade do 1º semestre do curso. As ilhas 

de racionalidade propostas serão discutidas com os educandos de cada uma das turmas, podendo sofrer alterações 

quanto aos objetivos e aos temas de estudo. 

4. CONCLUSÃO 

O presente trabalho teve como objetivo apresentar a estrutura do curso de licenciatura em educação do campo da 

Universidade Federal do Paraná. Todo o esforço reflexivo teve como visou exercitar o trabalho por meio da 

metodologia de projetos, utilizando a proposta de Gerrard Fourez (Ilhas de Racionalidade) como metodologia para 

trabalhar com a inter e transdisciplinaridade que o PPC do curso traz em seu bojo. O que pode-se depreender da 

análise dos documentos do Setor Litoral, do Curso e das práticas desenvolvidas até o momento é que o paradigma 

disciplinar não é uma estratégia possível de trabalho, devido ao público diferenciado que o curso atende e também 

devido as características pedagógicas da educação do campo que prega um trabalho integrado entre as áreas do 

conhecimento. Assim, pode-se concluir que uma saída viável a este dilema para se trabalhar com os conteúdos 

disciplinares específicos da química é a Ilha de Racionalidade com temas ligados a realidade social dos educandos. 
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13  PNLD: Plano Nacional do Livro Didático. Política Educacional que destina a distribuição de livros didáticos da 
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Resumo: Neste trabalho apresentamos as concepções prévias de alunos do ensino médio sobre o conceito de 

transformações químicas através da experimentação problematizadora. A pesquisa ocorreu a partir da realização 

de uma atividade experimental, com um grupo de oito alunos. A experimentação foi organizada e estruturada no 

primeiro momento pedagógico proposto por Delizoicov. A pesquisa apresenta abordagem qualitativa. Os 

instrumentos de coleta de dados foram uma ficha de observação e um questionário.  Os resultados mostram que 

a experimentação problematizadora possibilita conhecer as concepções de alunos sobre o tema, além de 

favorecer a interação entre professor/aluno, aluno/aluno e aluno/fenômeno e aspectos relevantes no processo 

de aprendizagem.  

Palavras-chave: Experimentação problematizadora, Concepções prévias, Transformações químicas. 

 

Knowing the conceptions of teaching students Medium about chemical transformations through the 

problematizing experimentation 

 

Abstract: In this work we present the concepts prior to middle school students about the concept of chemical 

Transformations through experimentation problematization. The survey took place from the completion of an 

experimental activity, with a group of eight students. The experiment was organized and structured for the first 

time proposed training by Delizoicov. The research presents qualitative approach. The data collection instruments 

were an observation form and a questionnaire. The results show that the problematizing experimentation makes 

it possible to know the views of students on the theme, as well as favoring the interaction between 

teacher/student and student/student and student/phenomenon relevant aspects in the learning process. 

Keywords: Experimentation problematizing prior Conceptions, chemical transformations. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A sociedade moderna tem exigido uma educação que valorize os seres humanos como capazes de pensar, agir, 

refletir sobre si mesmo e sobre o mundo.  Políticas públicas vigentes procuram garantir a inserção no contexto 

educacional de ações educativas que se comprometam com o desenvolvimento conceitual bem como do 

pensamento crítico, criativo e reflexivo dos alunos.  Nesse contexto, chamamos atenção para o ensino das Ciências 
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Naturais, principalmente o de Química.  O ensino desta Ciência deve valorizar os processos de produção, 

transformações e compreensão da natureza, fornecendo condições para que o aluno julgue os acontecimentos na 

sociedade e possa participar da tomada de decisões [1].  

Dentre as atividades elencadas por pesquisadores em Educação Química na busca por melhorar a aprendizagem 

de conceitos científicos, destaca-se as atividades experimentais. Essa metodologia auxilia na construção do 

conhecimento, pois promove a motivação, curiosidade, indagações, reflexões, questionamentos [6] devendo  ser 

problematizadora do conhecimento.  

Comumente, a experimentação tem sido planejada e aplicada nas escolas apenas para ilustrar fórmulas, 

comprovar teorias e métodos. É consenso entre os educadores que a ênfase da experimentação, está na 

comprovação ou verificação de hipóteses, contribuindo para dicotomia entre teoria e prática [8] , de modo que, os 

professores abordam a experimentação em suas aulas de forma genérica e intuitiva, sem nenhuma problematização, 

destituída de qualquer reflexão e questionamento[6]. Quando empregada dessa maneira pouco contribui para a 

aprendizagem, pois o papel do aluno é apenas para seguir roteiros pré-definidos obedecendo ao que professor 

estabelece.   

Quando o ensino acontece dessa maneira torna-se narrativo, parado e estático valorizando a manutenção de 

conteúdo, a recepção, a memorização.  Segundo o autor, são características de uma "Educação Bancária”, o aluno é 

um mero receptor, e o professor se coloca nesse contexto como o dono do saber [7].  Em contrapartida, na 

educação problematizadora, o professor tem o papel de estimular nos alunos o espírito crítico, a curiosidade e não 

aceitação do conhecimento como pronto e acabado.   

As atividades experimentais devem ser planejadas de forma que os alunos sintam-se motivados a participar 

intensamente das aulas, sendo capazes de responder aos desafios propostos [6]. Nesta perspectiva conhecer as 

ideias dos estudantes sobre os fenômenos a serem investigados, problematiza-los e propor interpretação e 

explicações sobre o experimento é uma boa alternativa para promover o desenvolvimento conceitual. Quando os 

alunos participam de atividades que estimulam a capacidade de pensar e compreender o fenômeno observado, 

sentem-se mais motivados em desvelar o objeto de estudo.   

A experimentação problematizadora tem se posicionado como  importante alternativa para o ensino de Química, 

pois parte das iniciativas e vivência do aluno. Nesse sentido, o aluno é levado a pensar, a falar sobre seu mundo por 

meio da Ciência.  

 O diálogo existente entre aluno e o fenômeno são mediados pela leitura, escrita e fala [18]. No primeiro 

momento, o aluno se aproxima do fenômeno por meio da observação, faz uma leitura crítica do mesmo, para em 

seguida escrever, falar sobre ele. As observações, são fontes ricas para a problematização do conhecimento [6]. O 

uso da escrita é indispensável nesse momento, pois aprimora os pensamentos para compreensão do tema ensinado.    

A experimentação problematizadora é uma ferramenta importante para ensino dos conteúdos da Química, pois 

aproxima o aluno aos fenômenos por meio da observação, reflexão, discussão, indagação. O seu uso é justificado 

pela capacidade de favorecer a postura reflexiva, possibilitando os alunos a pensarem, falarem sobre o fenômeno 

químico, conhecendo suas ideias e explicações advindas do seu contexto.    

O professor deve ouvir o aluno, ouvir o que ele sabe, o que ele pergunta, o que ele precisa [4]. Para isso, os 

docentes devem franquear a palavra ao aluno e valorizá-la.    

O ensino deve valorizar as vivências que os alunos trazem da sua realidade. Conhecendo as diversas formas de 

pensar e falar sobre o objeto de estudo.   É importante que o ensino ocorra a partir da compreensão da cabeça do 

aluno [15]. Segundo a autora, 

 

[...] a literatura aponta que o professor quando não tem na sua cabeça a cabeça do 

aluno, "fala para as paredes", evidencia que o processo de ensino-aprendizagem que 

deflagra está centrado na transmissão-recepção. Esta, por sua vez, apresenta como 

característica precípua usualmente, a passagem de informações dos apontamentos ou 

do livro do professor para o caderno do aluno, sem passar pela cabeça de nenhum dos 

dois [...] [15]  

 

 

Pesquisas têm sido realizadas no propósito de conhecer e analisar as concepções de aluno de ensino médio e 

fundamental sobre os conceitos químicos. Um conceito amplamente discutido na literatura é o de transformações 
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químicas, as pesquisas têm mostrado dificuldades conceituais dos alunos sobre o tema mesmo após o processo de 

escolarização. 

 Alguns autores [16] identificaram as concepções de alunos do ensino médio sobre o conceito de transformações 

químicas. Os resultados mostraram que os estudantes, em sua maioria, apresentaram concepções alternativas. 

Segundo os autores, os alunos entendem transformação química como: mudanças de estado físico, modificações 

ocorridas no sistema, necessidade de duas ou mais substâncias como reagentes , e que os processos naturais não são  

transformações químicas.   

Rosa e Schnetzler (1998) apresentaram e discutiram concepções de alunos do ensino médio sobre 

“transformações químicas” a partir de uma revisão bibliográfica.  Em meio às diversas concepções identificadas 

estão: “deslocamento”, “modificação”, “desaparecimento”, “simples processo de misturas”, “interação química”. 

As pesquisadoras concluíram que as concepções dos alunos (as) sobre transformações químicas sustentam 

problemas e que suas explicações  limitam  ao nível macroscópico [15]. 

Os trabalhos citados acima não retratam as concepções de alunos do ensino médio de escolas localizadas no 

estado de Sergipe sobre Transformações Químicas, tão poucos fazem uso da experimentação problematizadora para 

identificação das ideias dos estudantes.   É objetivo deste trabalho conhecer as concepções prévias de alunos do 

ensino médio de uma escola pública de Sergipe sobre o conceito de Transformações químicas a partir da 

experimentação problematizadora.  

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O trabalho apresenta abordagem qualitativa, pois nesse tipo de estudo o principal instrumento de investigação é 

o pesquisador [1]. 

A pesquisa teve como campo empírico a Escola Estadual José Lopes de Almeida, situada no município de 

Riachão do Dantas a 90 km de Aracaju, capital de Sergipe.  A escolha da escola se deve ao contato estabelecido 

com a unidade de ensino, durante atividades realizadas nas disciplinas de Estágio Supervisionado em Ensino de 

Química.  

 

2.1. Sujeitos da pesquisa   

 

A atividade experimental foi aplicada, inicialmente para oito alunos da Escola Estadual Arabela Ribeiro, no 

município de Estância-SE. Após adequação da nossa atividade e validação dos instrumentos de coleta de dados, 

fizemos uma nova aplicação a um grupo de oito alunos do ensino médio da escola Estadual José Lopes de Almeida, 

do município de Riachão do Dantas-SE.   

A escolha da amostra foi representativa para pesquisa, pois [9] nem sempre há possibilidade de pesquisar todos 

os indivíduos do grupo ou da comunidade que se deseja estudar, devido à escassez de recursos ou tempo. A seleção 

dos alunos ocorreu aleatoriamente entre estudantes do 1º ano do ensino médio. Após confirmarem a participação, 

explicamos o objetivo da atividade e solicitamos a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido, 

garantindo o anonimato dos alunos. Neste trabalho os sujeitos são identificados pelos códigos A1, A2, A3, A4, A5, 

A6, A7, A8.  Como instrumento de registro dos dados usamos ficha de observação e questionário, além de filmar a 

atividade.  

 

2.2. Organização da atividade e coleta de dados  

 

A prática experimental foi organizada e estruturada no primeiro momento pedagógico de Delizoicov (2009), a 

problematização inicial.  

 

2.2.1. Primeiro momento: Problematização inicial   

  

Antes da realização do experimento  

 

Deixou-se claro a importância das observações e anotações cuidadosas durante toda a etapa do experimento, de 

modo a registrar, levantar hipóteses e explicações sobre o fenômeno observado. Para isso foi entregue a cada aluno 
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uma ficha de observação. A ficha foi usada durante a realização do experimento, e continha questões orientando os 

alunos a fazerem observações sistemáticas e rigorosas. Além de anotarem os aspectos e as modificações ocorridas 

na solução. Foram apresentados os materiais, vidrarias o procedimento experimental. A leitura da ficha foi feita 

pelos próprios alunos. 

O objetivo do experimento foi verificar através de evidências a ocorrência de uma transformação química. De 

modo que os alunos fossem capazes de identificar o momento em que houve formação de novas substâncias. 

As questões selecionadas para análise foram:  

a. No experimento realizado existe alguma evidência da ocorrência de transformação química, em qual momento?.   

b. Observe e anote o que acontece na solução (água + permanganato de potássio) ao adicionar: o acido acético e 

peróxido de hidrogênio.  

c. “O que você entende por transformações químicas?”.  

 

 

 

Durante a realização do experimento  

 

A atividade experimental iniciou-se a partir do seguinte questionamento: É possível identificar evidências da 

ocorrência de transformações químicas, de que forma?  A intenção desse questionamento foi suscitar reflexões nos 

alunos e desafiá-los a emitir suas opiniões a partir de suas próprias concepções. Após a construção de hipóteses e 

explicações feitas pelos alunos, foi realizado o experimento. Os procedimentos experimentais realizados foram os 

seguintes:  

Procedimento 1: Adicionamos um comprimido de permanganato de potássio (KMnO4)  em   

40 ml de água (H2O).  

Procedimento 2: Em seguida adicionamos 20 ml de ácido acético (CH3COOH) na solução.  

Procedimento 3: E, em seguida adicionamos 20 ml de peróxido de hidrogênio (H2O2).   

Os alunos fizeram observações e anotações durante os três procedimentos. Buscamos perceber durante a 

atividade se os alunos identificaram evidências da ocorrência de transformação química. Os alunos foram 

estimulados a escrever e em seguida a falar sobre suas observações durante o experimento.  

2.3. Instrumentos de análise de dados  

 

Os dados da pesquisa foram organizados e analisados obedecendo à técnica de análise de Conteúdo.   

 
 

 A análise ocorreu a partir das seguintes etapas: Preparação das informações, Unitarização, Categorização, 

Descrição, Interpretação [10].   

 Na preparação das informações foram identificadas as amostras que foram analisadas e selecionadas as 

informações mais viáveis aos objetivos da pesquisa, por meio de leitura e releitura dos registros [10]. Os dados 

quando separados e organizados foram submetidos ao processo de unitarização.   

 As categorias foram definidas por semelhança, a saber: Reconhece as evidências como ocorrência de 

transformação química e identifica o momento que ocorreu transformação química; Reconhece as evidências, mas 

não identifica o momento que ocorreu transformação química; Confundem misturas com transformações químicas; 

Transformações químicas como mudança de estado; Associam transformações químicas a formação de novas 

substâncias.   

  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Apresentamos a análise dos dados coletados, a fim de melhor compreender as concepções dos alunos sobre o 

fenômeno de transformações químicas.  

3.1. Da análise da questão: “No experimento realizado existe alguma evidência da ocorrência de transformação 

química? Em qual momento?”.  

O intuito dessa questão era conhecer se os alunos reconheciam, dentre as evidências ocorridas, o momento em 

que houve transformação química.  
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 Nesta questão foram construídas duas categorias “Reconhece as evidências como ocorrência de transformação 

química” e “identifica o momento que ocorreu transformação química”.  

Observou-se que os alunos A1, A4, A6, A7, reconheceram as evidências da ocorrência de transformação 

química, como: mudança de cor e formação de gás.   

Estes alunos identificaram nos procedimentos realizados não só as evidências, mas o momento em que ocorreu a 

transformação química. Como mostram os registros abaixo:   
 

Sim, na cor, a substância começou a sofrer reação química, como no      momento que colocou 

água oxigenada (A1).  

 Sim, quando adicionou o permanganato a água começou a liberar a cor roxa, depois quando 

adicionou o ácido acético essa cor ficou mais forte, e por ultimo quando o peróxido de hidrogênio 

a cor da solução se modificou.  Passou a se incolor (A4). 

Sim, na cor da água voltou o normal ao colocar a água oxigenada [...] (A6). 

 Sim mudou de cor e ficou com um pouco e gás, ao ser adicionado o peróxido de hidrogênio (A7). 

 

Percebemos que os alunos foram capazes de identificar dentre as modificações ocorridas na solução, àquela que 

caracterizou uma transformação química. “O fenômeno de transformações químicas vem geralmente 

acompanhadas de transformações físicas, e as mudanças observáveis é a forma mais simples de identificar 

transformações químicas” [11].  

Em outro momento da atividade experimental, observamos que A1, A4, A6 e A7  reconhecem que a 

transformação química ocorreu no momento que foi adicionado o peróxido de hidrogênio. 

3.2. Em análise a questão “Observe e anote o que acontece na solução (água + permanganato de potássio) ao 

adicionar”, o ácido acético e em seguida o peróxido de hidrogênio. Conforme respostas abaixo: 

 
[...] começou a ferver e ficou com cor meio transparente e branca [...]. (A1)  

[...] ocorreu uma efervescência [...] e assim fez com que a solução que se encontrava na cor roxa, 

ficasse incolor.(A4)  

 [...] Ficou com a cor incolor e ficou borbulhando e com pedaços       pequenos do permanganato. 

(A6) 

 Quando foi adicionado o peróxido de hidrogênio ficou de cor incolor e alguns resíduos de 

permanganato que depois desapareceu completamente. (A7) 

 

As observações dos alunos estão corretas. No experimento observamos que no primeiro procedimento quando 

adicionamos o permanganato de potássio na água, ele se dissolve e forma uma solução de intensa coloração violeta.  

Houve a primeira mudança de cor.  

Essa mudança de cor caracterizou, portanto um fenômeno físico. Os cristais de permanganato de potássio em 

água apenas se dissolvem gerando na solução íons K
+
e MnO4

-
. Para Mortimer e Machado (2008) “as dissoluções, 

geralmente, envolvem sólidos em presença de líquidos”, a exemplo do permanganato de potássio que se dissolve 

em água [11]  

No segundo procedimento, quando adicionamos o ácido acético, não ocorreu modificações observáveis na 

solução, apenas acidificou o meio, somente para formação de produto desejado. E por último, quando adicionamos 

o peróxido de hidrogênio na solução de (permanganato de potássio+ ácido acético) ocorreu à transformação 

química evidenciada pela mudança da coloração violeta para incolor, e pela formação de gás.  Os alunos 

conseguiram reconhecer e explicar entre as evidências observadas aquela que caracterizou um fenômeno químico e 

também identificou o momento que ocorreu a transformação química.   

A segunda categoria “Reconhece as evidências, mas não identifica o momento que ocorreu transformação 

química” foi observado que os alunos identificados por A2, A3, A5, A8 reconheceram as modificações observadas 

durante o experimento como evidências de transformações químicas, no entanto, não percebeu qual o momento 

ocorreu à transformação química. Como mostram as respostas abaixo:  
 

 Sim houve mudança de cor, quando foram adicionados os reagentes houve uma mudança de cor, 

além de efervescência [...] (A2). 

Sim, mudança de cor, conforme adicionava alguns reagentes (A3). 
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Sim parece gás e uma grande fervura ao ser misturado (A5). 

Sim, ocorreu mudança para outra cor (A8). 

 

Os alunos identificaram apenas as transformações físicas, como: mudança de cor e efervescência, porém não 

identificaram em qual momento aconteceu à transformação química. Para esses alunos, a transformação química 

ocorreu nos três procedimentos, atribuindo essa ideia a cada adição de reagentes. Tais ideias ficam evidentes nas 

falas dos alunos A5 e A8, no momento de discussões. 

 
Pesquisador: Durante o experimento, houve formação de novas substâncias? 

 [...] a medida que adicionava os reagentes [...] (A5). 

 [...] o responsável pela formação de novas substâncias foram todos os reagentes [...]. (A8). 

 

Durante o experimento ocorreram mudanças na coloração da solução em dois momentos. O primeiro foi quando 

adicionamos o permanganato de potássio em água, a água passou de incolor a violeta.  E o segundo foi quando 

adicionamos o peróxido de hidrogênio, mudou da coloração violeta a incolor e formou gás, nesse momento ocorreu 

uma transformação química.  O íon permanganato (MnO4
-
) presente na solução, em meio ácido, reagiu com o 

peróxido de hidrogênio (H2O2), formando íon manganês ( Mn
2+

), responsável pela   coloração incolor e o gás 

Oxigênio (O2)  responsável pela efervescência. Para esses alunos todas as modificações observadas, durante o 

experimento, evidenciou transformação química na medida em que adicionava os reagentes. 

Conclui-se que, todos os alunos conseguirem identificar modificações no fenômeno a nível macroscópico; cor e 

formação de gás, porém, somente a metade conseguiu identificar o momento que ocorreu a transformação química. 

Outra questão que nos chamou atenção foi que talvez os alunos não associam a ocorrência de transformação 

química a formação de novas substâncias. O reconhecimento de evidências para ocorrência de transformações 

químicas é importante e deve ser explorado pelo professor. Porém, deve-se ter o cuidado em discutir em quais 

momentos mudanças de cor ou outra alteração ocorra através de um fenômeno físico ou químico. Para Mortimer e 

Machado (2008), o trabalho com essas evidências podem gerar dúvidas na ocorrência ou não da transformação 

química [11]. 

Presenciamos diversas evidências de transformações químicas no dia-a-dia, como formação de gases, mudança 

de cor, produção de calor, liberação de luz. Muitas pessoas conhecem as evidências como ocorrência de 

transformações químicas, mas, desconhecem o conceito de  “transformações químicas”.   

3.3. Da análise da questão: “o que você entende por transformações químicas?”, pretendia-se verificar se os 

alunos relacionam as evidências observadas ao conceito de transformação química. 

 As respostas a esta questão foram agrupadas em três categorias “Confundem misturas com transformações 

químicas”; “Transformações químicas como mudança de estado”; “Associam transformações químicas a formação 

de novas substâncias”.   

Na categoria “Confundem misturas com transformações químicas”. Percebeu-se que A3, A6 e A8, confundem 

transformações químicas como simples processo de mistura de reagentes ou materiais.  

[...] quando são adicionados uns reagentes no outro levando assim a uma  reação química (A3).  

[...] uma transformação química quando são adicionados muitos reagentes  forma-se uma única 

solução (A6). 

[...] cada mistura tem sua reação (A8). 

 

As substâncias presente numa mistura podem ser separadas por processos físicos, a exemplo do sal e água, suas 

propriedades específicas são conservadas[13].  Observamos que no experimento, quando adicionamos o 

permanganato de potássio em água ocorreu apenas uma “mistura”, não ocorrendo transformação química.  Por 

outro lado, quando adicionamos o peróxido de hidrogênio na solução ocorreu transformação química e não uma 

mistura. Quando há transformações químicas os componentes iniciais não podem ser separados, as propriedades 

originais desaparecem e surgem novas[13].   

Constatamos que estes alunos trazem a mesma ideia de mistura em suas explicações sobre transformação 

química, quando questionados “Em qual procedimento podemos afirmar que ocorreu uma transformação 

química?”.  
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   Quando começou a adicionar os reagentes um nos outros (A3).  

  [...] ao serem adicionados muitos reagentes [...] (A6).  

  [...] quando foi colocado o comprimido e peróxido de hidrogênio (A8). 

 

Silva, Souza e Marcondes (2008) perceberam que os alunos concebem que para ocorrer transformações químicas 

é preciso ter no mínimo duas substâncias. Existem transformações químicas que ocorre a partir de uma única 

substância, a exemplo da água oxigenada que se decompõe na presença de luz em água e gás oxigênio [16].  

Para as autoras [15] os alunos apresentam essa concepção de transformação química como uma simples mistura, 

mesmo após processo de ensino e sua permanência é atribuída a  falta de esclarecimentos entre transformações 

químicas e mistura. Os alunos não conseguem diferenciar transformações químicas e um simples processo de 

mistura.   

Na categoria “Entendem transformações químicas como mudança de estado”. Observamos que os alunos 

identificados por A1, A5, apresentaram concepção de transformação química como mudança de estado. Como 

confirma os relatos abaixo: 

 
   Mudança de um estado químico para outro estado (A1). 

 Transformações químicas é uma mudança de estado para outro (A5). 

   As diversas mudanças que podem ocorrer em um sistema nem sempre caracterizam uma transformação química. 

No experimento, a água que se encontrava inicialmente num estado líquido/incolor passou-se a líquido/violeta 

quando adicionamos o permanganato de potássio. Neste procedimento a mudança observada não evidenciou 

transformação química, e sim física.  Para Silva; Souza e Marcondes (2008) muitos estudantes admitem que quando 

o material sofre uma mudança visível é por que sofreu transformações químicas [16]. 

Ao investigar as concepções de estudantes sobre eventos do cotidiano de transformações químicas, concluiu que 

os conceitos elaborados pelos alunos associavam transformações químicas a  qualquer mudança, como forma, cor 

ou estado[15]. Os alunos tem a ideia de que a solução ao sair de um estado para outro acontece transformação 

química. Os alunos fazem confusão entre mudança física como sendo química.   

Na terceira categoria “Concebem transformações químicas a formação de novas substâncias”, observou-se que  

os  alunos  identificados por  A2, A7  associam  transformações químicas  à formação de novas substâncias.  Esses 

alunos conseguiram relacionar as mudanças observadas como; a cor e formação de gás, durante o experimento a 

formação de novas substâncias.  No experimento, houve formação de novas substâncias quando adicionamos o 

peróxido de hidrogênio na solução.  Suas concepções aproximaram do conhecimento cientificamente aceito. 

 É uma mudança de uma substância para outra [...] (A2). 

Transformações químicas, na minha concepção, ocorrem quando o           surgimento de novas 

substâncias, a partir de uma determinada reação (A7). 

 

Segundo alguns autores [15], mesmo após processo de ensino, menos da metade dos alunos passam a conceber 

transformação química como formação de novos materiais. Neste trabalho percebemos que os sujeitos também 

apresentaram dificuldades em realizar associação entre a transformação química e a formação de novas substâncias. 

Essa situação pode ocorrer porque os alunos tem maior facilidade em perceber os fenômenos em nível 

macroscópico, desconsiderando o que acontece de forma abstrata. 

 

   

 

4. CONCLUSÃO 

O presente estudo possibilitou conhecer as concepções de alunos do ensino médio sobre transformações 

químicas a partir da experimentação problematizadora.   

Os resultados mostram que as concepções apresentadas pelos alunos estão próximas as encontradas em outros 

estudos: confundem misturas com transformações químicas; concebem transformações químicas como processo de 

mudança de estado;entendem transformações químicas associado a formação de novas substâncias.  
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Apesar de alguns alunos apresentarem dificuldades em interpretar o fenômeno em estudo, a experimentação 

problematizadora mostrou-se relevante como proposta de atividade em sala. Pois, possibilitou aos alunos: elaborar 

suas próprias ideias; dicutir, refletir, indagar e realizar questionamentos. Promovendo interações entre pesquisador, 

aluno e objeto de estudo Além da participação assídua dos alunos na atividade, percebemos sua motivação e 

curiosidade na interpretação do experimento.  
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O presente artigo é um relato seguido de reflexões sobre diversas vivências compartilhadas entre professores supervisores e 

bolsistas de iniciação a docência do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência (PIBID). As atividades 

desenvolvidas pelo grupo acontecem dentro da disciplina de Seminário Integrado de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e 

de Química. As ações pibidianas foram focadas na experimentação e na pesquisa, sendo estas planejadas, organizadas e 

aplicadas pelos bolsistas juntamente à professora supervisora. Descreve-se o cenário das ações explicando a implementação e 

perspectivas do Ensino Médio Politécnico e explicando como os bolsistas são inseridos nesse contexto frente às suas 

aspirações para a formação inicial docente. Dentro da disciplina de Química foram realizados experimentos trabalhando de 

forma transversal, os temas substâncias ácidas e básicas do cotidiano, adulteração da gasolina, ligações químicas, óxidos 

presentes na reação química da respiração e em refrigerantes/água gaseificada, efeito estufa, chuva ácida e produtos de higiene. 

Na disciplina de Seminário Integrado foram realizadas duas atividades: uma pesquisa sobre as espécies vegetais presentes no 

pátio da escola, bem como a criação de um herbário para ser colocado à disposição da comunidade no museu da escola; a outra 

atividade voltou-se ao debate do bullying explorando as diferenças físicas e trazendo alguns apontamentos genéticos para tais. 

Observa-se que o PIBID cria situações propícias para a formação docente dos bolsistas de iniciação a docência, pois os mesmo 

estão em contato direto com o ambiente escolar e atentos às possibilidades de abordagens pedagógicas. 

 

Palavras-chave: Ensino Médio Politécnico. Experimentação. PIBID. 

 

Pibidianas Experiences: reports and reflections on the actions of PIBID / IFRS / POA at Julio de Castilhos Public 

High School. 

 

This present article is a report followed by reflections about different shared experiences between the supervisor 

teachers and the initiation scholarship students from Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência 

(PIBID) or the Institutional Scholarship Students Program (ISSP). The activities developed by the group take place 

within the Integrated Seminar discipline of Natural Sciences and their Technologies and Chemicals. The pibidianas 

actions were focused on experimentation and research planned, organized and implemented by the scholarship 

students along the supervisor teacher. A scenario explaining the implementation of actions and perspectives from 

the Polytechnic School is described in this paper, explaining how the fellows are included in this context according 

to their own aspirations for initial teacher training classes. Experiments were performed  within the subject of 

chemistry working transversally some of the subject areas like acids and other basic themes of everyday life, 

adulteration of petrol, chemical bonds, oxides present in the chemical reaction of breath and soft drinks / 

carbonated water, greenhouse effect, acid rain and products hygiene.  Two activities were applied at the 

Integrated Seminar discipline: a research about the plant species present in such school yard as well as the 

creation of a herbarium to be taken on the community provision in the school museum; other activity turned into 
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the debate of bullying, exploring some physical differences and bringing some genetic trends to it. It is observed 

that PIBID creates more effectively situations for teacher training classes of teaching initiation scholarship, as the 

same are in such a direct contact with the school environment and attentive all the time to the possibilities of 

pedagogical approaches. 

 

Keywords: Polytechnic High School. Experimentation. PIBID . 

 

1. INTRODUÇÃO 

O PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência) é um programa da CAPES¹ (Coordenação 

de Aperfeiçoamento do Pessoal do Ensino Superior) que tem por objetivo qualificar a formação inicial de 

professores, promovendo a aproximação entre docentes da rede pública de ensino, professores de cursos de 

licenciatura e licenciandos, planejam suas ações para contribuir com uma importante demanda da Educação Básica 

brasileira, a valorização e aperfeiçoamento da formação de professores. Para tal, o programa lança editais para 

chamadas de projetos a serem submetidas por Instituições de Ensino Superior (IES) que tenham cursos de 

licenciaturas. As IES que tiveram seus projetos aprovados receberam verbas da Capes para promover parceiras com 

escolas de Educação Básica da região.  

O PIBID/IFRS/POA tem como bolsistas alunos do curso de Licenciatura em Ciências da Natureza: Habilitação 

em Biologia e Química (LCN) o qual apresenta uma proposta inovadora, segundo VIEIRA et al².  Além de habilitar 

para duas áreas de grande demanda na educação, tem carga horária bastante expressiva de componentes 

curriculares integradores, que permeiam diversos momentos do curso, visando proporcionar aos licenciandos 

momentos para pensar e debater formas de ensinar Ciências, Biologia e Química, reconhecimento docente, recursos 

didáticos etc.  

Muitas das atividades realizadas pelo grupo, tanto das disciplinas de Biologia e Química como da disciplina de 

Seminário Integrado são realizadas nos laboratórios de Biologia e Química da escola e um dos recursos didáticos 

presentes nos planejamentos é a experimentação. É uma forma de aproveitar os espaços e recursos que a escola 

dispõe e que é um diferencial quando comparado com outras escolas estaduais. O Colégio Estadual Júlio de 

Castilhos, carinhosamente chamado de Julinho, conta com bons espaços experimentais bem equipados com 

vidrarias, microscópios, lupas, reagentes e modelos didáticos. São dois laboratórios de Química, dois laboratórios 

de Biologia e um laboratório de Física. 

A experimentação no ensino de ciências é um tema recorrente entre os professores da área, o que desencadeia 

uma análise crítica de pesquisadores da área em busca de compreender melhor como desenvolver essas atividades 

de forma que subsidie de aprendizagem dos alunos, de acordo com Galiazzi et al
7
. Nesse sentido, o grupo de 

“pibidianos” frequentemente reflete sobre suas ações, analisando o retorno dos alunos em diálogos, respostas dos 

roteiros e avaliações, formulando hipóteses para as dificuldades vivenciadas nas aplicações de atividades com os 

alunos e no se fazer entender por eles. Concomitante a este processo, realiza leituras relacionadas a pesquisas sobre 

metodologia de ensino pela experimentação. Através do diálogo do grupo relacionando a fundamentação teórica e a 

prática docente, aprimoram-se a formação do professor (inicial e continuada) que se reverte em uma proposta 

pedagógica investigativa: roteiros de atividades experimentais, identificação e problematização das ideias prévias 

dos alunos a partir de situações problemas geradoras; problematização de termos e conceitos científicos fazendo 

relações entre o conhecimento do aluno e estabelecendo conexões e significados façam sentido para o aluno, 

possibilitando assim a aprendizagem; e organização de situações de ensino que promovam discussões propícias a 

construção e resignificação dos novos conceitos. Acredita-se que, conforme Galiazzi
8
: 

 
Ao exercer a profissão, o professor que educa pela pesquisa estará mais capacitado a produzir 

conhecimento sobre modos de avaliação, problemas de aprendizagem, metodologias de ensino, 

experimentação, uso de analogias e metáforas e sobre concepções alternativas, para dar apenas 

alguns exemplos de temas atuais de pesquisa; estará também mais acostumado a dialogar com seus 

pares, a buscar interlocutores teóricos capazes e responder aos questionamentos que faz sobre sua 

atuação em sala de aula, argumentar, participar na construção da proposta pedagógica da escola, 
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mudando sua ação pouco reflexiva e de resistência passiva para um posicionamento crítico ante os 

problemas que enfrenta no seu fazer profissional. 

 

Ao iniciarmos esse relato, é importante informar que a escola está trabalhando dentro da proposta de ensino 

politécnico, implantada no Estado do Rio Grande do Sul em 2012, apenas com os alunos das turmas de primeiro 

ano do Ensino Médio. Posteriormente, à medida que as turmas iam passando de um ano pro outro avançando, 

foram aplicando essa nova proposta para turmas de segundo e terceiro anos, sendo assim em 2014 todas as séries 

do Ensino Médio estavam operando nesse novo formato de ensino finalizado a implementação em todas as escolas 

da rede pública Estaduais. 

Essa proposta foi apresentada em 2011, dentre a qual o Governo do estado do Rio Grande do Sul³ utilizou um 

plano, baseado na Lei das Diretrizes e bases da educação Nacional (LDB) e na resolução sobre Diretrizes 

Curriculares para a Educação Básica emitida pelo Conselho Nacional de Educação (CNE)
4
. 

Nesse novo formato, inseriu-se a disciplina de Seminário Integrado que é uma parte diversificada do currículo e 

deve ser trabalhada com a carga horária dos professores relacionando as quatro áreas de conhecimento, sendo elas 

Linguagens e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias e Ciências 

da Natureza e suas Tecnologias e deve ser aplicada através de eixos temáticos transversais com acompanhamento 

pedagógico. Dentre os eixos temáticos estão: meio ambiente, esporte e lazer, direitos humanos, cultura e artes, 

cultura digital, prevenção e promoção da saúde, comunicação e uso de mídias, investigação no campo das Ciências 

da Natureza e educação econômica e áreas da produção. 

O objetivo da inclusão da disciplina Seminário Integrado (SI) é proporcionar aos alunos espaço e tempo dentro 

da organização curricular para a reflexão interdisciplinar com temas relevantes a serem dialogados de acordo com o 

interesse e numa perspectiva de estudo e pesquisa. O Ensino Médio Politécnico (EMP) lançado pelo CNE
4
 busca 

criar momentos de debates e ensino pela investigação temática e conteúdos, e nesse âmbito proporcionar aos alunos 

avanços em seus saberes, tanto em níveis de complexidade em suas reflexões como na promoção de aprendizagem 

significativas. Acredita-se que o aluno, protagonizar a construção de conhecimentos, estes terão mais sentido para 

eles. A articulação desses saberes em projetos desenvolvidos pelos alunos organizados nas categorias: trabalho, 

ciência, tecnologia e cultura podem ajudar os alunos a relacionar os conhecimentos construídos na escola com a 

vida fora dela, conforme Azevedo e Reis
5
.  

As aulas na disciplina de Seminário Integrado podem atender uma demanda presente nos parâmetros atuais de 

ensino pela pesquisa e nesse formato as ações planejadas devem desafiar os alunos. Santos e Maldaner
6
 enfatizam 

que: 

 
Diante de desafios lançados pelo professor, o aluno pode aprender por diversos caminhos. Por 

exemplo, pensar em aspectos de sala de aula que oportunizem aos alunos exercitarem sua aptidão de 

“aprender a aprender”, refletir, pesquisar. 

 

Com o objetivo de integrar os bolsistas, futuros professores, e para esse novo formato que é o ensino politécnico 

foram desenvolvidas atividades tanto nas disciplinas de Biologia, Português, Sociologia e Química, para o qual 

estão sendo formados, como na disciplina de Seminário Integrado.  

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Apesar de o Julinho contar com laboratórios bem equipados, quando o PIBID/IFRS/POA chegou à escola, no 

segundo semestre de 2011, os laboratórios estavam praticamente em desuso desde 2007. Em conversas com 

professores da escola, nos foi relatado que antes de 2007 o colégio contava com educadores exclusivos para aulas 

de laboratório e com o afastamento desses profissionais os laboratórios, aos poucos, ficaram em desuso; a intensa 

carga horária dos professores em sala de aula e o pouco tempo para planejamento disponível também foram fatores 

que influenciaram para que esses espaços ficassem fechados por tanto tempo, pois os professores não dispõem de 

tempo para organizar atividades experimentais e os laboratórios.  

O processo de revitalização promovido pelo PIBID foi de extrema relevância para a reativação desse ambiente, 

proporcionando a elaboração e desenvolvimento de atividades práticas e o uso dos equipamentos e materiais que 

antes estavam parados. Através do trabalho dos bolsistas PIBID e professores supervisores, os laboratórios de 

Biologia e de Química (Figura 1) foram reestruturados e reativados em 2012 e voltaram a serem espaços que 

aproximam os alunos do Julinho ao conhecimento científico através da experimentação, oferecendo novas 

possibilidades para o aprendizado, como relatam Ladelfo et al
9
. 
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Figura 1: Laboratório de Química. 

 

A partir da revitalização dos laboratórios, elaboraram-se diversos protocolos para aulas experimentais. As 

atividades práticas desenvolvidas no laboratório são realizadas conforme os conteúdos programáticos dos 

professores, para que os conhecimentos trabalhados nos protocolos interajam com a matéria de ensino desenvolvida 

na sala de aula.  

O planejamento das atividades experimentais visa à (re)construção do conhecimento pelos alunos dando 

significado ao conteúdo de ensino. Esta proposta investigativa de ensino de ciência se efetua, quando o aluno é 

apresentado a problemas significativos, relacionados aos conceitos de ensino das aulas experimentais. Neste 

questionamento, ele formulará hipóteses que integrarão as ideias construídas na interação com suas observações e 

reflexões dos conceitos escolares científicos. Percebeu-se que as atividades experimentais estimulam o interesse 

nos alunos pelos conhecimentos científicos além de instigar à curiosidade e investigação científica. 

Nesse processo de revitalização dos laboratórios, criação de roteiros e kits experimentais e realização de 

atividades com os alunos do Julinho, os bolsistas e supervisores envolvidos puderam amadurecer como docente, os 

bolsistas ganhando experiência com a orientação de quem já tem anos de magistério e os supervisores se 

atualizando com as novidades trazidas pelos bolsistas. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

São atendidos por ações do PIBID alunos de turmas dos primeiros, segundos e terceiros ano do ensino 

politécnico, especialmente aquelas turmas das duas professoras supervisoras da escola. Uma professora supervisora 

é da disciplina de Biologia e atende turmas da tarde de primeiro ano e a outra professora supervisora atende turmas 

na disciplina de Química e Seminário Integrado com turmas dos três anos do ensino politécnico e nos três turnos, 

manhã, tarde e noite.  

No turno da noite, o grupo de pibidianos realiza ações com turmas de primeiro ano na disciplina de Química. As 

atividades iniciaram a partir de observações de aulas pelos bolsistas, para que se situassem com o ambiente escolar 

e conhecessem as turmas atendidas pela professora. Após as observações orientaram-se os bolsistas na preparação 

de aulas práticas, apresentando-lhes o laboratório de Química e os procedimentos para organização do mesmo e 

execução dos experimentos.  

Os bolsistas planejaram em conjunto com a supervisora, quatro aulas práticas sobre temas geradores que podem 

trazer aspectos para um estudo transversal: substâncias ácidas e básicas do cotidiano, adulteração da gasolina, 

ligações químicas, óxidos presentes na reação química da respiração e em refrigerantes/água gaseificada, efeito 

estufa, chuva ácida e produtos de higiene, destacando que cada aula experimental pode trabalhar transversalmente 

mais de mais de um tema gerador, porém dentro dos conceitos de Química abordados. Acredita-se que o trabalho 

com temas transversais com aplicações é uma proposta inovadora que está além das propostas tradicionais, 

conforme explica Karnal at al
10

: 

 
 A transversalidade apresenta uma proposta que ultrapassa a fragmentação dos conteúdos e 

disciplinas, prevendo um trabalho cujo conhecimento seja construído em função dos temas 

e propostas apresentados. Atrelado aos PCNs, publicados pelo Ministério da Educação, 

onde se pretende obter um referencial de conteúdos das diversas disciplinas, são 

apresentados temas que devem nortear a elaboração dos objetivos, programas e conteúdos 

que serão desenvolvidos por professores nas escolas brasileiras. 
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Na prática sobre óxidos, elaborou-se uma aula experimental para observação de fenômenos e características dos 

óxidos. No experimento os alunos preparam uma solução contendo água e cal, com o auxilio de uma mangueira 

colocaram nesse recipiente gás carbônico obtido do processo de respiração, no qual o ar é expirado, experimento 

proposto por Silva e Stradiotto
11

. Os alunos sopram e visualizam uma precipitação (indicativo de formação de sal). 

Problematiza-se esse experimento usando o conhecimento prévio dos alunos de que o produto final de nossa 

respiração é o CO2, é este posto em contato com a água de cal reage e em outro experimento foi utilizada uma 

reação química similar onde se colocou um refrigerante com gás carbônico, na qual se utilizou uma mangueira para 

que essa substância química se deslocasse até uma solução contendo água de cal, na qual os alunos observaram a 

precipitação de um sal.  

Ao término dos experimentos, realizou-se um debate com os alunos, buscando o esclarecimento de dúvidas e 

melhor compreensão das atividades. No debate, problematizaram-se os experimentos relacionando-os ao efeito 

estufa, reações químicas da fotossíntese, chuva ácida e respiração. Tanto os experimentos como o debate foram 

registrados pelos alunos em um questionário com questões sobre os procedimentos relacionados à teoria. 

A próxima prática foi abordada os conteúdos de substâncias ácidas e básicas do cotidiano, na qual utilizado o 

indicador natural da flor de Hisbiscus SP (figura 2), que é coletada no pátio da escola. As bolsistas prepararam esse 

indicador através da maceração das pétalas da flor dessa espécie com álcool 98%. O indicador extraído ao ser 

colocado em contato com substâncias ácidas ou básicas muda de cor, sendo a cor verde para indicar substâncias 

básicas e vermelhas para indicar substâncias ácidas, conforme Santos¹².  
 

 
Figura 2: Flor usada para a extração do indicador de pH. 

 
No experimento foi analisada a acidez e a basicidade do suco de limão, sabão em pó, soda cáustica, refrigerante, 

vinagre, leite de magnésia, álcool, detergente, sabão em pó, ácido sulfúrico e ácido nítrico (figuras 3 e 4). Esta ação 

introduziu conceitos para trabalhar as fórmulas de algumas substâncias que estavam dissociadas nas soluções, o 

tema de funções inorgânicas seguida de um questionário que problematizou esses conceitos e experimentos. Cabe 

destacar que o uso de reagentes disponíveis na escola e de fácil aquisição facilita a realização de uma aula 

experimental de qualidade. 

 

    
Figuras 3 e 4: Identificação de pH das substâncias. 

 

Para o roteiro de ligações químicas e moleculares foram caracterizadas fisicamente algumas substâncias, dentre 

as quais estavam o cloreto de sódio, sulfato de cobre, açúcar e cobre (figura 5). Utilizou-se uma tabela para análise 
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de algumas propriedades, dentre as quais estavam cor, brilho, estado físico, solubilidade em água, condução de 

corrente elétrica (sólido e em solução), assim como proposto por Ferreira¹³. Abordaram-se ligações iônicas, 

metálicas e ligações de hidrogênio. 
 

 
 

Figura 5: Prática sobre ligações moleculares e intermoleculares/condutividade elétrica. 

 

A última atividade experimental foi uma prática sobre Ligações de Hidrogênio, colocando em questão a possível 

adulteração da gasolina no comércio. O experimento é um teste no qual ao adicionar água na gasolina comercial 

observa-se a separação do álcool e a formação de outra fase, ação resultante da afinidade do álcool com a água, por 

Ligações de Hidrogênio numa das fases, e na outra fase a gasolina separada. É uma abordagem experimental 

relacionada com o cotidiano, inclusive com aplicação, e que pode ajudar o aluno a compreender os conceitos 

relacionados a Interações Intermoleculares e Polaridade.  

No turno da tarde o PIBID atuou dentro da disciplina de Seminário Integrado, com a elaboração de dois projetos 

com os temas espécie da flora local e o “bullying”; este último relacionando diversas áreas de conhecimento através 

da análise de problemas sociais decorrentes de atitudes de preconceito.  

O primeiro projeto dedicou-se à criação de um Herbário, utilizando espécies vegetais disponíveis no pátio da 

escola, que por sinal é bem amplo e arborizado, o que facilitou a execução desse projeto. Utilizou-se como 

ambiente para a construção dos equipamentos e manuseio o laboratório pela comodidade de ser um espaço amplo e 

com armários e bancadas para armazenar os materiais produzidos, pois se trata de um projeto que demanda muito 

tempo.  

Para que os envolvidos compreendessem dos conteúdos de Ciências da Natureza de uma forma integral, 

tentamos uma proximidade com a natureza, saindo do ambiente rotineiro de sala de aula e visitando o pátio da 

escola, para que houvesse contato direto com o material de estudo, o que proporcionou alunos momentos diferentes 

onde se percebeu que os mesmos se mostraram motivados. A confecção do herbário, além de servir como suporte 

para as aulas de Biologia, tem a função de suprir a falta de exemplos de espécies do Reino Plantae não encontradas 

nos livros didáticos, além de voltar o olhar para espécies mais próximas da realidade do aluno, por estarem estas no 

ambiente escolar. Essa atividade é uma forma de dar um novo olhar para o estudo de Botânica, usando o livro 

didático como um aporte e não como único recurso didático como destaca Freitas et al¹
4
. 

 

Em relação ao ensino formal de Botânica, é importante mencionar os livros didáticos, fonte 

primária de orientação para os professores do ensino fundamental e médio. Mesmo nos 

mais recentes, que conferem novos enfoques à biologia, a botânica é relegada a segundo 

plano e abordada de forma pouco atrativa. Ela geralmente aparece na forma de exemplos 

para explicar as leis da genética, os ciclos da vida, ou ainda no estudo do fluxo de energia 

nos ecossistemas. Os livros que adotam uma linha mais tradicional dão prioridade à 

morfologia e à sistemática dos grandes grupos vegetais, desconsiderando aspectos 

fisiológicos, econômicos e outros. Muitos dos livros utilizados não apresentam exemplos 

das espécies vegetais brasileiras, e frequentemente não tratam a botânica como uma ciência 

viva, em contínua evolução, profundamente relacionada com a vida das pessoas. 

 

Para a confecção do herbário, os alunos procuraram no pátio da escola pedaços de madeira para confecção de 

prensas e recortaram caixas de papelão para separação de gêneros das plantas para o processo de secagem, sendo 

que em cada separação foram colocados jornais, aos quais foram inseridos os ramos das plantas coletadas (figuras 6 

e 7).  
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Figuras 6 e 7: confecção das prensas. 

 

O processo de secagem do material vegetal dura, em média 15 dias, com trocas diárias dos jornais evitando que 

as amostras fossem contaminadas com fungos (figura 8). Para a classificação das amostras coletadas, os alunos com 

orientação da professora e de bolsistas, pesquisaram na internet, usando o laboratório de informática da escola.  

 

 

 
Figura 8: Cortes dos papelões para prensas. 

 

Foram divididas três amostras por grupo de alunos, e após a classificação foram utilizadas folhas A3 (de 

desenho) para colocar as amostras coletadas e fixadas com fita crepe (figuras 9 e 10); foram colocadas em uma 

pasta feita de cartolina, na qual foi adicionado cravos da índia para que continuassem conservadas, devido à ação 

do composto orgânico eugenol presente nesse conservante natural.  
 

    
Figuras 9 e 10: Amostras prontas para irem para a pasta. 

 

As pastas foram organizadas em classes, monocotiledôneas e dicotiledôneas. O herbário ficará disponível, 

quando pronto, no museu da escola para que alunos e professores possam consultar. 

O segundo projeto dentro da disciplina de Seminário Integrado teve por objetivo trabalhar com o tema 

“bullying” e drogas ilícitas. O tema foi abordado de forma transversal, relacionado à quantidade de elétrons dos 
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elementos químicos, ligações químicas e envolvendo conceitos como o de química orgânica. Nessa atividade foi 

aplicou se conhecimentos sobre química orgânica na formula molecular de drogas, com uma abordagem 

interdisciplinar trazendo ao estudo conceitos da Biologia, mais especificamente da área de genética sobre a 

Síndrome de Klinefelter. Nesse sentido traz-se o pensamento de Santos e Maldener
6
: 

 

Para produzir um pensamento químico sobre determinada situação do mundo material, por 

exemplo, necessita-se dos significados dos conceitos da Química, porém estes se 

relacionam com conceitos de outros sistemas conceituais, como os da Física e Biologia. 

Para fazer a conexão com esses sistemas, desde que também tenham sido significativos, 

um conceito próprio da Física ou da Biologia, e que se conecta com alguma situação da 

Química, não se compreende em seu sentido necessário considerando-o isolado, sem 

conexão forte entre os sistemas conceituais dessas ciências. Daí a importância de todas as 

disciplinas escolares serem trabalhadas em suas especificidades. As conexões são mais 

frequentes entre disciplinas de uma mesma área, como a área das Ciências da Natureza e 

suas Tecnologias, mas elas devem ser intencionalmente propostas nas aulas [...]. 

 

 

No segundo projeto foram criadas oportunidades para trazer ao debate assuntos como o preconceito, relacionado 

a características físicas, essa diversidade de estereótipos em nossa sociedade é comum e em alguns casos tem 

origem genética. Os fatores sociológicos não são destacados nos livros didáticos, e essa é mais uma forma de 

trabalhar a disciplina de Seminário Integrado, sendo a transversalidade um caminho importante na reestruturação 

do ensino, pois abre espaço para que ideias de diversas áreas de conhecimento sejam trabalhadas. 

Em muitos casos existem características semelhantes de um sexo oposto na estrutura física de um indivíduo; 

devido ao possível preconceito da sociedade existem casos de depressão com decorrência de problemas emocionais 

causados pelo “bullying”, as quais são alvos para utilização de drogas.  

Nesse mesmo projeto a química orgânica foi trabalhada para compreensão das fórmulas moleculares de drogas 

ilícitas, a compreensão dos alunos foi mais fácil e os conteúdos prévios já haviam sido trabalhados. Para alunos que 

nunca tinham trabalhado conteúdos mais avançados, a disciplina de Seminário Integrado oportunizou um trabalho 

com os conteúdos propostos e ainda serviu como base para as próximas etapas do politécnico. 

Para a disciplina de Química durante o turno da manhã, a bolsista preparou atividades que foram inseridas no 

Projeto Político Pedagógico de Apoio (PPDA) nas turmas do segundo ano, as quais foram aplicadas pela professora 

regente. Essas atividades focaram conceitos sobre diluição e concentração, na qual se utilizou como exemplos a 

adição de açúcar e sal para o preparo de alimentos; a partir da ebulição e adição de água. Outro tipo de 

concentração de soluções (ppm) foi inserido desse contexto, e o tema utilizado foi em relação à concentração de 

substâncias tóxicas em rios/lagos, sendo utilizadas como exemplo o flúor e o cloro em nas águas residenciais. O 

último tipo de expressão de concentração de solução utilizada foi a denominada concentração comum (C), sendo 

que nessa abordagem utilizou a preparação de suco (figura 11) relacionado à quantidade de soluto presente em uma 

determinada quantidade de solução e o tipo de unidade de representação (g.L
-1

).     

 
Figura 11: Preparação do suco/relação com concentração comum. 

 
Os conceitos de diluição e concentração foram relacionados respectivamente à adição de água em um sistema e à 

retirada de água através do processo de ebulição. Foram utilizadas soluções de sulfato de níquel 1mol. L
-1

; o 

objetivo da utilização dessa solução de coloração verde foi para que os alunos comparassem as soluções obtidas a 
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partir dessa solução padrão e visualizassem em suas amostras através de comparativos as cores com intensidade 

maior ou menor, dessa forma deveriam relacionar aos conceitos respectivamente de concentração e diluição 

(figuras 12 e 13).  

 

    
Figuras 12 e 13: concentração e diluição respectivamente. 

  
Outra atividade que gerou problematização, se constatou com o conceito de ppm, indicando o significado dessa 

unidade; foram utilizadas como exemplos as unidades (mg.kg
-1

 ou mg.L
-1

), pois para esse tipo de solução o soluto é 

encontrado em proporções muito pequenas e outra unidade (mg) é utilizada. Após essas atividades foi aplicado um 

questionário para desenvolvimento de cálculos, no qual estava incluída regra de três (figura 14). Nesse momento 

houve um debate em sala de aula relacionando a quantidade de soluto em relação à quantidade de solvente e em 

relação a todos os tipos de expressão de concentração de soluções trabalhadas. 

 

 
Figura 14: Resposta do questionário sobre as práticas de soluções. 

 
Devido à introdução dessas atividades os alunos qualificaram seus entendimentos sobre expressão de 

concentração de soluções relacionando os conceitos a quantidade de soluto e solução. Foram atingidas quatro 

turmas de segundo ano do ensino médio do turno da manhã com essas atividades, totalizando aproximadamente 

170 alunos. O entendimento que para concentrar era necessário evaporar água parecia impossível para 

compreensão alguns alunos, mesmo explicando com exemplos do cotidiano; a comparação com a solução padrão 

foi uma situação inédita e nesse momento os alunos demonstraram uma melhor compreensão do conceito de 

concentração. Percebe-se que as aulas de laboratório são de grande apoio pedagógico e que sem o auxilio de 

bolsistas ficaria difícil efetuar e elaborar todas essas práticas no pequeno período de tempo de planejamento 

disponível pelos professores. Nesse contexto vários aspectos positivos são relevantes e demonstram a importância 

do trabalho do PIBID na escola.          

4. CONCLUSÃO 

As atividades de pesquisa de atividades práticas, testes dos roteiros planejados e a preparação das mesmas são 

muito importantes para formação dos futuros professores envolvidos no projeto, especialmente para bolsistas que 

estão iniciando a Licenciatura, pois a iniciação a docência ajuda a direcionar o olhar para a relação entre o conteúdo 
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científico e como trabalhar num ponto de vista pedagógico esses conceitos. Além das vantagens para os bolsistas, 

as ações proporcionadas pelo PIBID trazem benefícios para os alunos, à professora e à escola. 

O PIBID é como um laboratório para a prática docente articulando os conhecimentos construídos no curso de 

licenciatura, a experiência das professoras supervisoras bem como as necessidades relatadas pela mesma. A 

possibilidade de formar professores inseridos no ambiente escolar, desde os primeiros semestres da licenciatura, 

propicia à formação de um profissional mais preparado a realidade escolar para o qual está sendo formado, e serve 

como ponte entre instituições de ensino básico e instituições de ensino superior, possibilitando também a formação 

continuada dos professores de ambas às instituições envolvidas no projeto.  

  

5. AGRADECIMENTOS 

Este trabalho foi realizado com o apoio do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docências – PIBID, 

da Capes – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Superior – Brasil. 

Ao Colégio Estadual Júlio de Castilhos, por abrir espaço para a formação inicial docente e para a formação 

continuada das professoras supervisoras e dos coordenadores. 

 

1. Brasil C. Portaria nº 096, de 18 de julho de 2013 - Aprova as regulamentações do Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência – Pibid. Disponível em: http://www.capes.gov.br/educacao-basica/capespibid. Acesso em: 20 Abril 

2014. 

2. Vieira LODC, Bruno NA, Nichele AG, Zucolotto AM, Horn ACM, Silva CRC, et al. Licenciatura em Ciências da 

Natureza: Habilitação em Biologia e Química. Desafio da construção de nova proposta curricular. Anais dos Encontros 

Nacionais de Ensino de Química, Brasília, DF 2010.  

3. Sul RGD. Secretaria do Estado de Educação. Proposta Pedagógica para o Ensino Médio Politécnico e Educação 

Profissional Integrado ao Ensino Médio (2011-2014). Porto Alegre, out/nov 2011-36p Disponível em: 

http://www.educacao.rs.gov.br/dados/ens_med_proposta.pdf Acesso em: 11Janeiro de 2015. 

4. Brasil CNE. Parecer CNE/CEB n° 5 de 5 de maio de 2011. Diretrizes curriculares Nacionais para o Ensino Médio. 

Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&id=16368&Itemid=866 Acesso em: 16 Janeiro 

2015. 

5. Azevedo JC, Reis JT. Reestruturação do ensino médio: pressupostos teóricos e desafios da prática. São Paulo: Editora 

Fundação Santillana, 2013. Disponível em 

http://www.educacao.rs.gov.br/dados/ens_med_reestruturacao_ensino_medio.pdf. Acesso em 10 de Janeiro de 2015. 

6. Santos WLPD, Maldaner OA. Ensino de Química em Foco. Coleção Educação em Química, Editora Unijuí p.150- 

350,2011. 

7. Galiazzi MDC, Rocha JMDB, Schmitz LC, Souza ML, Giesta S, Gonçalves FP. Objetivos das atividades experimentais 

no ensino médio: a pesquisa coletiva como modo de formação de professores de ciências. Ciência & Educação, v. 7, n.2, 

p.249-263, 2001. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/ciedu/v7n2/08.pdf. Acesso de 18 de Agosto de 2014. 

8. Galiazzi MDC. Educar pela Pesquisa. Ambiente de formação de professores de Ciências,Editora Unijuí p. 55-56, 2003. 

9. Ladelfo J, Brando ITS, Bisol ML, Tauceda KC. Revitalização e Reativação de um Laboratório de Biologia no Colégio 

Julio de Castilhos Através do PIBID. In: XI Fórum FAPA, 2012, PORTO ALEGRE. Conhecimento Fazendo a 

Diferença. PORTO ALEGRE: Faculdade Porto-Alegrense, v. 10, 2012.  

10. Karnal L, Pinsky CB, Bittencourt C, Silva EMD, Bezerra HG, Pinsky J, et al. História na Sala de aula. Conceitos, 

práticas e propostas, Editora Contexto, 2º Ed, p. 59, 2004. 

11. Silva JLDS, Stradiotto NR. Soprando na água de cal. Química Nova na Escola, São Paulo, n.10, nov. 1999. Disponível 

em: Acesso em: 25 de Setembro 2014. Disponível em: http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc10/exper2.pdf. Acesso em 28 

de Novembro de 2015. 

12. Santos LGVD, Rodrigues LB, Sousa TO, Lima PG. Indicadores naturais ácido-base a partir de extração alcoólica dos 

pigmentos das flores Hibiscus rosa-sinensis e Iroxa chinensi, utilizando materiais alternativos. In VII CONNEPI - 

Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação. Disponível em: 

http://propi.ifto.edu.br/ocs/index.php/connepi/vii/paper/viewFile/1352/1154. Acesso em: 16 de Setembro de 2014. 

13. Ferreira M. Ligações químicas: Uma abordagem centrada no cotidiano. Porto Alegre, 1998. Disponível em: 

http://www.iq.ufrgs.br/aeq/html/publicacoes/matdid/livros/pdf/ligacoes.pdf. Acesso em 22 de Novembro de 2014. 

14. Freitas D, Menten MLM, Souza MHADO, Lima MIS, Buosi ME, Loffredo AM, et al. Cotidiano Escolar/Ação 

Docente.Uma abordagem interdisciplinar da Botânica no Ensino Médio. Ensino Médio Regular de Biologia, Editora 

Moderna, 1º Ed. p. 20, 2012.  

 

396

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&id=16368&Itemid=866
http://www.educacao.rs.gov.br/dados/ens_med_reestruturacao_ensino_medio.pdf
http://www.scielo.br/pdf/ciedu/v7n2/08.pdf
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc10/exper2.pdf
http://propi.ifto.edu.br/ocs/index.php/connepi/vii/paper/viewFile/1352/1154
http://www.iq.ufrgs.br/aeq/html/publicacoes/matdid/livros/pdf/ligacoes.pdf


 
Universidade Federal de Sergipe/Departamento de Química/Grupo de Estudo em Educação Química 

XI Escola de Verão em Educação Química (EVEQUIM) e IV Seminário Integrador Iniciação a Docência: Ações do PIBID 

Química na Educação Básica, São Cristóvão/SE, de 25 à 27/03/15 

 

 

PAINÉIS 

 

 
 

 

 

 

 

 

397



 
Universidade Federal de Sergipe/Departamento de Química/Grupo de Estudo em Educação Química 

XI Escola de Verão em Educação Química (EVEQUIM) e IV Seminário Integrador Iniciação a Docência: Ações do PIBID 

Química na Educação Básica, São Cristóvão/SE, de 25 à 27/03/15 

Apresentação em Painel 

 

Data da apresentação: 26/03/2015 

Horário: 17 – 18 h. 

Resumos Aprovados EVEQUIM 2015  (Banner) 

Nº Resumo Autores 

01 Perspectivas Metodológicas para o Ensino 

de Química: Um Instrumento de 

Qualificação para o Ensino Médio.  

José Arthur da Silva Santos, Laura 

Cristiane Souza. 

05 Jogos Teatrais e Ensino de Conceitos na 

Educação Básica. 

Nirly Araujo dos Reis, Erivanildo 

Lopes da Silva.   

06 Fogos de artifícios e a combustão: uma 

transformação numa perspectiva de ensino 

CTS. 

Kátia Regina Rodrigues Santos, 

Naiane Oliveira Sousa, Jailson 

Vanderley Santos, Maria Clara Pinto 

Cruz, Lenalda Dias Santos, Ângelo 

Francklin Pitanga. 

07 Ensino tradicional e metodologias 

alternativas: abordagem geral e aspectos de 

interligação. 

Vanessa Vitória Silva, Adenilza Mª 

de Menezes, Ari S. Guimarães, 

Fernando M. da Silva, Jadiely do 

Nascimento, Jussara F. dos Santos, 

Ana Carolina Faria Coutinho Gléria. 

09 Aprendendo química com os rótulos de 

alimentos: intervenções do PIBID na escola 

Pedro F. Reis – Arapiraca – AL 

Amanda Patrícia Gomes Santana, 

Lyvia Santos Paz, Silvia Helena 

Cardoso.  

10 O diálogo como elemento mediador de 

práticas contextualizadas 

Cristiana C. dos Santos, Ari S. 

Guimarães, Graciele L. Sobrinho, 

Jussara D. S. Ferreira, Jefferson A. 

Batista, Patrícia S. de Oliveira.   

11 Uma proposta pedagógica para abordagem 

do tema petróleo e seus derivados 

Leydjane M. de Almeida, Julio Cesar 

A. de Arauj, Liderlânio A. de Araújo, 

Lúcia Fernanda C. da Costa Leite.
 

12 Utilização de software educacional como 

ferramenta de ensino em aulas de ligações 

químicas. 

Patrícia Severiano de Oliveira, Edna 

Rocha da Silva, Jussara Ferreira dos 

Santos, Ari Souza Guimarães, 

Graciele Lima Sobrinho, Cristiana 

Celestino dos Santos, Adelmo 

Fernandes de Araújo. 

13 A concepção dos alunos do ensino médio Milka Bruna Santos da Silva, Fabiana 

398



 
Universidade Federal de Sergipe/Departamento de Química/Grupo de Estudo em Educação Química 

XI Escola de Verão em Educação Química (EVEQUIM) e IV Seminário Integrador Iniciação a Docência: Ações do PIBID 

Química na Educação Básica, São Cristóvão/SE, de 25 à 27/03/15 

em relação às aulas de química: investigação 

na E. E. Nossa Senhora da Conceição – 

Craíbas.  

dos Santos Silva, Roberta Rayline 

Ferreira dos Santos, Laura Cristiane 

de Souza. 

14 Experimentação como estratégia didática em 

vídeo-aulas de Química 

João Pedro da Silva Fidelis, Gustavo 

Bizarria Gibin. 

15 A Pesquisa na Formação Inicial de 

Professores de Química de Anápolis.  

Danielle de O. Silva, Hérika D. A. 

Vidal, Karla T. Sartin, Nayara da C. 

Lopes, Priscilla B. de Morais, Walter 

F. S. Araújo, Lidiane de L. S. Pereira.   

16 A Multimodalidade no Ensino de Química: 

Uma experiência de ensino/aprendizagem na 

E. E. Nossa Senhora da Conceição – Craíbas 

– AL 

Adenilza M. Menezes, Desynara da 

S. Caitano, Silvia Helena Cardoso.  

17 Utilização de recursos didáticos em aulas de 

ciências: Um relato do Estágio 

Supervisionado III. 

Adenilza Maria de Menezes, Ari S. 

Guimarães, Fernando M. da Silva, 

Jadiely do nascimento, Vanessa V. 

Silva, Jussara F. dos Santos, Ana C. 

F. C. Gléria. 
 
 

18 A Percepção da Química pelo Olfato: uma 

experiência do PIBID-Química. 

Laiany Wanessa da Silva Santos, 

Jéssyca Barbosa Tenório, Silvia 

Helena Cardoso. 

19 O comportamento do professor como agente 

desfavorecedor do ensino e aprendizagem 

dos alunos. 

Jadielson C. de Lima, Camila da S. 

Nunes, Roberta R. F. dos Santos, 

Adelmo F. de Araújo. 

20 Representações de ligações químicas por 

estudantes a partir do uso de analogias: um 

relato de atividade do PIBID 

Jussara Ferreira dos Santos, Adenilza 

Maria de Menezes, Ari S. Guimarães, 

Cristiana C. dos Santos, Jadiely do 

Nascimento, Patricia S. de Oliveira, 

Vanessa V. Silva. 

23 A perspectiva dos alunos com relação à 

atuação do PIBID em atividades 

experimentais no colégio polivalente em 

Feira de Santana-BA 

Tayuel Oliveira de Souza, João P. S. 

Magalhães, Suzana M. de Oliveira 

Brito, Graziela Katarine N. Pereira. 

24 O Lúdico no Ensino de Química: Prática 

facilitadora do processo de 

ensino/aprendizagem 

Ana Cláudia P. Gonçalves, Janaína 

Batista Xavier, Anita Silva de Souza, 

Andréia Rego da Silva. 

25 Uma proposta para o desenvolvimento de 

materiais didáticos para o ensino de química 

baseados na relação de saberes escolares 

com os saberes tradicionais de comunidades 

do litoral do Paraná 

Ehrick Eduardo Martins Melzer
.
 

26 Análise do grau de satisfação dos alunos do Willian Silva Santos; Ana Paula de 

399



 
Universidade Federal de Sergipe/Departamento de Química/Grupo de Estudo em Educação Química 

XI Escola de Verão em Educação Química (EVEQUIM) e IV Seminário Integrador Iniciação a Docência: Ações do PIBID 

Química na Educação Básica, São Cristóvão/SE, de 25 à 27/03/15 

ensino médio sobre a experimentação Santana Santos; Djalma. Andrade. 

27 Ações do PIBID/Química/UFS/São 

Cristóvão através de monitorias e 

experimentações 

Maynara M. Nunes, Sigouveny C. 

Cardoso, Yago F. S. Reis, Lais M. C. 

dos Santos, Cristiane C. Lemos, 

Givanildo B. da Silva, Eliana M. 

Sussuchi. 

28 A Música e o Teatro Como Estratégias de 

Ensino em Química: Uma análise das 

Perspectivas dos alunos sobre esta iniciativa 

proposta pelo PIBID 

João P. M. Santos, Ionara Rios, 

Joemyle Brito.  

29 Reflexões sobre a aplicação da oficina 

temática “Açúcar um doce não tão doce” 

Daniela Rosa dos Santos, Laleska 

Gardênia Santos Gois, João Paulo 

Mendonça Lima. 

32 Regionalização do ensino de química: uma 

proposta de discussão da geração de energia 

eólica com alunos do ensino médio 

Daniela Rosa dos Santos, Laleska 

Gardênia Santos Gois, João Paulo 

Mendonça Lima. 

33 Reflexões sobre a aplicação da oficina 

temática: Água: do tratamento ao consumo 

humano 

Josiclécia dos Santos Alves, Luiz 

Henrique Barros da Silva, João Paulo 

Mendonça Lima. 

34 Reflexões sobre a aplicação da oficina 

temática “A Carnalita e o estudo de ligações 

iônicas” 

Antonio Alves Nunes Neto, Cleciana 

do Rosário Santos, João Paulo 

Mendonça Lima. 

35 Química dos Sentidos: Química dos 

Sentidos: Experimentos que evidenciam as 

influências dos grupos orgânicos na 

percepção dos sabores. 

Camila da Silva Nunes, Patrícia 

Severiano de Oliveira, Fernando 

Mizael da Silva, Jadielson Costa de 

Lima, Sílvia Helena Cardoso. 

36 Acerte o Béquer e Afunda ou Boia: Jogos 

Didáticos no Ensino de Química 

Camila da S. Nunes, Jadielson C. de 

Lima, Juliana Barros, Silvia H. 

Cardoso. 

37 A Promoção da Prática Experimental 

Problematizadora no Ensino de Química por 

meio de Reações Químicas com Produção 

de Gás 

Camila da S. Nunes, Jadielson C. de 

Lima, Juliana Barros, Silvia H. 

Cardoso. 

38 Aplicação de oficinas temáticas do 

PIBID/Química no Colégio Estadual 

Secretário de Estado Francisco Rosa Santos 

Siomara Lino Fonseca, Ana Paula 

Santos, João Paulo Mendonça Lima. 

39 A influência dos meios de comunicação nas 

concepções prévias dos estudantes sobre os 

conceitos de substâncias puras 

Silná M. B. Cardoso, Bárbara I. S. 

Cruz, Edson F. Silva, Helena R. 

Bonaparte Neta, Rosanne P. A. Melo, 

Francisco L. G. Lopes. 

40 Oficina temática “Química e agricultura: um Evelyn Monique Lima Rocha, 

400



 
Universidade Federal de Sergipe/Departamento de Química/Grupo de Estudo em Educação Química 

XI Escola de Verão em Educação Química (EVEQUIM) e IV Seminário Integrador Iniciação a Docência: Ações do PIBID 

Química na Educação Básica, São Cristóvão/SE, de 25 à 27/03/15 

estudo sobre pH”: uma análise inicial Joedna vieira Barreto, João Paulo 

Mendonça Lima. 

42 O papel motivador das ações metodológicas 

do PIBID – Química aplicadas no Colégio 

Estadual Atheneu Sergipense 

Cristiane C. Lemos; Yago Farias 

Santos Reis, Edson José Santana dos 

Santos, Sigouveny Cruz Cardoso, 

Genisson Barbosa Teixeira, Eliana 

M. Sussuchi. 

43 Pesquisa Participante: importante 

instrumento para a Formação e para Prática 

Docente 

Adriana Rocha Costa, Jacqueline 

Lima da Silva, Gidarley Santana 

Rodrigues, Joelma Vieira Santos, 

José Adelson de Lira, José Welington 

Santana da Silva. 

44 Contextualizando a aplicação da oficina 

temática "sucos naturais x sucos 

industrializados: você sabe qual a 

diferença?” 

Wanessa Almeida Matos, Renata 

Suellen Bomfim Souza, João Paulo 

Mendonça Lima. 

45 A importância da Coleta Seletiva: uma 

reeducação ambiental proposta aos alunos 

do Colégio Estadual Presidente Costa e 

Silva 

Ana Cristina Vieira Martins Silva, 

Bia Catarine Teixeira 

Brum; Valdirene S. Silva; Helena R. 

Bonaparte Neta; Rosanne P. A. Melo; 

Francisco L. G. Lopes. 

50 Abordagem em sala de aula da Química dos 

medicamentos no ensino médio 

Adriano Sousa Messias.
 

51 Oficina temática Radiação e suas aplicações: 

Uma análise inicial 

Thaís Campos Gomes Alves, 

Jennyfer Alves Rocha, João Paulo 

Mendonça Lima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

401



Universidade Federal de Sergipe/Departamento de Química/Grupo de Estudo em Educação Química 

XI Escola de Verão em Educação Química (EVEQUIM) e IV Seminário Integrador Iniciação a Docência: Ações do 
PIBID Química na Educação Básica, São Cristóvão/SE, de 25 à 27/03/15. 

 

 

 Ensino e aprendizagem 

 

Perspectivas Metodológicas para o Ensino de Química: Um Instrumen-
to de Qualificação para o Ensino Médio. 
 

                            José Arthur da Silva Santos*
1
(IC), Laura Cristiane Souza 

1
(PQ). 

                                                                  *arthur.ufal1@gmail.com 

1
Universidade Federal de Alagoas – Curso de Química - Campus Arapiraca, Av. Manoel Severino Barbosa, s/n, Bom 

Sucesso, 57309-005 Arapiraca – Alagoas. 

Palavras-Chave: Metodologia, recursos didáticos; metodologias tradicionais. 

Introdução 

A química muitas vezes tem sido vista pelos alunos 

como uma inimiga, pois não conseguem compreen-

dê-la, e na maioria das vezes culpam os professores 

por toda essa impressão negativa frente à disciplina. 

Diante de tais fatos, as aulas de química precisam 

ser mudadas, a partir da implantação de novos mé-

todos que despertem o interesse dos alunos, tor-

nando o ensino de química agradável ou mais inte-

ressante. (CARRERI, 2007). De maneira a despertar 

a curiosidade e o interesse dos alunos por meio de 

experimentos, levando-os a criar suas próprias res-

postas para  Diante desses fatores, tomamos como 

foco para esse trabalho a criação de metodologias 

de ensino, como uma proposta que possibilite ao 

aluno a compreender e aprender os conteúdos da 

Química, sobre as proposições teóricas e práticas 

por meio de estratégias e recursos didáticos. A pes-

quisa foi realizada na escola EPIAL, município de 

Arapiraca/AL, em turmas do 3º ano do ensino. 

 

Resultados e Discussão 

A partir da reflexão coletiva, entendemos o quanto 

interfiramos positivamente no processo de aprendi-

zagem dos alunos, proporcionando diferencial na 

qualidade educacional o que possibilitou fazer a 

comparação entre os índices de satisfação nas duas 

abordagens: aula expositiva, como metodologia 

tradicional e o uso de experimento, conforme se vê 

na Figura 1. Porém ao se pensar em trabalhar de 

forma diferenciada é necessário levar em conside-

ração vários aspectos entre eles, uma mudança de 

postura, o que leva a um repensar das práticas pe-

dagógicas e das teorias que dão embasamento, 

abrindo assim espaço para o professor para uma 

nova perspectiva real, levando o diálogo com os 

alunos e novo espaço no seu planejamento para 

que o aluno construa a sua autonomia, sendo, de 

fato, um sujeito ativo da sua aprendizagem. 

(BEZERA, et al, 2008, p.15). Segundo Gómez 

(1998:99). 

 
 

 
 

Figura 1: Analise dos Experimentos 
 

 
Figura 2: Analise dos Experimentos 

Conclusões 

Orientado pela concepção interdisciplinar, o trabalho 

levou um despertar entre as áreas de conhecimento, 

a disciplina Química e os processos didáticos e me-

todológicos, e por meio das dificuldades identifica-

das durante as aulas. O que foi possível também 

observar transformações no comportamento, rendi-

mento, aprendizado e interesse dos alunos, estimu-

lando-os a buscarem por iniciativa própria as infor-

mações de que precisam para resolver problemas 

ou explicar fenômenos que fazem parte de sua vida. 
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Introdução 

Diante de contextos escolares marcados por falta de 

interesse em estudar Química, memorização 

exacerbada de fórmulas, ênfase em algoritmos 

matemáticos, descontextualização dos conteúdos, o 

teatro destaca-se como uma alternativa a atual 

ensino de Ciências
1
. Atualmente o teatro no Ensino 

de Química vem ganhando espaço na sala de aula, 

pois estimulam o aprendizado e o desenvolvimento 

de atividades cognitivas nos alunos, ampliando e 

entrelaçando os saberes populares e científicos 
2,3

. 

Com o intuito de atrelar o teatro e o ensino de 

Química no Ensino Médio, buscou-se realizar um 

conjunto de ações nas quais os alunos foram 

protagonistas dos jogos teatrais, considerando a 

construção de uma encenação sobre o 

amadurecimento das frutas a sua posterior 

aplicação. A escolha da temática abordada se deu 

em virtude da região onde vivem os alunos, 

sobretudo pelo comércio e uso de agrotóxicos nas 

frutas. O presente trabalho tem como objetivo 

apresentar parte dos resultados de um projeto de 

extensão (PIBIX), intitulado como “oficinas 

experimentais lúdicas como uma abordagem para o 

ensino básico", realizado com um grupo de 

estudantes que adotou a dramatização para abordar 

conceitos químicos, através de um enredo de 

narrativas, atividades experimentais, construção de 

bonecos fantoches e encenações teatrais. 

Resultados e Discussão 

Como uma das etapas do trabalho, um grupo de 

alunos da 1ª série do ensino médio de uma escola 

pública do interior de Sergipe, construiu uma 

narrativa buscando problematizar o uso do carbureto 

no amadurecimento das bananas. A narrativa e 

experimentos foram conduzidos pela orientação de 

dois monitores que atuaram como mediadores no 

processo de ensino-aprendizagem. 

A historieta construída pelos estudantes possui 

um enredo cômico, que retoma costumes e até o 

“modo de falar” das pessoas residentes na cidade, 

formada por cinco personagens, relata a história de 

uma jovem que se depara com uma situação em 

que necessita amadurecer bananas de forma 

rápida, e acaba utilizando o carbeto de cálcio 

(CaC2), usualmente conhecido como carbureto, para 

acelerar a maturação da fruta. A narrativa envolve a 

discussão conceitual sobre as transformações 

químicas ocorridas pelo uso do carbureto no 

amadurecimento das bananas, se amplia às 

propriedades do produto químico e os riscos a 

saúde, a partir de algumas evidências percebidas 

desde a inserção do carbureto (CaC2) com a água 

(H2O) junto a fruta, o qual libera um gás, o acetileno 

(C2H2), responsável pela etapa final do 

amadurecimento. Na história, uma estudante 

(Bananeia) assume ideias científicas em 

contrapartida a sua avó (Espedita), descrente da 

aceleração da maturação das frutas com o uso de 

um produto químico. Quanto às contribuições do 

desenvolvimento das atividades para a vida dos 

alunos, um estudante participante do projeto 

ressaltou: 

“o projeto me ajudou, tipo assim, eu já sei que se eu 

quiser amadurecer uma fruta mais rápido eu posso 

colocar uma bolsa sobre ela e fechar, posso usar 

carbureto e entendi um pouco da química disso e 

também sei que o carbureto em excesso pode 

prejudicar a saúde”. 

Conclusões 

Através da utilização de jogos teatrais no Ensino de 

Química se pode discutir conceitos químicos de 

maneira descontraída, articulando a diferentes 

saberes e distintas esferas da sociedade, bem como 

a cultura de uma comunidade. Dessa forma, tanto 

os alunos envolvidos no processo como os 

espectadores podem participar e interagir com o 

conhecimento científico, o que amplia uma visão de 

ciência, em que há contribuições tanto do ponto de 

vista dos conhecimentos populares quanto do 

científico.  
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Introdução 

O fator determinante para uma boa aprendizagem 
em química está intimamente relacionado à 
metodologia utilizada para cada tipo de conteúdo 
abordado, pois a reflexão do professor sobre o 
assunto pode direcionar os alunos para questões 
que envolvam as atualidades, possibilitando a 
discussão de vários conceitos facilitando o ensino.  
A esse respeito, Freitas (2012, p. 7) afirma que: 
“estudar, então, os fogos de artifício nos proporciona 
desvendar através da Química, da Física, da 
História, ou seja, da Ciência como um todo; os 
mistérios por trás dessas mágicas engenhocas 
incandescentes e também, porque não o contrário, 
através deles, no desenvolvimento de uma relação 
ensino-aprendizagem, desvendar os mistérios por 
trás da Ciência”.

1
  

A partir das concepções dos alunos sobre o tema 
em questão, com o conteúdo químico, é possível a 
articulação entre Ciência, Tecnologia e Sociedade.   
A metodologia desenvolvida tem um referencial de 
pesquisa qualitativa e descritiva, a abordagem foi 
realizada no Colégio Estadual Presidente Costa e 
Silva, na cidade de Aracaju/SE, no período de 
22/04/2014 a 07/05/2014 em uma turma do 3º ano 
do Ensino Médio. O ensino de química no enfoque 
da CTS permite desenvolvimento dos alunos diante 
de problemas que envolvem as questões sociais, 
políticas e ambientais. 

Resultados e Discussão 

Na quinta questão do pré-teste foi solicitada a 
produção de um pequeno texto sobre a relação dos 
fogos de artifícios com o ambiente social e na última 
questão do pós-teste tinham que fazer a produção 
de um texto dissertativo em que eles relacionassem 
fogo de artificio, química e sociedade, com o intuito 
de averiguar os conhecimentos aplicados durante as 
aulas. Para esta análise, alguns questionamentos 
julgados como mais importantes de dois discentes 
apontados no quadro 1 foram utilizados, à fim de 
evidenciar a evolução dos mesmos com tema 
abordados. É notável a evolução de boa parte dos 
alunos diante dos discursos e apontamentos 
realizados. 
 
 
 

 
PRÉ-TESTE PÓS-TESTE 

“Cores e não sei”. 
“Não entendo como a 
Química explica esse 
acontecimentos.” 

Combustível, comburente, 
ignição e reações de cadeia. 

Os fogos de artifícios 
são muito usados em 
diversos eventos e 
comemorações, a fim 
de enfeitar e 
enriquecer 
visualmente os 
acontecimentos. 
Diante disto, os fogos 
de artifícios estão 
ligados ao meio 
ambiente social pois, 
em diversas festas 
que vou assistindo 
esses espetáculo 

“Os fogos de artifícios ao longo 
do tempo vem desenvolvendo um 
tipo de estudo e evolução que 
envolve a Química sem falar que 
esses espetáculos fazem a 
alegria da nossa sociedade. Os 
fogos de artifícios apresentam 
relação com a Química através 
de suas cores,efeitos e 
explosões. Os fogos também trás 
apresentações encantadoras por 
ter um efeito químico de cores e 
explosões magnificas por isso 
que a sociedade se encanta. 

 
Quadro 1 – Confronto das afirmações de alguns 
discentes a partir das produções de texto no pré-
teste e no pós-teste. 
O ensino no enfoque CTS possibilita que os 
discentes tenham uma participação ativa nos 
assuntos abordados, facilitando a organização de 
suas opiniões. Realizando uma análise com uma 
visão sistêmica de modo a explicitar melhor os 
resultados alcançados com a intervenção didática. 

Conclusões 

Concluiu-se, através da abordagem, que o ensino 
apresentando foi significativo no processo de 
ensino-aprendizagem, tornando relevante por utilizar 
uma nova metodologia, que possibilitou o 
desenvolvimento do ensino.  
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Introdução 

Desde muito tempo, observa-se que o ensino que 
geralmente se é adotado nas escolas é aquele 
enraizado na tradicionalidade, impedindo o avanço e 
a implementação de propostas pedagógicas que 
veem que o educando é capaz de raciocinar e 
construir seus próprios saberes. Com isto, o uso de 
metodologias alternativas propõe mudanças, por 
consistirem em desenvolver atividades de ensino, 
nas quais, o centro do processo não é o professor, 
mas o aluno que se torna sujeito de seu 
aprendizado. De acordo com as ideias de Zabala 
(1998), o aprendizado se dá no momento em que o 
individuo consegue utilizar e reformular os 
conhecimentos adquiridos em ações e discursos, 
sendo capaz de “[...] construir seu conteúdo 
conceitual participando do processo de construção e 
dando oportunidade de aprenderem a argumentar e 
exercitar a razão [...], (CARVALHO, 2004, p.1)”.  
Baseando-se nestas considerações, este trabalho 
teve como eixo central, a intervenção, a atuação em 
algumas situações ou problemas que foram 
considerados como relevantes na sala de aula (a 
partir de observações realizadas), estando isto, 
estreitamente vinculado à metodologia adotada pelo 
profissional docente da turma, na qual as atividades 
foram desenvolvidas, no 6º ano do Ensino 
Fundamental da Escola Estadual Manoel André, 
localizada na cidade de Arapiraca – Alagoas.  
O objetivo desta intervenção foi tentar amenizar as 
problemáticas identificadas na sala de aula 
observada, mediante ao tipo de metodologia de 
ensino adotada.  

Resssalta-se ainda, a importância de criar um elo 

entre estas duas formas de ensino, já que pode-se 

utilizar metodologias diferentes atreladas ao ensino 

tradicional. 

Resultados e Discussão 

A proposta adotada foi trabalhar com metodologias 
alternativas durante as aulas ministradas pelas 
estagiárias de Química, já que pelo que foi visto 
durante as aulas de observação, o ensino de 
Ciências para a turma anteriormente citada, é muito  

 

 

 
tradicional, apenas uma mera reprodução de 
conteúdos na lousa, e atividades retiradas apenas 
do livro didático. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Os resultados obtidos nesta proposta de intervenção 
foram satisfatórios, pois a diferença de postura dos 
educandos, frente às ações desenvolvidas em sala 
de aula mostraram o engajamento dos mesmos, a 
partir de seus discursos (verbal e escrito), tendo sido 
exploradas assim, suas potencialidades cognitivas. 

Conclusões 

Para alguns docentes o ensino tradicional se mostra 
bastante confortável, por ter planejamentos 
imutavéis que se repetem ao longo dos anos, 
transformando o processo de ensinar em mera 
repetição sem que hajam descobertas e elaboração 
de novos saberes. Com isto, infere-se a importância 
de inserir novas ferramentas metodológicas para 
mudar essa realidade em que os alunos são 
receptores e não seres pensantes capazes de 
construírem seus próprios conhecimentos. 
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Introdução 

Uma das características das aulas de química no 
ensino médio é a excessiva memorização de 
conceitos, equações, fórmulas e leis. Esse método 
de trabalho acaba por se tornar cansativo e 
descontextualizado do dia a dia dos alunos, além de 
não fomentar o desenvolvimento do espírito 
investigativo, do senso crítico e de reflexão sobre as 
informações transmitidas pela escola. Santos e 
Schnetzler (2000) observaram a importância dos 
temas químico-sociais, que visam efetivar a 
contextualização dos conteúdos programáticos 
desenvolvidos pela escola. Nesse sentido, uma 
proposta para a modificação da realidade escolar 
em Arapiraca - AL consistiria na realização de aulas 
mais contextualizadas, fundamentadas na 
investigação e resolução de situações-problema 
presentes no cotidiano dos estudantes. Tendo isso 
em mente, o que se propôs neste trabalho foi 
realizar a investigação das informações contidas nos 
rótulos de alimentos com os estudantes do 6º 
módulo da Escola Estadual Pedro de França Reis e 
mediar a discussão de conceitos de química, tais 
como: massa, volume e concentração, além de 
trazer para a sala de aula informações presentes no 
cotidiano dos alunos. A atividade foi desenvolvida a 
partir da análise da composição de 10 rótulos de 
alimentos (NEVES 2009). Os estudantes deveriam 
analisar os rótulos quanto à presença de 
substâncias orgânicas (carboidratos, lipídios e 
proteínas) e inorgânicas (ex.: sódio), além de 
calcular as concentrações de sódio e açúcares 
presentes nos rótulos.     

Resultados e Discussão 

A atividade proposta foi realizada em três aulas. 

Primeiramente foi realizada a apresentação geral 

sobre os alimentos e os valores nutricionais 

necessários para o organismo humano. Discussão 

sobre a composição dos alimentos e as substâncias 

que causariam malefícios à saúde humana. 

Destacam-se as discussões relacionadas à 

presença de sódio e açúcar nos alimentos 

industrializados, além das gorduras totais e gordura 

trans. Em seguida, os alunos puderam observar 

detalhadamente os rótulos dos alimentos e 

relacionar com o conteúdo específico (solução e 

concentração Comum) discutido em sala de aula. 

Posteriormente, os alunos realizaram o cálculo da 

concentração de sódio e açúcar presentes em cada 

rótulo. Outros exemplos também foram discutidos. 

Ao fim da atividade as bolsistas promoveram uma 

discussão em sala sobre a importância da 

observação dos rótulos dos alimentos e sua 

compreensão. Os estudantes relataram que nunca 

haviam se preocupado em observar os rótulos antes 

e refletir sobre a sua composição e os benefícios e 

malefícios à saúde. Alguns expressaram que a partir 

desta atividade ficariam mais atentos e levariam 

esta informação a outras pessoas.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Alunos realizando a leitura dos rótulos dos produtos. 

Conclusões 

Com a atividade realizada foi possível mostrar aos 
alunos que a química é importante para a sua vida, 
e está presente no nosso dia a dia, além de que 
aprender química pode ser muito divertido. Com a 
atividade também foi possível discutir conceitos, e 
realizar a conexão de saberes. Portanto, 
acreditamos que os resultados alcançados foram 
satisfatórios destacando-se o a criação de espaço 
de discussão contextualizada e interdisciplinar. É 
importante ressaltar também a importância do 
planejamento, execução e avaliação de atividades 
como estas na formação docente das bolsistas 
PIBID.   

Agradecimentos 

UFAL, PIBID QUÍMICA, CAPES. 

_______________ 

NEVES, Amanda Porto. GUIMARÃES, Pedro Ivo Canesso et al. 

Interpretação de rótulos de alimentos no ensino de Química. 

Química nova na escola, Nº 1 Fevereiro de 2009. 

SANTOS, W.L.P. e SCHNETZLER, R.P. Educação em química: 
compromisso com a cidadania. 2ª ed. Ijuí: Unijuí, 2000. 
 

406



Ensino e Aprendizagem

Universidade Federal de Sergipe/Departamento de Química/Grupo de Estudo em Educação Química

O Diálogo como elemento mediador de práticas contextualizadas

Cristiana C. dos Santos (IC) *, Ari S. Guimarães (IC), Graciele L. Sobrinho (IC), Jussara D. S. Ferreira 
(IC), Jefferson A. Batista (IC), Patrícia S. de Oliveira (IC). cristianacelestino@hotmail.com

UFAL – Campus Arapiraca – Av. Manoel Severino Barbosa, s/n, Bom Sucesso – Arapiraca – AL, CEP: 57309-005
Arapiraca-AL

Palavras-Chave: Diálogo, Ensino, Aprendizagem.

Introdução

A contextualização está atrelada a três objetivos
principais,  aos  quais,  destacamos:  auxiliar  na
aprendizagem de conceitos científicos e de aspectos
relativos  à  natureza  da  ciência;  e  encorajar  os
alunos a relacionar suas experiências escolares em
ciências  com  problemas  do  cotidiano  (SANTOS
2007). 

Souza,  Sartori  e  Roesler  (2008)  caracterizam  o
professor atual como um mediador, que deve buscar
instaurar o diálogo para que os alunos possam ter
uma melhor produção e assimilação de conteúdos.

Ao  longo  da  experiência  de  todo  estágio
supervisionado desde a observação até a regência é
possível  ter  uma noção nítida da real  situação da
escola.  Um  dos  problemas  que  prevaleceu  nas
observações anteriores e com culminância nesta é a
questão  da  desmotivação  dos  alunos,  a  pouca
interação  aluno-professor  e  o  desinteresse  pelo
ensino da química. Essa dificuldade é encontrada na
maioria  dos  alunos  por  ser  uma  ciência  com
linguagem própria e abstrata e que na maioria das
vezes é transmitida como uma ciência distante da
realidade dos alunos. 

O termo cotidiano há anos vem se qualificando
por ser um recurso com vistas a relatar situações
corriqueiras ligadas ao dia a dia das pessoas com
conhecimentos científicos, ou melhor, um ensino de
conteúdos  relacionados  a  fenômenos  que
acontecem na vida diária dos indivíduos com vistas
à aprendizagem de conceitos (Delizoicov; Angotti e
Pernambuco, 2002). Diante dessa realidade buscou-
se através deste trabalho promover a valorização do
diálogo  e  da  contextualização  utilizando-se  de
ferramentas de ensino que iriam auxiliar o professor
no  decorrer  da  aula  expositiva  dialogada.  Uma
atividade cooperativa de reflexão e observação da
experiência vívida.  

Durante as aulas expositivas dialogadas utilizou-
se de algumas ferramentas de ensino. Tais como:
imagens,  modelização,  vídeos  e experimentos.  As
aulas tiveram como propósito exercitar novos modos
de  ver  e  criar  significados  para  situações  que
poderão ser encontradas no dia-a-dia. 

Resultados e Discussão

As aulas  foram  ministradas  em uma escola  da
rede  pública  estadual  de  ensino  da  cidade  de
Arapiraca-AL, em turmas de 1º a 3° ano do ensino
médio, com uma faixa de 139 alunos. Ao final das

aulas  foi  realizada  uma  pesquisa  de  opinião  a
respeito  do  interesse  dos  estudantes  pelas
atividades em sala. O resultado desta pesquisa está
apresentado  na  tabela  1.  A  partir  dos
questionamentos foi possível observar uma grande
melhora  na  participação  dos  alunos  e  na
compreensão  dos  conceitos.  Além  disso,  a
metodologia  utilizada teve  uma boa aceitação  por
parte dos alunos. 
Tabela 1. Pesquisa de opinião.

PREGUNTAS SIM NÃO 
Você  gostou  dos  métodos  usados  nas
aulas de estágio, e isso de alguma forma
despertou seu interesse pela química? 

 80% 20% 

Você  acredita  que  o  diálogo  entre
professor-aluno  ajudou  em  sua
aprendizagem? 

75% 25% 

O estágio contribui para sua vida escolar,
ou  seja,  lhe  ajudou  a  compreender
melhor os conteúdos estudados na sala
de aula? 

95% 5% 

Durante  o  período  de  estágio  você  se
sentiu  mais  estimulado  a  participar  das
aulas?

70% 30% 

Você  consegue  correlacionar  a  química
com o seu contexto diário? 80% 20% 

Conclusões

As atividades propostas tiveram como foco mediar
aprendizagens  por  descoberta  fazendo  uso  de
assuntos cotidianos para facilitar a aprendizagem do
aluno  e  aproximá-lo  da  química  trazendo
ferramentas  educacionais  que  poderão  ser
facilmente encontradas,  mais  que mediado com o
diálogo  e  a  contextualização  irá  criar  uma  maior
intimidade com a  disciplina a  fim  de alcançar  um
ensino/aprendizado significativo. 
________________
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Introdução 

O ensino de Química, nos dias atuais, ainda possui 
lacunas abertas no seu processo de aprendizagem, 
devido ao grande número de reclamações 
apresentada pelos educando e a falta de 
comprometimento por parte de uma parcela dos 
educadores dessa área

1
. Portanto é de fundamental 

importância desenvolver atividades pedagógicas que 
objetivem despertar a curiosidade do educando para 
buscar o conhecimento

2
. Diversas são as temáticas 

que podem ser abordadas para a construção do 
conhecimento do estudante, dentre elas as 
experimentações e jogos educativos

3
.  

Neste trabalho a contextualização do ensino de 
Química foi realizada por diferentes ferramentas, 
utilizando como tema central o petróleo e seus 
derivados. Essas atividades foram aplicadas em 
quatro aulas em uma escola de Ensino Médio do 
Estado de Pernambuco, com a participação de 32 
alunos. Foram utilizados quatro experimentos, um 
jogo e uma visita a um laboratório de análise de 
derivados de petróleo. 

Resultados e Discussão 

No primeiro contato com os alunos constatou-se que 
eles tinham algum conhecimento sobre petróleo, 
então foi aplicado um questionário com 10 questões 
abordando os hidrocarbonetos, a obtenção dos 
derivados do petróleo e suas características. 
Analisadas as respostas verificou-se que 32,2% 
obtiveram bons resultados. A partir desses dados, 
foram realizados quatro experimentos utilizando a 
gasolina: miscibilidade, aspecto, cor, porcentagem 
de álcool anidro, densidade e temperatura, onde se 
pode observar a participação e o envolvimento dos 
alunos em cada procedimento aplicado, 
evidenciando que as práticas contribuem de modo 
positivo para despertar a curiosidade e o empenho 
do educando. Os educandos puderam realizar o 
experimento, trocando experiência sobre os temas 
atuais sobre o petróleo, como destaque para 
aplicabilidade desse no dia a dia.    
Na aplicação do jogo Show da Química, esse que 
consiste numa série de pergunta onde o educando 
que erra volta casas, ou perde pontos, o aluno que 
acerta pontua mais e avança mais uma casa. 
Inicialmente observou-se que alguns alunos ficaram, 
inicialmente, acanhados de participar, pois, se 
tratava de apresentar respostas para perguntas em  

 
forma do show do milhão, entretanto com a 
interação dos demais colegas esses passaram a 
interagir, de modo que todos contribuíram para o 
desenvolvimento da atividade apresentando as suas 
respostas, outro fator que contribuiu para o 
desenvolvimento do projeto diz respeito ao jogo ser 
pelo computador, tendo em vista que os educandos 
vivem conectados ao mundo da internet. 
Na visita ao laboratório de análise o interesse, a 
participação e a empolgação eram evidentes. Os 
alunos participaram de uma palestra e puderam ver 
diversos temas e usos do petróleo como, por 
exemplo, que esse é utilizado na área medicinal. 
Após essas atividades o questionário foi reaplicado 
e 84,2% apresentaram resultados satisfatórios, 
constando-se o quanto essas práticas contribuíram 
positivamente para a construção do conhecimento.  

Conclusões 

Para que o Ensino de Química se torne atraente 
de modo a despertar no aluno o interesse em ir 
buscar o conhecimento é necessário promover 
práticas diferenciadas em sala, ou seja, promover 
ações que proporcione um novo olhar para o 
aprendizado da Química. 
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Palavras-Chave: ensino de química, softwares. 

Introdução 

Diversas propostas metodológicas vêm sendo 
utilizadas como alternativas para o ensino de 
ciências, visando melhor qualidade de ensino no 
quadro educacional como experimentação e 
analogias (GIORDAN, 1999; JUSTI; MENDONÇA, 
2008). Outras propõem a discussão de temas 
relacionados ao cotidiano dos alunos, envolvendo 
uma abordagem contextualizada e interdisciplinar 
que promova a compreensão significativa do 
conteúdo abordado (VIDAL; MELO, 2013). Uma das 
grandes dificuldades que o homem tem enfrentado é 
em reconhecer que o conhecimento químico se 
constrói através das três dimensões da realidade: 
macroscópica, microscópica e simbólica (GIORDAN; 
GÓIS, 2004). Diante disso, a utilização de softwares, 
vêm se mostrando como uma boa ferramenta no 
ensino de Química, podendo alicerçar na articulação 
das três dimensões da realidade. Partindo destes 
pressupostos, este trabalho tem por objetivo 
relacionar as três dimensões do conhecimento, 
utilizando o software educacional PhET da 
Universidade do Colorado durante a realização de 
aulas de Estágio Supervisionado com alunos de 1º 
ano do Ensino Médio, na Escola Estadual Álvaro 
Paes em Coité do Nóia- AL, envolvendo o conteúdo 
de ligações químicas. 

Resultados e Discussão 

Foi utilizado um tema gerador do cotidiano dos 
alunos a condutividade elétrica de materiais em 
água, dentre eles o sal de cozinha (NaCl) e o açúcar 
(C12H22O11). A intervenção do projeto consistiu em 
três etapas distintas: o ensino conceitual de ligações 
químicas utilizando quadro branco e recurso de 
multimídia, seguido da demonstração da dissolução 
de compostos iônicos e compostos moleculares, 
explanando as interações existentes entre o sal e 
água e o açúcar em água (Figura 1). 
Posteriormente, foi solicitado que os alunos 
explicassem porquê o fenômeno da condução de 
eletricidade ocorre em compostos iônicos e não em 
compostos moleculares. Como resultado, grande 
parte dos alunos explicaram o solicitado em termos 
corretos de ligações químicas. Foi possível notar 

que muitos alunos conseguiram associar a 
representação macroscópica – sal dissolvido em 
água à representação microscópica e simbólica, 
representando os íons dissolvidos pelos pontos no 
interior do copo e os símbolos do sal dissolvido – 
Na

+ 
e Cl

-
, através da compreensão conceitual do 

conteúdo estudado, sendo possível identificar além 
disso, as dificuldades em termos de nível molecular 
apresentadas por alguns alunos. 

Figura 1. Processo de dissociação do (a) NaCl e (b) 
da Sacarose, explicados através do PhET. 
Para que ferramentas didáticas assim como 
softwares educacionais desempenhem um papel 
significativo no ensino e aprendizagem de conceitos 
químicos, é necessário que as aulas sejam 
estimuladas com situações desafiadoras que as 
tornem cativantes. Esse cativo pode ocorrer por 
meio de desafios cotidianos, que estimulem a 
curiosidade de estudantes, permitindo que os 
mesmos possam apreender o conteúdo de maneira 
significativa (LABURÚ, 2006). 

Conclusões 

Com o trabalho realizado é possível evidenciar que 

o uso de softwares assim como outros recursos 

contribui para a compreensão do conteúdo 

ensinado, devendo sempre levar em consideração o 

papel do professor como mediador no processo de 

ensino-aprendizagem. 

____________________ 
GIORDAN, M. O papel da Experimentação no ensino de 
ciências. Química Nova na Escola. Nov. 1999. 
Química: Considerações em torno do desenvolvimento de um 
Construtor de Objetos Moleculares. Revista Latinoamericana 
de Tecnologia Educativa. 2004. 
JUSTI, R., MENDONÇA, P. C. C. Usando analogias com função 
criativa: uma nova estratégia para o ensino de química. 
Educació Química. 2008. 
VIDAL, R. M. B.; MELO, R. C. A Química dos Sentidos – Uma 
Proposta Metodológica. Química Nova na Escola. 2013.  
 LABURÚ, C. E. Fundamentos para um experimento cativante. 
Cadernos Brasileiros do Ensino de Física. 2006. 
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Palavras-Chave: Pesquisa, Química, Questionário.  

Introdução 

Atualmente tornou-se comum encontrar em salas de 

aula alunos desmotivados em aprender química, 

uma ciência vista como abstrata. Na percepção dos 

estudantes a disciplina de química é meramente 

memorizar fórmulas, símbolos, equações e cálculos 

sendo completamente desvinculada do cotidiano. 

Com o intuito de proporcionar aos estudantes do 2° 

ano do ensino médio da Escola E. Nossa Senhora 

da Conceição localizada – Craíbas – AL novas 

experiências de aprendizagem através das ações do 

PIBID, este trabalho teve como objetivo realizar uma 

investigação acerca das concepções dos alunos em 

relação às aulas de química. O trabalho foi 

desenvolvido pelas bolsistas do PIBID – Química da 

UFAL – Campus Arapiraca e contou com a 

aplicação de dois questionários I e II.  O questionário 

I aplicado antes da intervenção em sala teve a 

finalidade de avaliar os conhecimentos prévios dos 

alunos e sua visão acerca da química. O 

questionário II foi aplicado no encerramento das 

atividades do PIBID na escola com a pretensão de 

avaliar a motivação dos alunos em relação à 

disciplina de Química.  

Resultados e Discussão 

Com a análise do primeiro questionário, verificou-se 

que uma das principais dificuldades citadas pela 

maioria dos alunos em aprender química refere-se 

ao uso exclusivo de aulas teóricas pelo professor. 

De acordo com os alunos aulas experimentais e 

mais dinâmicas tornariam o curso mais interessante. 

Após as intervenções das bolsistas PIBID, as quais 

trouxeram maior dinamismo e contextualização às 

aulas, os alunos puderam ser motivados a discutir 

conceitos e perceberam a importância e a conexão 

da química com o seu cotidiano. No entanto, 

observamos também que o uso de atividades mais 

dinâmicas deverá ser continuo a fim de construir 

aprendizagens significativas.   

 

 

 

 

 

A seguir, estão transcritas algumas perguntas do 

questionário avaliativo e as respectivas respostas 

dos alunos que fizeram parte do projeto: Q1 - O que 

você pensa das aulas de Química?; Q2 - Qual a 

importância de se estudar Química?; Q3 Quais as 

maiores dificuldades em aprender Química?; Q4 - 

De onde pensa que vem essa dificuldade?. 

 

Q1 Q2 Q3 Q4 

R1-“Boas e 
chatas” 

R1-“Não sei” R1- “É muito 
difícil” 

R1-“As 
aulas são 

curtas” 

R2-“Interes-
santes e 
boas”; 

R2 - “Porque 
está pre-
sente em 

tudo” 

R2- “O jeito 
do professor 

ensinar” 

R2-“As 
aulas são 
chatas” 

Legenda: Q = Questão; R1 – Resposta do questionário 1; R2 - 

Resposta do questionário 2 

Conclusões 

Com este trabalho foi possível coletar informações 

sobre algumas concepções dos alunos do 2° ano do 

ensino médio sobre a metodologia de trabalho do 

professor de química e a possível relação desta com 

as dificuldades de aprendizagem apontadas pelos 

alunos. A partir dos dados recolhidos foi possível 

observar que as intervenções proporcionaram 

oportunidades de aprendizagens significativas tanto 

para os alunos quanto para as bolsistas de ID do 

PIBID.  
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Palavras-Chave: Experimentação, Análise, Abordagem de ensino 

Introdução 

A utilização de meios alternativos para as aulas de 

Química, principalmente no Ensino Médio, pode 

facilitar o processo de construção dos 

conhecimentos dos alunos. As diferentes formas de 

abordar os conteúdos dependem da criatividade do 

professor, que deve saber o momento certo de 

como aplicar uma atividade diferenciada em sala de 

aula
1
. 

O uso do vídeo em sala de aula pode ter um 

impacto inicial maior do que um livro didático ou do 

que uma aula expositiva, por associar a atividade 

escolar ao entretenimento. Quando um vídeo é 

utilizado de forma adequada, pode exercer função 

motivadora, informativa, conceitual, investigadora, 

lúdica, metalinguística e atitudinal
2
. 

Outra estratégia que pode ser utilizada no ensino 

de Química é a experimentação. O experimento 

didático pode favorecer a compreensão de conceitos 

da disciplina. A atividade experimental também 

possibilita a introdução de conteúdos a partir de 

seus aspectos macroscópicos, e permite a análise 

qualitativa de fenômenos
3
. Assim, uma possibilidade 

de estratégia de ensino é o emprego de 

experimentos em vídeo-aulas de Química. 
O objetivo deste trabalho foi realizar uma análise 

quantitativa em vídeo-aulas, disponíveis online no 

site youtube, para determinar quantas delas 

utilizavam experimentos como estratégia de ensino. 

Resultados e Discussão 

Pode-se destacar um baixo uso dos experimentos 

nas vídeo-aulas, com apenas duas aulas (2,2%) que 

utilizaram este recurso em toda a amostra. 

Foi utilizado um experimento sobre o tema 

“Estados físicos da matéria”, no qual é utilizada uma 

garrafa de vidro com água para demonstrar o efeito 

de expansão da água, quando esta passa para o 

estado sólido. A garrafa de vidro se contrai devido à 

baixa temperatura e se quebra, conforme 

apresentado na figura 1. 

O segundo experimento observado aborda a 

diferença entre uma mistura e uma reação química. 

O experimento consiste na reação de desidratação 

do açúcar por ácido sulfúrico e na dissolução de 

açúcar em um copo de água. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 1 - Experimento sobre mudanças de 

estados físicos. 

 

Outro vídeo apresentou um experimento apenas 

por meio de imagens como um simulador. O 

experimento abordava o tema “mol”, no qual era 

determinado o número de Avogadro por meio da 

interação entre o ácido esteárico e a água. 

Dentre os experimentos observados, foi possível 

destacar a simplicidade dos mesmos, pois como são 

apresentados em vídeo, seria possível utilizar 

experimentos mais elaborados, que apresentam 

riscos à segurança, ou que envolvem materiais que 

não podem ser adquiridos facilmente pelas escolas. 

Conclusões 

Como resultado final, foi observado um baixo uso 

de experimentos como estratégia didática. As vídeo-

aulas geralmente possuem um foco tradicional de 

ensino, no qual são apresentadas definições de 

conceitos químicos e exercícios são resolvidos. 
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Palavras-Chave: Pesquisa, Prática de Ensino, Educação Inclusiva. 

Introdução 

Por meio da Resolução n. 2 do Conselho Pleno de 
2002, os cursos de formação de professores 
passaram por uma reestruturação sendo inseridas 
como componente curricular 400 horas de práticas 
vivenciadas ao longo do curso, com o intuito de 
contribuir para o cumprimento da indissociabilidade 
entre teoria-prática nos cursos de formação de 
professores

1
. 

No IFG – Câmpus Anápolis, essas práticas 
denominadas por práticas de ensino se encontram 
dissociadas nos oito períodos do curso de 
Licenciatura em Química com 50 horas por período 
e está permeada em cada período pelos seguintes 
eixos temáticos: 

 1º período – “Ciência e Linguagem” 

 2º período – “História e Construção do 
Pensamento” 

 3º período – “Ciência e Sociedade” 

 4º período – “Ciência e Experimentação” 

 5º período – “Ensino de Química na Escola I” 

 6º período - “Ensino de Química na Escola II” 

 7º período - “Ensino de Química na Escola III” 

 8º período - “Ensino de Química na Escola IV” 
Os trabalhos desenvolvidos durante estes 

períodos visam contribuir para uma formação capaz 
de contribuir para a mobilização de saberes oriundos 
da perspectiva da aprendizagem pela pesquisa. 

Sendo assim, essa pesquisa teve como objetivo 
refletir sobre o processo de uma pesquisa 
desenvolvida no 5º período do curso de Licenciatura 
em Química durante o estágio supervisionado.  

Resultados e Discussão 

A presente pesquisa foi desenvolvida pelos alunos 

do 5º período do curso de Licenciatura em Química 

sob a supervisão da professora de estágio I dentro 

do eixo temático “Ensino de Química na Escola I”. 

Para o 5º período em questão, a professora 

supervisora do estágio I propôs estudar as 

concepções de Educação Inclusiva dos professores 

de Ciências e Matemática da rede pública da cidade 

de Anápolis. 

O processo de pesquisa foi conduzido dentro de 

um ambiente virtual. O primeiro passo foi estudar 

sobre a temática em questão, sendo assim, os 

alunos foram convidados a participar de leituras 

orientadas e discussão sobre a temática de 

Educação Inclusiva. Em seguida, iniciamos a 

escolha das escolas onde os alunos colheriam os 

dados para a pesquisa. Cabe ressaltar que optamos 

por desenvolver a pesquisa nas mesmas escolas 

onde os alunos estavam inseridos no estágio I. 

Após a escolha das escolas, passamos para a 

etapa de confecção do instrumento de coleta de 

dados e em seguida da discussão das categorias 

que foram criadas mediante a análise dos dados, 

tudo isso dentro do ambiente virtual. 

Conclusões 

Colocando-nos como pesquisadores, entendemos 

que compreender a concepção de educação 

inclusiva de professores passa primeiro por um 

processo de compreender a nossa própria 

concepção. 

Ressaltamos que se tornar um professor 

pesquisador não é algo simples, impondo um 

“status” e um reconhecimento social ao indivíduo 

que faz a pesquisa. Sendo assim, a pesquisa requer 

que sejam satisfeitas três condições básicas, a 

saber: a) Produção de Conhecimentos novos; b) 

Rigor Metodológico e; c) Comunicação da 

Pesquisa
2
. 

Ao sermos inseridos no mundo da pesquisa, o 

processo de realização da pesquisa possibilitou-nos 

dessa forma, adentrar ao universo dos 

pesquisadores, posicionando-se como tais diante de 

escolhas oriundas de questionamentos do tipo: Qual 

o melhor instrumento de coleta de dados? Quem 

será a amostra? Como serão criadas as categorias? 

Enfim, salientamos que só nos tornaremos 

professores pesquisadores se nos aventurarmos 

nesse universo através de inúmeras tentativas 

seguidas às vezes de erros ou acertos. 

____________________ 
1 CNE/CP. Resolução n. 02 de 19 de fevereiro de 2002. Diário 
Oficial da União, Brasília, 4 de março de 2002. Seção 1, p. 9. 
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André, M. (org). O papel da Pesquisa na formação e na prática 
dos professores. 12 ed. Campinas: Papirus, 2012. 
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Palavras-Chave: Multimodalidades, aprendizagem, ensino. 

Introdução 

A multimodalidade funciona como uma junção de 

vários modos de linguagem, onde os mesmos, 

interagem e se completam, estabelecendo uma 

conexão entre as linguagens verbal, visual e digital 

(HEIMAS, 2002). Nesta perspectiva, esse trabalho     

explorou uma proposta metodológica, a qual foi 

desenvolvida através da inserção de diferentes 

recursos didáticos distribuídos em sequência que 

contemplaram 3 aulas. O objetivo do trabalho 

consistiu em investigar a eficiência da 

multimodalidade na aquisição de conceitos e 

mediação do processo de ensino-aprendizagem dos 

alunos do 3° ano da Escola Estadual Nossa Senhora 

da Conceição – Craíbas – AL. O tema trabalhado foi 

A química da gasolina, com enfoque nos 

Hidrocarbonetos. O conteúdo já havia sido abordado 

em sala pelo professor e a sequência didática 

deveria promover a aprendizagem significativa e 

contextualizada de conceitos químicos. As três 

modalidades utilizadas na sequência didática 

contemplaram recursos audiovisuais, 

experimentação e jogo didático A proposta 

metodológica foi desenvolvida pelas bolsistas de ID 

do PIBID – Química – UFAL, Campus Arapiraca.  

Resultados e Discussão 

A sequência didática foi realizada em cinco 
momentos distintos.1-Questionário de Avaliação A, 
2-Atividades Audiovisuais, 3-Experimentação, 4-
Jogo didático e 5-Questionário de Avaliação B.  A 
pré-avaliação foi realizada através de entrevista 
escrita que estimulava os alunos a descreverem 
seus conhecimentos sobre o tema de trabalho. 
Foram selecionados 5 alunos que apresentaram 
déficit cognitivo em relação ao tema. A partir desta 
seleção a sequência didática foi aplicada com 
ênfase na observação e estímulo dos sujeitos 
selecionados. Nas atividades audiovisuais os alunos 
puderam ver vídeos que explicavam como ocorria a 
extração do petróleo e a produção da gasolina e 
seus derivados. Na experimentação os estudantes 
realizaram o teste da gasolina, experimento que 
permite quantificar e identificar o teor de álcool na 
gasolina. O jogo didático - “Caixa Orgânica” se deu 
com a confecção de uma caixa que continha doces 
e perguntas relacionadas à química orgânica 
atribuídas no contexto da gasolina, estimulando 

ainda mais a participação e interação dos alunos 
com a dinâmica. A última etapa do trabalho consistiu 
em avaliar a aquisição de conceitos e informações 
do cotidiano relacionadas à sequência didática. As 
repostas dos alunos selecionados encontram-se na 
tabela abaixo.  

 

Tabela 1: Resultados dos questionários aplicados. 

Questão Respostas 

Questionário 

A (Antes) 

Respostas 

Questionário 

B (Depois) 

 Certo Errado Certo Errado 

1. Como ocorre o 

processo da 

obtenção da 

gasolina? 

1 4 5 0 

2. De que modo 

podemos 

perceber que a 

gasolina está 

adulterada? 

0 5 4 1 

3. Qual 

combustível polui 

mais: o álcool ou 

a gasolina? 

5 0 5 0 

4. Qual a 

composição 

química da 

gasolina? 

4 1 5 0 

Conclusões 

Com a sequência didática desenvolvida foi 

possível proporcionar a aquisição significativa de 

conceitos químicos e realizar uma abordagem 

contextualizada e dinâmica com os estudantes. A 

exploração desses recursos didáticos permitiu a 

incorporação de conceitos de forma prazerosa e 

interessante, bem como oportunizou o exercício da 

docência pelas bolsistas de ID envolvidas.  
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Palavras-Chave: Recursos didáticos, Estágio

Introdução 

O presente trabalho corresponde a um projeto de 

intervenção da disciplina de Estágio supervisionado 

III da UFAL campus Arapiraca, aplicado em uma 

turma de 30 alunos do 6º ano do ensino fundamental 

de uma escola estadual, tendo por objetivo destacar 

a efetividade do uso de variados recursos  para 

inserção de conceitos químicos nas aulas de 

ciências, uma vez que esses conceitos geralmente 

só começam a ser tratados a partir do 9º ano. Nessa 

perspectiva elaboramos 20 aulas, onde o tema 

explorado foi “água”, e durante as mesmas 

trabalhamos com 4 recursos diferentes, jogo, 

experimentação, música e desenho, levando os 

alunos a observarem e compreenderem por meio 

destes, fenômenos químicos que o livro didático de 

ciências não consegue mostrar. “Utilizar recursos 

didáticos no processo de ensino- aprendizagem é 

importante para que o aluno assimile o conteúdo 

trabalhado, desenvolvendo sua criatividade, 

coordenação motora e habilidade de manusear 

objetos diversos”. (SOUZA 2007, p.112-113). 

Resultados e Discussão 

Através de um questionário e de desenhos 

produzidos durante as aulas, pode-se perceber um 

grande entusiasmo por parte dos alunos pela 

química da água. A grande maioria admite que a 

utilização de recursos diferenciados os fizeram 

compreender os conceitos propostos e ao mesmo 

tempo enxergar a química existente na água em 

seus diversos estados de agregação. Dentre os 

recursos utilizados os que mais chamaram a 

atenção dos alunos nas aulas havendo uma grande 

identificação, foi o experimento “a fusão do gelo”, e 

o jogo “montando o ciclo da água” que apesar de 

simples conseguiram proporcionar aquisição de 

conhecimento. A preferência pelos dois recursos 

ocorreu em função de que os alunos nunca tinham 

feito um experimento e o jogo transmite 

descontração na aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusões  

A utilização desses recursos didáticos como 

ferramenta pedagógica facilitadora da aprendizagem 

trouxe um novo olhar para a aplicação de conceitos 

químicos nas primeiras séries do ensino 

fundamental II, pois proporcionou aos estudantes 

um contato inicial com a química, que geralmente só 

é abordada a partir do 9º ano. “Muitos alunos e 

alunas demonstram dificuldades em aprender 

química, nos diversos níveis do ensino, por não 

perceberem o significado ou a validade do que 

estudam.” (ZANON e PALHARINI 1995, P.1).   
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 Palavras-Chave: PIBID-Química, olfato, ensino. 

Introdução 

O papel do professor com mediador da 

aprendizagem através da proposição de novas 

metodologias e estratégias para o ensino de química 

vem sendo discutido em todo o Brasil. Propostas 

que incluem o uso da experimentação, jogos 

didáticos, atividades lúdicas, teatro, vídeos bem 

como a discussão de temas geradores relacionados 

ao cotidiano dos estudantes tem proporcionado 

rompimento com tradicionalismo na tentativa de 

realizar a discussão e compreensão significativa de 

conceitos abordados em sala de aula. Desta forma, 

a exploração da química que envolve os cinco 

sentidos do corpo humano consiste em abordagem 

contextualizada e interdisciplinar capaz de mediar o 

processo de ensino-aprendizagem e a aquisição de 

conhecimento formal pelos estudantes (VIDAL 2013, 

SOARES 2011). Os sentidos são essenciais para 

nossa sobrevivência e integração com o ambiente 

em que vivemos. O paladar e o olfato são 

considerados sentidos químicos, pois dependem da 

interação de substâncias químicas sobre receptores 

especiais. No olfato, seus receptores são 

estimulados por moléculas voláteis que se 

encontram dispersas no ar. Assim, o presente 

trabalho teve como objetivo explorar a química dos 

odores através de uma abordagem dinâmica e 

contextualizada que subsidie a construção de 

conhecimento pelos alunos do Ensino Médio.  

Resultados e Discussão 

O trabalho foi realizado pelos bolsistas do PIBID – 

Química da UFAL – campus Arapiraca. A atividade 

foi desenvolvida com cerca de 30 alunos do ensino 

médio da Escola E. Pedro de F. Reis em Arapiraca – 

AL. Nesta intervenção foram utilizados banners e 

recursos multimídia que explicavam como ocorre a 

interação de substâncias químicas voláteis com o 

olfato. Os alunos também participaram de uma 

dinâmica que testava o seu olfato. Os participantes 

foram desafiados a cheirar diversas essências com 

o objetivo de identificá-las e relacioná-las com a sua 

fonte de origem.  

 

 
.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Estruturas das moléculas constituintes das 

essências. 

 

A ação, além de motivar os alunos a participar 

ativamente da construção do seu conhecimento, 

aliou teoria e prática de forma prazerosa permitindo 

aos sujeitos a familiarização com a química através 

do seu cotidiano. Com a atividade puderam ser 

discutidos conceitos relacionados à química 

(funções orgânicas, propriedades físico-químicas, 

densidade, volatilidade, afinidade química), bem 

como informações gerais sobre as principais 

moléculas constituintes das essências. A eficiência 

da intervenção foi avaliada através da participação 

ativa dos alunos e entrevistas. A maioria relatou que 

a ação contribuiu para o conhecimento dos 

conceitos propostos, ao mesmo tempo em que os 

possibilitou ver e associar a química às situações do 

cotidiano. Observou-se que houve identificação dos 

alunos com a ação a partir do resgate de saberes 

advindo de sua própria vivência, os quais os 

auxiliaram na identificação da maioria das essências 

selecionadas. As informações e discussões 

promovidas pelas bolsistas de ID auxiliaram os 

alunos na construção de conhecimentos 

significativos e contextualizados. 

Conclusões 

Esta atividade possibilitou a construção de 

conhecimentos significativos e contextualizados 

pelos alunos da escola, bem como oportunizou o 

exercício da docência pelos bolsistas do PIBID. A 

ação permitiu a aquisição de informações sobre o 

processo olfativo e sua relação com a química.  
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Palavras-Chave: Comportamento, Estágio, relação. 

Introdução 

Infelizmente, a indisciplina em sala de aula tornou-se 

algo rotineiro nas escolas brasileiras. Falta de limite 

dos alunos, tumulto, mau comportamento e 

desinteresse pela aula são problemas encontrados 

diariamente pelo professor e, logo mais, pelo 

estagiário em sua regência. São várias as causas 

que influenciam esse comportamento nocivo dentro 

da sala de aula, como por exemplo, a não imposição 

de limites pelos familiares, mas também pode vim 

do comportamento imposto pelo professor em suas 

aulas dando assim, um grau de liberdade para com 

que os alunos se comportem como bem entendem. 

Buscando compreender melhor como se dá a 

relação entre professor e aluno durante o estágio de 

observação realizado na Escola Estadual Senador 

Rui Palmeira – Arapiraca/AL, aonde se buscou 

observar qual o tipo de comportamento que o aluno 

de estágio deve adotar em suas aulas de regência.   

Resultados e Discussão 

Levando em consideração que as situações de 

aprendizagem podem ser vistas como uma 

interação entre professor, aluno, conteúdo e 

ambiente (CARVALHO, 2012), foi realizado durante 

as aulas de estágio de observação, qual o tipo de 

comportamento adotado pelo professor durante 

suas aulas expositivas, a fim de identificar quais os 

fatores que influenciam na falta de interesse da 

turma pelas suas aulas. Embora a disciplina de 

química seja cansativa para muitos alunos, devido a 

sua complexidade e a necessidade de usar a 

imaginação para entender seus fenômenos, outro 

fator que contribui é a relação intima entre professor 

e aluno. Durante o inicio da aula, o professor passa 

boa parte do tempo falando sobre sua infância, 

romances, viagens dentre outras coisas que 

contribuíam para com que os alunos se 

distanciassem ainda mais de sua aula. Além disso, 

outra prática que foi observada é o grau de 

intimidade, que vinha seguido de piadas e apelidos 

por ambas as partes, sendo muitos desses apelidos 

ofensivos, o que acarretava na falta de respeito dos 

alunos com o professor. Em uma aula de regência, 

o estagiário deve tomar cuidado com esse tipo de 

comportamento, para que se possa formar um 

relacionamento saudável, prazeroso e acima de 

tudo com respeito onde se possa construir um 

ambiente onde todos se sintam a vontade na busca 

pelo conhecimento. Uma vez construída essa 

relação, o estagiário foge da ideia de que a 

disciplina (Almeida e Machado, 2006) deve ser 

conquistada todos os dias, aonde é preciso sempre 

lembrar as regras do jogo, cada vez é preciso 

motiva-los, cada vez é preciso ameaçar, cada vez é 

preciso recompensar. Desta forma, o estagiário 

supera a ideia de “moeda de troca” que se tem 

dentro da sala e promove a construção do ensino e 

aprendizagem.  

Conclusões 

Durante sua aula de regência, o estagiário deve 

adotar medidas que não afastem os alunos, mas 

sim de aproxima-los para uma interação mais 

harmoniosa onde se possa ter uma relação de 

respeito e bem estar. Além disso, deve-se ter 

sempre em mente que a inovação gera 

desenvolvimento e, que inovar nas aulas é sempre 

fundamental para se alcançar rendimentos 

satisfatórios ao longo de sua carreira como docente. 
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Palavras-Chave: analogia, ligações químicas 

Introdução 

Os conceitos químicos são apontados como difíceis 

pelos alunos muitas vezes pelo fato de ser abstrato 

e demandar o uso da imaginação. Este trabalho 

apresenta a realização de uma atividade 

desenvolvida por bolsistas do PIBID química da 

Universidade Federal de Alagoas. A atividade 

contou com a participação de 23 alunos do 1º ano 

de uma escola estadual do município de Craibas-AL. 

O conteúdo abordado foi ligações químicas, 

Fernandez e Marcondes (2006) apontam que pelo 

fato deste conteúdo ser abstrato possui potencial de 

gerar concepções equivocadas. Neste sentido o 

objetivo da atividade foi compreender a forma como 

as ligações químicas aconteciam do ponto de vista 

dos alunos a fim de verificar possíveis enganos e 

elucidar a forma como as ligações químicas 

acontecem a partir de analogias. Para tanto eles 

deveriam utilizar bolas de isopor, coletes com o 

símbolo dos elementos químicos e expressão 

corporal para representar as ligações químicas dos 

compostos sorteado. Os demais integrantes 

deveriam identificar o tipo de ligação do composto e 

indicar a formula do mesmo. Os alunos 

responderam a um questionário antes e depois da 

realização da atividade a fim de verificar eventuais 

mudanças de concepções sobre o conteúdo. 

Resultados e Discussão 

O questionário respondido antes da atividade 

mostrou que 12 alunos dos 23 participantes não 

souberam explicar corretamente como ocorrem as 

ligações covalentes, metálicas e iônicas, 7 não 

conseguiram explicar apenas um tipo de ligação 

química e 4 conseguiram explicar os três 

corretamente. Durante a atividade a forma como as 

ligações químicas foram representadas foi sendo 

modificada. A aproximação das bolas de isopor 

pelos alunos (átomo de um elemento) representava 

o compartilhamento de elétrons como mostra a 

figura 1, assim como a doação de uma bola a outro 

aluno representava a doação de elétrons. Após a 

atividade o segundo questionário indicou progresso 

quanto ao entendimento de como as ligações 

químicas aconteciam. Apenas 4 alunos não 

conseguiram explicar um tipo de ligação química 

corretamente.  

 
Figura 1. Representação da ligação covalente 
Neste sentido a analogia torna-se uma ferramenta 
didática eficaz para o desenvolvimento da 
aprendizagem, uma vez que para Duit (1991) citado 
por Francisco Jr. (2010) as analogias abrem outras 
perspectivas de ensino e facilitam a compreensão e 
a interpretação de conceitos abstratos com 
conceitos concretos e podem motivar os estudantes. 

Conclusões 

A analogia trabalhada permitiu que concepções 

erradas fossem identificadas, assim como as 

principais dificuldades dos alunos. Aspectos que 

foram trabalhadas ao longo da atividade. O PIBID 

neste sentido aproxima o bolsista do seu ambiente 

de trabalho o confrontando com situações peculiares 

a sala de aula. O que permite o desenvolvimento de 

habilidades para contornar estas situações. 
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Palavras-Chave: Experimentação; Perspectivas; PIBID.

Introdução 

A experimentação é uma valiosa ferramenta de 

ensino e aprendizagem, fato há bastante tempo 

discutido em inúmeros trabalhos na área de ensino 

de ciências [1]. Nesta perspectiva o Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência 

(PIBID) do curso de Licenciatura em Química da 

Universidade Estadual de Feira de Santana atuou, 

em seu primeiro ano de existência, promovendo 

uma série de experimentos envolvendo os 

conteúdos das aulas de Ciências/Química em uma 

turma de 8ª série do Colégio Estadual Polivalente de 

Feira de Santana-Ba. Nesta proposta, os alunos 

foram investigados com relação as suas opiniões 

sobre a importância da intervenção experimental 

durante as aulas. Nossos resultados foram obtidos 

através de aplicação de um questionário objetivo 

contendo quatro questões acerca da viabilidade das 

aulas experimentais no processo de ensino-

aprendizagem. Neste trabalho, apresentamos os 

resultados de três das questões aplicadas. 

Resultados e Discussão 

Esta investigação envolveu uma turma com 19 

alunos do 9º. Ano, ensino fundamental II. No 

primeiro questionamento buscou-se uma avaliação 

dos estudantes em relação à atuação do PIBID 

como promotor de maior espaço para aulas 

experimentais dentro do período letivo. Os 

resultados mostraram que 84% dos alunos julgaram 

como ótima esta proposta. A Figura 1 mostra o 

gráfico que quantifica as opiniões dos estudantes. 

 

Figura 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nenhum estudante avaliou com ruim ou péssimo. 

Ao questionar os alunos em relação ao papel que a 

experimentação possui de motivá-los a estudar 

química, 74% expuseram que este é um elemento 

motivador fundamental e 26% consideram a 

experimentação um elemento importante para 

motivá-los. Nenhum aluno declarou que a 

experimentação proposta pelo programa não é 

eficaz neste aspecto. A Figura 2 mostra o gráfico em 

estes resultados.  

 

Figura 2 

 

 

 

 

 

 

 

.   

Por fim foi questionado se os experimentos 

ajudaram na compreensão dos conteúdos 

abordados durante o ano letivo. Como esperado, 

100% responderam afirmativamente, considerando 

a experimentação fundamental para o entendimento 

da química. 

Conclusões 

A quantificação das respostas mostrou que a 

atuação do PIBID - Química no Colégio Estadual 

Polivalente de Feira de Santana, trouxe novas 

dimensões e perspectivas para os alunos, com 

todas as respostas dos estudantes indicando o 

aumento da motivação no estudo da química 

apenas pela introdução dos experimentos nas aulas.  
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Ensino e aprendizagem 

O Lúdico no Ensino de Química: Prática facilitadora do processo de 
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Palavras-Chave: Bingo Atômico, Tabela Periódica, Atividades Lúdicas 

Introdução 

Ensinar Química tem sido um desafio para a maioria 
dos professores. Os alunos passam ao longo do 
ensino médio rejeitando a disciplina e 
caracterizando-a como “Chata”, “difícil” dentre outros 
termos negativos, como aponta Cardoso e 
Colinvaux (2000).  
Diante desse contexto, torna-se necessário que os 
professores busquem novas metodologias visando 
mostrar ao aluno que a Química não é um bicho de 
sete cabeças. Daí cabe destacar que o uso de jogos 
lúdicos no ensino da Química se constitui uma 
relevante prática metodológica. Segundo Soares 
(2004) as atividades lúdicas constituem uma ação 
divertida, independentemente do contexto 
linguístico, se há regras essa atividade lúdica é 
considerada um jogo. Os jogos fazem com que o 
aluno aprenda sem nem perceber que está 
aprendendo e o aprendizado se dá de uma forma 

prazerosa. Tendo em vista a importância dos jogos 
no processo de ensino-aprendizagem, foi aplicado, 
como intervenção do PIBID, na turma do 1º ano do 
Ensino Médio, do Colégio Estadual Gercino Coelho, 
o jogo Bingo Atômico, introduzindo o conteúdo 
“Átomo e suas Propriedades”, objetivando orientar o 
aluno no uso da Tabela Periódica, de modo a 
perceber e compreender as caraterísticas de cada 
elemento químico e relacioná-los com o cotidiano. 
Foram distribuídas cartelas para cada aluno que 
deveria marca-las de acordo com as fichas 
sorteadas, contendo informações sobre a 
aplicabilidade dos elementos químicos e as 
propriedades que deveriam ser consultadas 
utilizando a tabela periódica.  
Para a avaliação da aprendizagem, foi realizado o 
“correio do saber” que consistiu na elaboração de 
uma carta para um colega, onde seria relatado o 
que aprenderam através da realização do jogo e da 
atividade em sala de aula e se a aprendizagem por 
meio do lúdico ocorreu de forma satisfatória. Vale 
destacar que a atividade foi planejada, considerando 
a necessidade da turma, conforme foi sinalizada 
pelos professores e coordenadora da escola. 

Resultados e Discussão 

Ao início da intervenção era perceptível a dispersão 

dos alunos, contudo, no decorrer da atividade, o 

interesse e a interatividade foram tomando conta da 

sala. Além disso, os alunos mostraram-se 

concentrados e motivados devido à competitividade 

entre eles. Assim sendo, confirma-se o que diz 

Vygotsky (apud Rocha, 2011) que o jogo didático, 

estimula a curiosidade, iniciativa de participação, 

habilidades linguísticas e de concentração do aluno. 

A satisfação dos alunos também foi evidenciada no 

registro feito por eles no “correio do saber”, onde 

relatam que houve melhor aprendizado. 

Conclusões 

A realização da intervenção por meio do jogo lúdico 

teve uma significativa contribuição para o 

aprendizado dos alunos, uma vez que foi possível 

trabalhar diversos conceitos de forma articulada e 

dinâmica.  Entretanto, constata-se que ainda há 

muito que avançar no tocante ao uso de novas 

metodologias de ensino, para que seja possível 

maior interação entre os envolvidos uma 

aprendizagem de Química de fato significativa. Daí é 

relevante destacar a ação do PIBID, pois por meio 

dele, é possível a concretização de uma prática 

interativa e dinâmica. 
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Introdução 

 O presente trabalho é parte integrante de um grupo de ações articuladas por diferentes 

departamentos da Universidade Federal do Paraná (UFPR), dentro do escopo do edital Mais Cultura, 

ofertado pelo Ministério da Cultura (MINC) do Governo Federal.  

 O principal objetivo da ação descrita é fazer um resgate de saberes tradiciaonais (populares) das 

comunidades residentes em diferentes localidades do litoral paranaense. Busca-se através da mediação 

Universidade – Comunidade – Escola, desenvolver materiais paradidáticos para o ensino de química.  

 Dessa forma, o objetivo final deste projeto é construir materiais paradidáticos livres (abertos) e 

preparar os professores de escolas públicas das comunidades atendidas para incorporar saberes 

tradicionais (populares) ao ensino de química. 

 A intenção desta ação é romper com uma hierarquia do conhecimento reproduzida pela escola 

através das disciplinas escolares, denunciada pela teoria da Transposição Didática de Chevallard (1997) e 

mostrar a importância dos saberes oriundos da comunidade, proporcionando visibilidade aos seus membros 

e história. Chassot (2006), também lembra que este tipo de pesquisa é importante dentro da linha de estudo 

de saberes populares e sua relação com o ensino de química.  

Resultados e Discussão 

 A metodologia a ser utilizada no desenvolvimento deste projeto é a pesquisa-ação, que busca não 

somente a constituição de conhecimento através da coleta de dados sobre o ambiente ou objeto estudado, 

mas também estuda uma situação, comunidade ou objeto e desenvolve uma proposta de transformação do 

meio através de estudos e dados coletados.  

 Destarte, através da metodologia de rodas de conversa busca-se mapear um conjunto de saberes 

tradicionais presentes em cada uma das nove comunidades litoraneas contempladas, as quais são listadas 

a seguir: 

1. GUARATUBA – PARATI; 

2. GUARATUBA – SÃO JOÃOZINHO; 

3. GUARAQUEÇABA – RIO VERDE E BATUVA; 

4. GUARAQUEÇABA – ILHAS DE BARBADOS, BERTIOGA E SUPERAGUI; 

5. GUARAQUEÇABA – POTINGE E AÇUNGUI; 

6. MORRETES E ANTONINA – PANTANAL E RIO PEQUENO; 

7. PARANAGUÁ – MANDIQUERA; 

8. MATNHOS – RIO DA ONÇA; 

9. M'BYA GUARANI. 

 É também importante destacar que as ações do projeto serão articuladas em 3 etapas: (1) 

Conhecer e Compreender; (2) Conhecer e Propor; (3) Propor e Agir.  

Conclusões 

 Neste resumo apresentou-se uma proposta de ação a qual está englobada dentro do edital Mais 

Cultura na UFPR. Busca-se com tal proposta desenvlver um ensino de química mais relacionado com as 

realidades sociais das comunidades do litoral do Paraná, preenchendo uma lacuna ocasionada por políticas 

educacionais de distribuição de livros didáticos para a Educação Básica, articulada pelo Ministério da 

Educação (MEC) através do Plano Nacional do Livro Didático (PNLD) e dentro de uma visão da superação 

da hierarquia dos conhecimentos.  
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Introdução 

Os PCNs (1999) estabelece que “...a 
experimentação tem papel de destaque no ensino 
de Química.” pois essas atividades devem 
desenvolver no aluno o exercício da observação, da 
análise, da coleta de dados, da elaboração de 
hipóteses e resolução dos problemas enfrentados, 
além de servir de estímulo para o aprendizado e 
interesse do aluno para o estudo desta ciência. 
Neste contexto, concordamos com Giordan (1999) 
quando afirma que a experimentação desperta um 
forte interesse entre os alunos levando-os, 
ludicamente, a obter uma melhor compreensão dos 
temas trabalhados. 
Esta pesquisa é parte integrante das ações do 
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 
Docência (PIBID/CAPES/UFS/QUÍMICA/Campus de 
São Cristóvão) e teve como objetivo identificar o 
grau de satisfação dos alunos sobre as atividades 
experimentais, durante a aplicação da oficina 
temática “Hálito Culposo: A Química do Bafômetro” 
que objetivou desenvolver os conteúdos químicos 
de oxirredução e eletroquímica relacionando-os com 
o funcionamento do bafômetro. Esta pesquisa foi 
realizada com 24 alunos do ensino médio de uma 
escola da rede estadual, situada no município de 
Aracaju/Sergipe. 
Foram realizados os experimentos: a) Identificando 
as evidências de reação. b) Simulando um 
bafômetro descartávelc) Construíndo a pilha de 
limão. Para cada experimento foi definido uma 
situação Problema e após as atividades aplicado um 
questionário utilizando a escala de Likert de 5 
pontos para mensurar o grau de concordância da 
série de afirmações avaliadas, estabelecendo-se o 
Ranking Médio (RM) (MAHOTRA, 2001). As 
afirmações foram julgadas de uma escala de 1 a 5, 
representando as opções “Discordo Plenamente” 
(1), “Discordo” (2), “Neutro” (3), “Concordo” (4), 
“Concordo Plenamente” (5). 

Resultados e Discussão 

Quando questionados que nota dariam as atividades 
desenvolvidas na oficina, a nota variou de 10 a 8. As 
falas justificam o grau de satisfação: 

“As atividades foram muito proveitosas e de fácil 
acimilação (cis)” (Aluno 3) 

 
 
 

“O modo com que eles desenvolveram as 
atividades foi bastante importante e de fácil 
entendimento” (Aluno 15) 

A Tabela 1 representa a frequência das respostas 

dos pesquisados e o Ranking Médio (RM). 

 

Tabela 1 

Afirmação Frequência RM 

1 2 3 4 5 RM 

1- Os experimentos 
realizados na oficina 
foram interessantes. 

 
- 

 
- 

 
2 

 
6 

 
16 

 

6,6 

2 - Gosto de participar 
das atividades 
realizadas em 
laboratório. 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
3 

 
 
7 

 
 

14 

 

 

4,4 

3 - Aprendo bastante 
com as atividades de 
laboratório. 

 
 
1 

 
 
- 

 
 
6 

 
 
3 

 
 

14 

 

 

4,2 

4 - Entendo 
fenômenos 
físicos/químicos que 
ocorrem nas aulas de 
laboratório. 

 
 
- 

 
 
3 

 
 
6 

 
 
3 

 
 

12 

 

 

4,0 

Observa-se que as afirmações 1 e 2 caracterizam o 
caráter motivador e lúdico da experimentação, 
enquanto a 3 e a 4 a aprendizagem, confirmando as 
colocações de Giordan (1999) citadas 
anteriormente. 

Conclusões 

As reflexões sobre o papel das atividades 
experimentais no processo de ensino aprendizagem 
nos leva a considerar que: a experimentação com 
uma abordagem problematizadora/investigativa, 
mediada pelo professor, convida o aluno à 
observação, à discussão e à reflexão além de 
integrar à motivação à aprendizagem. 
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Introdução 

A educação e principalmente o ensino de Química 
enfrentam desafios como didáticas de ensino, falta 
de motivação do professor e dos estudantes, além 
da falta de estrutura nas escolas. Nessa 
perspectiva, tem-se buscado motivar no aluno o 
interesse pela ciência através da experimentação. 
Segundo Rosa (2013), o modo como o ensino é 
desenvolvido na educação básica deixa de produzir 
resultados importantes para o desenvolvimento 
cognitivo dos estudantes, bem como garantir a 
promoção da educação, mas esse fato não é 
intencional e sim provocado muitas vezes pela 
forma tradicional de ensino que certos educadores 
passaram a adotar. 

1
 

Esta pesquisa faz parte da análise das ações de 
monitorias e feiras de ciências realizadas por oito 
bolsistas do PIBID/Química/UFS/São Cristóvão em 
duas escolas da rede pública de ensino: o Colégio 
A, localizado na cidade de Aracaju, e o Colégio B, 
na cidade de São Cristóvão.

 

O trabalho tem por objetivo sanar as dúvidas que os 
alunos apresentaram em consonância com a 
experimentação, e assim, auxiliar na construção de 
uma aprendizagem significativa. 

Resultados e Discussão 

Com as monitorias referentes aos conteúdos, os 
alunos iam sanar suas dúvidas e o desenvolvimento 
deles no projeto pode ser observado nos exercícios 
resolvidos nas monitorias e com a evolução e o 
empenho destes em sala de aula, constatado pelos 
professores, assim como aumentou a participação 
dos alunos nas atividades desenvolvidas pelos 
bolsistas. 
A partir do momento em que os experimentos foram 
selecionados os alunos puderam aplicar com êxito a 
teoria e prática trabalhada com professor e 
monitores em suas apresentações. 
Tabela 1. Lista de experimentos dos colégios. 

Colégio A Colégio B 

Serpente do faraó A água que pega fogo 

Explosão de cores Camaleão químico 

Sangue do diabo Indicador natural 

 
A tabela acima apresenta alguns dos experimentos 
realizados pelos alunos dos dois colégios estaduais, 
na feira de ciências. No colégio A participaram do 
evento, aproximadamente 500 alunos, com 37 
experimentos, e no Colégio B, 100 alunos, com 24 
experimentos. 
A participação dos bolsistas no projeto evidencia a 
contribuição significativa do PIBID para a formação 
docente, uma vez que viabiliza aos licenciandos 
substituir suas concepções alternativas sobre o 
ensino e conceitos estudados no curso. Da Silva 
(2014) defende que é necessária a busca para 
proporcionar aos alunos de ensino médio uma visão 
da disciplina de química baseada em resultados 
experimentais obtidos por meio de aulas dinâmicas 
e motivadoras. 

2 

As atividades desenvolvidas pelos bolsistas nos 
dois colégios contribuíram para o desenvolvimento 
dos alunos na disciplina de Química, o que conduz 
a aprendizagem significativa dos alunos, uma vez 
que essa evolução veio acompanhada de resultados 
positivos. 

Conclusões 

Esse trabalho ressalta a importância da 
experimentação para o ensino de química, através 
das ações de monitorias com experimentação e o 
desenvolvimento de uma feira de ciências. 
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Introdução 

O uso do teatro em sala de aula, além de ser uma 

forma lúdica de se entender a química, faz com que 

os estudantes reflitam sobre os conhecimentos 

adquiridos nas aulas [1]. A música é um recurso 

didático simples, dinâmico, contextualizado, que se 

aproxima da realidade do aprendiz, ajudando no 

diálogo entre professor e aluno e, favorecendo a 

interdisciplinaridade [2]. Neste sentido uma das 

ações propostas pelo Programa Institucional de 

Bolsa de Iniciação a Docência (PIBID) do curso de 

Licenciatura em Química da Universidade Estadual 

de Feira de Santana (UEFS), buscou promover 

maior contato dos alunos do Colégio da Policia 

Militar- Diva Portela em Feira de Santana BA com a 

música e o teatro, nas mediações realizadas em 

sala de aula que envolvia os conteúdos de química.  

Este trabalho expõe os resultados parciais da 

investigação em torno de como os alunos 

receberam esta iniciativa e como eles consideram 

esta intervenção importante em seu processo de 

aprendizagem. Esta análise foi realizada com base 

em questionários abertos contendo questões 

referentes ao conteúdo do comportamento dos 

gases, que foi o tema estudado em sala de aula e 

sobre a viabilidade do uso de teatro e da música 

como estratégia de ensino em química.  

Resultados e Discussão 

Esta investigação envolveu 38 estudantes que 

responderam a um questionário aberto, no qual foi o 

principal aporte para a análise dos resultados sobre 

suas perspectivas com relação à atuação do PIBID 

introduzindo a musica e o teatro como estratégias 

de ensino nas aulas de química.  

Com relação à utilização da música em forma de 

paródia abarcando o conteúdo dos gases, 

apresentada durante a aula, aproximadamente 90% 

dos alunos mostraram-se favorável a esta forma de 

intervenção, a Tabela 1 ilustra as considerações de 

alguns alunos que foram favoráveis à utilização 

deste recurso. 10% dos alunos reprovaram a 

iniciativa, por considerar que o uso da música pode 

se apresentar de forma confusa algumas vezes.  

 

Tabela 1 

A1 “A música ajudou a fixar mais o conteúdo” 

A2 “A música, foi uma forma de relembrar o 

assunto já mencionado durante a aula.” 

A3 “o uso da musica tornou a aula mais 

interessante”  

*A1, A2 e A3 equivalem aos alunos. 

 

No que diz respeito à viabilidade do teatro na 

contextualização das aulas sobre os gases, os 

estudantes colocaram-se de forma positiva a esta 

iniciativa, 85% declararam que de alguma forma o 

teatro melhorou sua relação com o ato de estudar 

química e interpretar os fenômenos naturais. A 

Tabela 2 expõe algumas destas colocações. 

 
Tabela 2 

A4 “O teatro estimulou prestar atenção na 

aula” 

A5 “O teatro nos levou a perceber como o 

gás se comporta em determinadas 

situações do dia – a – dia.”  

 

Conclusões 

Os resultados obtidos nos questionários condizem 

à reflexão da importância de introduzir novos 

elementos na dinâmica das aulas de química, uma 

vez que, os alunos declararam que os recursos 

analisados foram importantes e significativos em 

seus processos de aprendizagem. 
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Introdução 

Os conteúdos químicos vêm sendo abordados de 

modo a priorizar a transmissão do conteúdo e a 

memorização. Uma mudança na maneira como os 

conceitos são abordados pode auxiliar para que o 

ensino desta Ciência torne-se atrativo. Contribuindo 

para a formação de cidadãos e na compreensão dos 

fenômenos que ocorrem a sua volta. Uma proposta 

que garante formação para cidadania e 

desenvolvimento conceitual são as oficinas 

temáticas (MARCONDES, 2008). Na oficina 

temática os conceitos são desenvolvidos utilizando 

uma pluralidade de recursos didáticos, possibilitando 

que os alunos percebam a Química ao seu redor, 

diante de questões problematizadoras. O conteúdo 

químico e o tema social devem relacionar-se, 

possibilitando a contextualização do ensino. Um 

tema que pode contextualizar o ensino de 

transformações químicas é o estudo das 

contribuições e desvantagens do consumo do 

açúcar comum, a partir das transformações 

químicas que ocorrem no corpo. O objetivo deste 

trabalho é apresentar as etapas que compõe a 

oficina temática “Açúcar: um doce não tão doce” 

refletindo sobre a importância de sua aplicação. A 

oficina foi desenvolvida durante o ano de 2014 nas 

ações do Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência 

(PIBID/CAPES/UFS/QUÍMICA/Campus de São 

Cristóvão) e do Programa de Consolidação das 

licenciaturas (PRODOCÊNCIA/CAPES). Sua 

aplicação ocorreu quatro vezes. Ao todo 

participaram das atividades 126 alunos do primeiro 

ano do ensino médio do Colégio Estadual “Abelardo 

Romero Dantas”, localizado no município de 

Lagarto/SE. Os dados mostrados neste trabalho 

fazem parte de diários construídos pelos bolsistas 

para registro de observações durante a intervenção. 

Resultados e Discussão 

A oficina temática foi estruturada em quatro 
momentos: 1. Apresentação geral da oficina, 
aplicação de questionário de conhecimentos 
prévios, leitura e discussão do texto “Açúcar de 
Mocinho a Vilão”, possibilitando conhecer as 
concepções prévias dos alunos e iniciar discussões 
acerca do tema proposto; 2. Leitura e discussão do 

texto “Transformações Químicas” a sua utilização 
auxiliou a abordagem do conteúdo químico,  
relacionando-o ao tema social; 3. Realização e 
discussão do experimento “Identificação de açúcar 
em alimentos” utilizando o Reagente de Benedict 
adaptado do artigo “Preparo e Emprego do 
Reagente de Benedict na Análise de Açúcares: Uma 
Proposta para o Ensino de Química Orgânica” de 
Oliveira et al. (2006) 4.  Revisão dos conceitos 
abordados utilizando o jogo didático caça- palavras.   

     
      Figura 01: Realização        Figura 02: Leitura do 
      de experimento.        texto. 

 
A análise das observações dos registros mostrou 
que a utilização das diferentes atividades motivou os 
alunos, despertando o interesse pela aprendizagem. 
A problematização sobre o açúcar ser “mocinho ou 
vilão” para a saúde gerou discussões sobre o tema 
e a partir delas foi possível iniciar o conteúdo 
químico. O experimento destacou-se como atividade 
em que todos alunos buscaram participar 
levantando questionamentos. 

Conclusões 

A oficina temática motivou os alunos a participarem 

das atividades, possibilitando a percepção da 

presença da Química em seu cotidiano. 

Contribuindo para compreensão das transformações 

químicas que ocorrem com o açúcar no organismo, 

avaliando vantagens e desvantagens do seu 

consumo. 
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Introdução 

A obtenção de energia elétrica e os possíveis 
impactos ambientais que podem ser gerados têm 
sido discutidos em várias instâncias mundiais. 
Problemas como: a exploração indevida de 
recursos, liberação dos gases do efeito estufa, 
destruição da fauna e flora, dentre outros, são temas 
frequentes nos meios de comunicação. No que diz 
respeito ao Brasil, as hidrelétricas são as principais 
responsáveis pelo fornecimento de energia, mas 
diante da crise hídrica atual, com baixos níveis de 
água nos reservatórios, as hidrelétricas não 
conseguem suprir a demanda e as termoelétricas 
são acionadas para complementar as necessidades 
do país. A leitura do cotidiano permite aproximar os 
conteúdos químicos com a realidade que o aluno 
está inserido, fazendo com que o interesse de 
entender mais sobre o que está acontecendo gere 
possibilidades de uma aprendizagem efetiva. Este 
trabalho propôs uma abordagem na sala de aula 
com questionamentos relacionados à geração de 
energia, evidenciando as fontes energéticas do 
Estado de Sergipe e possibilitando a discussão de 
conhecimentos teóricos e práticos da física, da 
química e da geografia. 

Resultados e Discussão 

O projeto foi desenvolvido durante as ações do 
PIBID/Química/IFS, no Colégio Estadual Presidente 
Costa e Silva em Aracaju-SE, com alunos do 1º ano 
do ensino médio. A pesquisa teve caráter qualitativo 
e os dados obtidos foram coletados dentro do 
ambiente escolar, por meio de entrevistas, 
questionamentos, observações, debates, 
experimentos e a construção de uma maquete. 
Dentre as diversas metodologias de ensino, merece 
destaque o uso de maquetes que são 
representações de uma ideia, objeto, 
acontecimento, processo ou sistema criado com um 
objetivo específico, permitindo assim, materializar 
uma ideia ou um conceito, tornando-os assim 
diretamente assimiláveis (GILBERT et al., 2000). 
A sequência didática aplicada na escola envolveu (i) 
discussão sobre os principais conteúdos químicos 
envolvendo o tema; (ii) estudo e compreensão das 
principais formas de energia através de textos, 
vídeos de matérias de jornais e experimentos; (iii) 
elaboração de uma maquete (Figura 01) sobre o 

parque eólico, onde foram trabalhados conteúdos 
interdisciplinares com a geografia e a física, tais 
como: energia térmica, elétrica, eólica, clima, 
impactos ambientais e funcionamento de um parque 
eólico. 

O destaque para Energia Eólica deve-se ao fato 
de Sergipe ter o seu primeiro Parque Eólico desde 
Janeiro de 2013, localizado no município de Barra 
dos Coqueiros constituído por vinte e três unidades 
aereogeradoras totalizando 34,5 MW. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01. Simulador do parque eólico construído 

pelas alunas e apresentado durante a III Mostra 

Científica realizada no Colégio Estadual Presidente 

Costa e Silva. 

Conclusões 

A contextualização no ensino de Química é uma 
proposta para aproximar os contextos no qual o 
aluno está inserido levando em consideração sua 
cultura, seus valores humanísticos e éticos. Através 
da proposta desenvolvida, foi possível ampliar a 
percepção critica dos alunos em relação a geração 
de energia elétrica, contemplando uma dimensão 
que vai além dos conteúdos químicos. 
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Introdução 

O ensino de Química não tem se mostrado útil para 

o aluno, uma vez que ele não vê aplicação dessa 

ciência em seu cotidiano
1
. Dessa forma, essa 

disciplina não tem cumprido com seu papel de 

formar cidadãos críticos. O desenvolvimento e 

aplicação de oficinas temáticas surge como uma 

proposta metodológica que possibilita a 

aprendizagem de conceitos científicos e a formação 

do cidadão
2
. A oficina é utilizada na promoção da 

aprendizagem significativa, reunindo vários recursos 

didáticos para gerar uma interação do conteúdo 

científico com a realidade do discente. Partindo de 

situações reais e relevantes 
2
. Um tema importante 

de ser abordado é água. O objetivo deste trabalho é 

apresentar as etapas que compõe a oficina "Água: 

do tratamento ao consumo humano" refletindo sobre 

a importância de sua aplicação. A oficina 

desenvolvida para alunos do 1º ano do ensino 

médio, alerta sobre os riscos do uso indiscriminado 

da água, e contextualiza os métodos de separação 

de mistura. A mesma foi desenvolvida durante o ano 

de 2014 nas ações do ações do Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 

(PIBID/CAPES/UFS/QUÍMICA/Campus de São 

Cristóvão) e do Programa de Consolidação das 

licenciaturas (PRODOCÊNCIA/CAPES). Os dados 

mostrados no trabalho fazem parte de diários 

construídos pelos bolsistas para registro de 

observações durante as intervenções. A oficina foi 

aplicada 5 vezes em três escolas públicas de 

Sergipe, em novembro e dezembro de 2014, a 85 

alunos. 

Resultados e Discussão 

A oficina está estruturada nas seguintes etapas: 1. 

Aplicação de questionário prévio, e discussão do 

texto “Água: está em escassez?”; 2. Aula expositivo-

discursiva sobre os métodos físicos de separação 

de mistura envolvidos no tratamento da água e 

apresentação do software "Simulando uma estação 

de tratamento”; 3. Realização de dois experimentos: 

floculação e teste de potabilidade; 4. Aplicação do 

jogo didático “Quízmica” com o intuito de revisar os 

conteúdos da oficina, e perceber indicativos de 

aprendizagem e aplicação de um questionário pós-

oficina. 

A partir da análise das observações registradas nos 

diários percebemos uma participação ativa dos 

alunos, principalmente durante as atividades 

experimentais e no jogo didático, caracterizando-os 

como motivadores, como pode-se perceber na 

figura 1.  

 

 

 

 

 

Figura 1: Alunos realizando experimento 

 

Com a aplicação do questionário pós-oficina foi 

possível notar o desenvolvimento da capacidade 

crítica dos alunos, posicionando-se de forma ativa, 

dando sugestões e explanando suas ideias sobre o 

uso responsável da água. 

Conclusões 

A temática tratamento de água, possibilita a 

contextualização do conteúdo de métodos físicos de 

separação de mistura, comumente visto de maneira 

superficial no ensino médio. Além de motivar os 

alunos na aprendizagem. 
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Introdução 

Em boa parte das escolas brasileiras o ensino está 
associado a uma prática descontextualizada, 
centrado no método transmissão-recepção. Neste 
modelo de ensino há espaço apenas para 
memorização de conceitos, fragilizando o 
aprendizado. Para Schnetzler e Aragão (1995) essa 
prática torna o aluno passivo e tem como objetivo a 
memorização de informações para aprovações em 
exames vestibulares. Uma alternativa para 
introdução da abordagem interdisciplinar e 
contextualizada nas aulas são as oficinas temáticas. 
Para Marcondes (2008, p. 68) a oficina temática 
busca “tratar os conhecimentos de forma inter-
relacionada e contextualizada e envolver os alunos 
em um processo ativo de construção de seu próprio 
conhecimento e de reflexão que possa contribuir 
para tomadas de decisões”. A abordagem temática 
presente nas oficinas contribui para aproximação 
entre questões sociais e conceitos científicos. Uma 
possibilidade para essa integração é o estudo das 
ligações iônicas a partir do mineral carnalita. É 
objetivo deste trabalho apresentar as etapas que 
compõe a oficina “A carnalita e o estudo de ligações 
iônicas” refletindo sobre a importância de sua 
aplicação. A oficina foi desenvolvida durante o ano 
de 2014 nas ações do ações do Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 
(PIBID/CAPES/UFS/QUÍMICA/Campus de São 
Cristóvão) e do Programa de Consolidação das 
licenciaturas (PRODOCÊNCIA/CAPES). Os dados 
mostrados neste trabalho fazem parte de diários 
construídos pelos bolsistas para registro de 
observações durante a intervenção. A oficina foi 
aplicada a 110 alunos do 1º ano do ensino médio da 
rede pública de Sergipe. 

Resultados e Discussão 

A figura 1 mostra como a oficina temática está 
estruturada. 

 
Figura 1. Estrutura da oficina 

O estudo da carnalita e de sua composição 
possibilitou a articulação com o conceito de ligação 

iônica, pois as substâncias que constituem este 
mineral são formadas por atrações eletrostáticas 
entre íons positivos e negativos. Ao utilizar a fórmula 
da carnalita como forma de contextualizar o ensino 
das ligações iônicas foi possível mostrar aos alunos 
por que os íons são formados e como a interação 
entre eles se caracteriza como uma ligação iônica. A 
oficina temática consegue fazer com que os alunos 
expressem suas ideias sobre os conceitos 
abordados, nos fazendo perceber o grau de 
entendimento dos alunos sobre o assunto abordado. 
Da reflexão que fizemos sobre os dados registrados 
nos diários percebemos que durante a aplicação da 
oficina, os estudantes mostraram-se curiosos e 
motivados a aprender.  A utilização do vídeo 
didático, aplicação de questionários, leitura de 
textos, realização de experimento e aplicação do 
jogo didático promoveram interação entre 
estudantes e bolsistas, favorecendo o processo de 
construção de conhecimento. A figura 2 mostra os 
alunos realizando experimento com objetivo de 
discutir o processo de recuperação do cloreto de 
potássio (KCl) por meio da ebulição. 

 
Figura 2. Alunos observando o experimento  

Conclusões 

Percebemos que a aplicação da oficina temática 
motivou a participação e aprendizagem. A interação 
entre alunos e os bolsistas foi oportunizada devido à 
relação entre a carnalita e o estudo das ligações 
iônicas. 
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Introdução 

As discussões sobre as práticas pedagógicas 
vigentes e o papel do professor na proposição de 
novas estratégias para o ensino, tem sido tema de 
muitos trabalhos no Brasil. Propostas que se 
baseiam na utilização de vídeos, jogos, e outras 
atividades lúdicas, (Giordan, 1999; Cunha, 2012) 
bem como a discussão de temas relacionados ao 
cotidiano dos estudantes que rompem com o 
tradicionalismo, na tentativa de promover a 
compreensão do conteúdo específico abordado em 
sala de aula. Desta forma, a exploração da química 
que envolve os 5 sentidos (visão, audição, tato, 
paladar e olfato) consiste em uma abordagem 
contextualizada e interdisciplinar, capaz de mediar o 
processo de ensino-aprendizagem e a aquisição de 
conhecimento formal pelos estudantes (VIDAL e 
MELO, 2013). O paladar e o olfato, são 
considerados sentidos químicos, pois dependem da 
interação de substâncias químicas sobre receptores 
especiais. No paladar, os quimiorreceptores 
gustativos, são excitados por substâncias existentes 
nos alimentos, enquanto que os receptores olfativos 
são excitados por compostos voláteis presentes no 
ar (CARRETA, 2006). Assim, o presente trabalho 
tem como objetivo explorar a Química dos Sentidos, 
especificamente a Química dos Sabores e Odores, 
através de uma abordagem contextualizada, que 
subsidie a construção de conhecimento pelos 
alunos. O trabalho foi realizado pelos bolsistas do 
PIBID – Química da UFAL – Campus Arapiraca com 
25 alunos do ensino médio da Escola Pedro de 
França Reis em Arapiraca – AL. 

Resultados e Discussão 

A metodologia usada pelos bolsistas, foi a realização 
de pesquisas bibliográficas referentes ao tema, 
posteriormente fizeram apresentações de 
seminários relacionados à química do paladar e do 
olfato, através da utilização de recurso multimídia e 
banners, explicitando que os produtos selecionados 
para os experimentos podem ser encontrados em 
feiras livres por todo o Brasil. A atividade foi dividida 
em 3 etapas, na 1ª etapa os alunos eram vendados 
e provaram algumas frutas (jiló, laranja, manga, 
maçã, banana, e o tomate – que é um fruto). Já na 
2ª etapa, os alunos, além de estarem vendados, 
ainda tiveram os narizes tapados e provaram as 
mesmas frutas. E na 3ª etapa, ainda com a venda 
nos olhos, cada aluno teve que cheirar uma fruta 
específica e provar outra fruta (foram utilizadas as 

mesmas frutas das etapas anteriores). Com essa 
atividade, percebe-se que, os alunos estavam 
bastante empolgados por participarem de algo que 
era totalmente diferente do que eles tinham acesso 
em sala de aula. Assim, eles conseguiram identificar 
os grupos orgânicos, e suas influências na 
percepção dos sabores, algo que passa quase 
despercebido no cotidiano dos alunos, tornando a 
atividade motivadora, com um caráter lúdico 
vinculado aos sentidos. 

 

 
Figura 1. Explicação e realização da atividade. 

Conclusões 

A utilização da Química associada aos sentidos 
humanos traz um caráter motivador fundamental à 
compreensão dos fenômenos químicos presentes 
em seu dia a dia, possibilitando o desenvolvimento 
do senso crítico e investigativo, através da aquisição 
do conhecimento formal pelos estudantes. 
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Introdução 

As práticas pedagógicas tradicionais e o papel do 

professor na proposição de novas abordagens 

metodológicas para o ensino de química tem sido 

alvo de discussões no Brasil (LIMA, 2011). Nesse 

sentido, os jogos didáticos aparecem como uma 

estratégia didática interessante, pois além de 

propiciarem uma maior interação aluno-aluno e 

aluno-professor, podem contribuir para a aquisição 

de conhecimentos específicos pelos alunos. Para 

Kishimoto (1996), o jogo tem duas funções, a lúdica 

e a educativa e, essas devem coexistir de forma 

equilibrada. O presente trabalho tem como objetivo 

1-Motivar os alunos, 2-Discutir Conceitos de 

Química, 3- Conectar a Química e o Cotidiano dos 

Estudantes. O trabalho foi realizado pelos bolsistas 

do PIBID–Química da UFAL–Campus Arapiraca. A 

atividade foi desenvolvida com 25-30 alunos do 

ensino médio da Escola Pedro de França Reis em 

Arapiraca–AL. Sendo realizada em dois momentos. 

1° Momento: Investigação das dificuldades dos 

alunos na Química. 2° Momento: Discussão de 

conceitos de química com dois jogos interativos 1- 

Afunda ou boia e 2- Acerte o béquer, ambos com 

perguntas e respostas relacionadas à química.  

Resultados e Discussão 

No jogo 1, Afunda ou Boia, os estudantes foram 

questionados se 5 objetos (parafuso, bloco de 

madeira, lâmina, tampa de garrafa PET, e copo de 

alumínio) iriam afundar ou boiar quando submersos 

em um béquer contendo água. Ex: O que acontece 

quando é colocada uma lâmina em um béquer 

contendo 800 mL de água, afunda ou boia? Com 

essa pergunta foi possível explicar o conceito de 

densidade, e de tensão superficial da água. No jogo 

2, Acerte o Béquer, os alunos deveriam derrubar, 

com bolas, o maior número de béqueres possíveis. 

Cada béquer derrubado correspondia a uma frase 

do saber popular. Ex: Mito ou Verdade: Recarregar a 

bateria do celular muitas vezes ao dia estraga o 

aparelho? Sendo possível explicar que atualmente 

as baterias são feitas de Íon-Lítio, e é recomendado 

recarrega-la várias vezes ao dia. Nesse sentido, as 

frases selecionadas continham informações que 

poderiam ser explicadas a partir de conceitos 

relacionados à química ou ciências. Durante a 

realização da atividade foi possível observar que os 

estudantes estavam bastante empolgados em 

participar dos jogos, isso aconteceu porque os 

alunos não estão acostumados a terem aulas desta 

natureza. Assim, acreditamos que no que se refere 

à motivação, nossos objetivos foram cumpridos. 

Quanto à discussão de conceitos de fenômenos do 

cotidiano foi observado que os estudantes 

conseguiram compreender os conceitos discutidos 

com a realização dos jogos. Porém, às explicações 

de fenômenos do dia a dia (jogo 2) acreditamos que 

para que a aprendizagem possa ser concretizada 

será preciso realizar outras discussões, com auxílio 

de textos e recursos multimídia. 

Figura 1. Jogos: acerte o béquer e afunda ou boia. 

Conclusões 

O uso de jogos no Ensino de Química é algo que 

trás diversas vantagens para o ensino e 

aprendizagem dos alunos, pois além de fazê-los 

aprender de forma mais dinâmica, ainda permite sua 

aproximação da Química. Com a realização desta 

atividade foi possível motivar o grupo de alunos para 

a participação nos jogos e discussão de conceitos 

químicos. 
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Introdução 

A grande dificuldade em oportunizar aos alunos o 
desenvolvimento da compreensão conceitual em 
Química reside no fato de que a maior parte do 
universo dos fenômenos estudados nesta ciência 
aborda fenômenos que ocorrem em nível 
microscópico. Além desta dificuldade, a Química é 
uma ciência essencialmente simbólica.

1,2
 Dessa 

forma, a atividade experimental pode ser uma 
ferramenta interessante no que concerne ao ensino-
aprendizagem da Ciência Química. Por sua vez, o 
conceito de experimentação problematizadora 
almeja ir além da experimentação investigativa, na 
medida em que propõe a leitura, a escrita e a fala 
como aspectos indissociáveis para uma discussão 
mais abrangente dos conceitos destes 
experimentos.

3
 A experimentação deve cumprir a 

função alimentadora do processo de significação do 
mundo

4
, dando ao aluno oportunidade de 

desenvolver capacidades que neles despertem a 
inquietação diante do desconhecido, buscando 
explicações lógicas e razoáveis, levando-os a 
desenvolverem posturas críticas, realizar 
julgamentos e tomar decisões fundamentadas em 
critérios objetivos, baseados em conhecimentos 
compartilhados por uma comunidade escolarizada. 
Diante dessa análise, o presente trabalho teve como 
intuito empregar uma atividade de experimentação 
em sala de aula, abordando o uso de reações 
químicas no Ensino Médio tendo como base o 
conceito de experimentação problematizadora. 

Metodologia  

O objeto de estudo foi uma turma do 3
o
 Ano com 

cerca de vinte alunos da Escola Estadual Manoel de 
Lira sediada no município de Feira Grande-Alagoas. 
Para a proposta de estudo foi selecionado um 
experimento, a expansão do balão brincalhão, para 
abordar princípios, conceitos e fatos relacionados 
ao tema, reações químicas. Foi utilizado um roteiro 
experimental como plano de mediação entre o 
sujeito e o objeto. Os estudantes foram solicitados a 
explicar os fenômenos que observavam por meio de 
desenhos, participando, logo após, de discussões 
em grupos nas quais apresentaram seus modelos 
construídos. Ademais, o conjunto de dados obtidos, 
juntamente com as falas dos discentes foi 
analisado, em seguida, sob uma óptica quantitativa 
e qualitativa. 

Resultados e Discussão 

Pela análise das representações observou-se que 
as explicações são direcionadas a elucidar o 
aumento de volume do balão ao adicionar o 
bicarbonato ao vinagre, conforme a Figura 1. O 
aluno 9 afirma que: “a reação química fez as 
moléculas de vinagre se agitarem formando um 
gás”. A partir dessa afirmação o aluno conclui que 
se trata de uma reação química, uma vez que, 
ocorreu uma transformação com produção de um 
gás. Além disso, demonstra que as condições para 
que ocorra uma reação é justamente o contato entre 
compostos e a necessária afinidade química entre 
os mesmo.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Representação do fenômeno em estudo pelo estudante 9. 

Os alunos representaram o fenômeno em termos de 
aumento de choques entre as partículas. O 
esquema acima consistiu de um recipiente em que 
havia um número maior de partículas por unidade 
de volume se transformando em outras. Outro 
aspecto a ser destacado, e importante, é que alguns 
estudantes em suas explicações escritas fazem 
associação do fenômeno por aquilo que ele tem em 
mente, o aluno 9 usa a expressão: “como um balão 
de ar quente”. 

Conclusões 

A aplicação da estratégia metodológica permitiu 
observar que os estudantes participaram de forma 
ativa do processo de construção do conhecimento, 
permeando conceitos já adquiridos e construídos. 
De forma que possibilitou a construção de modelos 
mentais representativos. 
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Introdução 

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 
Docência (PIBID) vem se destacando na construção 
da identidade docente dos futuros professores e na 
possibilidade de tornar o processo de ensino e 
aprendizagem inovador. Para Lima, Andrade e 
Sussuchi (2014) as principais contribuições do 
PIBID/Química da Universidade Federal de Sergipe 
(UFS/Campus de São Cristóvão) envolve questões 
relacionadas a formação inicial do professor como: 
“Aperfeiçoamento da relação teoria-prática”; 
“Vivência na escola”; Produção de Conhecimento” e 
iniciação à docência. Além da melhoria dos 
processos de ensino e aprendizagem, através do 
“Ensino de Química Interativo” e Aplicação de novos 
métodos de ensino. No ano de 2014 o Colégio 
Estadual Secretário de Estado Francisco Rosa 
Santos (CESEFRS) passou a receber atividades do 
PIBID/Química, de forma rotineira. Participam das 
atividades 10 bolsistas de iniciação à docência (ID); 
2 supervisores (professores de Química do ensino 
médio); e 1 professor formador do curso de 
licenciatura em Química. Dentre as principais 
atividades do grupo destacam-se a produção e 
aplicação de oficinas temáticas. Segundo 
Marcondes (2008), as oficinas temáticas contribuem 
para o desenvolvimento conceitual de conceitos 
químicos e para a tomada de decisões. O objetivo 
deste trabalho é apresentar e discutir as ações 
realizadas no (CESEFRS)  durante o ano de 2014. 

 Resultados e Discussão 

As atividades no (CESEFRS) foram iniciadas com a 
apresentação do projeto aos supervisores e dos 
bolsistas a comunidade escolar, conforme figura 1. 

 
Figura 1: Apresentação dos bolsistas no CESEFRS 

Após esse primeiro contato foram realizadas 
observações do contexto escolar, da estrutura física, 
da relação professor e aluno. Além de ser iniciado o 
processo de construção das oficinas temáticas. As 
oficinas foram produzidas sob orientação do 

professor formador e da co-formação dos 
supervisores. Ao todo foram produzidas cinco 
oficinas temáticas. “A carnalita e o estudo das 
ligações iônicas”; “Água: do tratamento ao 
consumo”; “Radiação e suas aplicações”; “suco 
natural x suco industrial. Você sabe a diferença?” e 
Química e Agricultura: estudo sobre pH. Após 
planejamento das oficinas os bolsistas fizeram 
apresentação do material nas reuniões do grupo, 
contando com a participação de todos envolvidos no 
processo e da simulação da aplicação como se 
fosse apresentada aos alunos da educação básica 
(Figura 2). 

      

Figura 2: Bolsista          Figura 3: Alunos participando              
apresentando oficina                       da oficina 

Após sugestões e correções das oficinas, os 
bolsistas foram autorizadas a fazer sua aplicação 
(Figura 3). Para os supervisores os bolsistas 
priorizaram uma prática docente de caráter 
inovador, desafiadora e contextualizada. Isso ficou 
evidente durante a aplicação das oficinas, o que 
contribuiu para o interesse e a participação dos 
alunos nas atividades. 

Conclusões 

As ações foram importantes para bolsistas e alunos 
e especialmente para os supervisores, pois 
refletiram sobre o quanto seus alunos são 
produtivos e capazes de buscar conhecimento. Além 
de refletir sobre a necessidade de incorporar em 
suas aulas novas estratégias de ensino. 
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Introdução 

As concepções prévias são explicações criadas pelo 

ser humano, não necessariamente com o rigor 

cientificamente correto, a partir da influência do seu 

cotidiano e que podem ser reforçadas pelos meios 

de comunicação. 

A exposição do tema maconha, enquanto 

medicamentos, por variados meios de comunicação 

entre os meses de maio a outubro de 2014, 

incluindo capas de revistas de circulação nacional 

induziam ao leitor que a maconha (Cannabis sativa) 

era a própria substância do medicamento e não um 

dos seus princípios ativos – canabidiol. Assim, 

verificou-se a necessidade de desmistificar essas 

reportagens, possibilitando ao aluno a reorganização 

das informações expostas pela mídia de forma 

coerente e crítica, mostrando aos mesmos que a 

maconha é uma mistura de substâncias e que 

apenas uma delas seria a responsável pelos efeitos 

desejados de medicamento. Títulos como “Brasil vai 

liberar o remédio de Maconha (Revista IstoÉ, ed. 

232, maio/2014), Maconha Medicinal (Super 

Interessante ed. 338, outubro./2014),dentre outras, 

reforçam o pensamento inadequado da maconha 

enquanto substância pura . 

O trabalho foi realizado durante as ações do 

PIBID/Química/IFS com a participação de 31 alunos 

do 1º ao 3º ano do ensino médio de escola pública 

do munícipio de Nossa Senhora de Socorro-SE. A 

sequência didática contemplou a aplicação de 

questionários de conhecimentos prévios (QICP), 

apresentação de vídeos, explanação do conteúdo de 

substâncias puras e misturas e debates sobre a 

legalização da maconha.  

Resultados e Discussão 

Dentre as questões do QICP, analisou-se duas 
especificamente, uma fechada e uma aberta, cujas 
perguntas foram: 1- A maconha é: ( ) substância 
pura ( ) substância simples ( ) substância composta  
( ) mistura homogênea ( ) mistura heterogênea; 2- O 
que você entende por substâncias puras? 

Para a pergunta 1: 60% responderam que a 

maconha era uma substância pura. Já em relação à 

pergunta 2, houve a necessidade de se criar 

categorias para as respostas (Figura 1), as quais  

 

 

foram: a) Relacionado a natureza: “Pra mim 

substância pura é algo puro”, ; b) Exemplos:  

“Substância pura, tipo: a maconha natural e a água”; 

c) Apenas uma substância: “Entendo que seja uma 

substância só sem mistura com outras substâncias”;  

d) Sem sentido: “Quando não tem nenhuma 

substância”; e) Não respondeu. 

 
De acordo com conceitos científicos: “Uma 
substancia pura (em geral, chamada simplesmente 
de substância) é a matéria que tem propriedades 
distintas e uma composição que não varia de 
amostra para amostra” (Brown, 2005). Porém, de 
acordo com os resultados do QICP, a maioria dos 
alunos associou substância pura a algo natural, uma 
vez que relacionam com algo proveniente da 
natureza, e como a maconha é uma planta, logo é 
uma substância natural (pura), resultados estes, 
semelhantes aos de Kinalsk, 1997. 

Conclusões 

Percebe-se que a maioria dos alunos não entende o 

conceito de substância pura e acredita que a 

maconha é uma substância pura por ser uma planta 

e que esse conceito não científico é reforçado pelas 

redes de comunicação, em especial as capas das 

revistas. Assim, pode-se sugerir novas metodologias 

para que essas informações veiculadas pelos meios 

de comunicação sejam trabalhadas de forma eficaz 

em sala de aula, evitando as concepções prévias 

errôneas dos alunos.  
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Palavras-Chave: ensino de Química, oficina temática, alunos.

Introdução 

A importância de ensinar, e mais especificamente 

ensinar química, vai além da aprovação nos 

vestibulares, Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM) ou simplesmente “passar de ano”. O ensino 

deve instigar a participação do aluno, apresentando 

suas opiniões e questionamentos, compreendendo a 

química em seu cotidiano. O foco deve ser na 

formação do cidadão e no desenvolvimento da 

capacidade de tomada de decisões (SANTOS e 

SCHNETZLER, 1996). O ensino de química 

comumente praticado nas escolas brasileiras com 

ênfase na memorização de informações mostra-se 

ineficaz. Fazendo com que boa parte das ideias 

apresentadas perca-se em curto espaço do tempo. 

Essa concepção de ensino com foco na 

transmissão-recepção, pouco contribui para 

inserção do educando nas discussões realizadas em 

sala de aula, seja relacionada aos conceitos 

científicos ou aos problemas sociais. As oficinas 

temáticas surgem como proposta que garante a 

formação para cidadania e o desenvolvimento 

conceitual, partindo da vivência dos alunos 

(MARCONDES, 2008).  Uma possibilidade de 

organização de oficina temática é o estudo do 

conceito do pH e sua relação com a agricultura. A 

proposta permite o estudo de propriedades do solo, 

analisando a sua acidez ou basicidade, mostrando 

as possibilidades de correção para melhor 

desenvolvimento agrícola. O objetivo deste trabalho 

é apresentar as etapas que compõe a oficina 

“Química e agricultura: um estudo sobre pH” 

refletindo sobre a importância de sua aplicação. A 
oficina foi desenvolvida durante o ano de 2014 nas 

ações do Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência 

(PIBID/CAPES/UFS/QUÍMICA/Campus de São 

Cristóvão) e do Programa de Consolidação das 

licenciaturas (PRODOCÊNCIA/CAPES). Os dados 

mostrados neste trabalho fazem parte de diários 

construídos pelos bolsistas para registro de 

observações durante a intervenção. A oficina foi 

aplicada para 60 alunos do 1º, 2º e 3º ano do ensino 

médio dos Colégios Estaduais: Secretário de Estado 

Professor Francisco Rosa, Abelardo Romero Dantas 

e Atheneu Sergipense. 

Resultados e Discussão 

A oficina apresenta as seguintes atividades: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Mapa conceitual 

 
A partir da análise dos dados que foram obtidos nos 
questionários prévios e pós-texto, observou-se que 
houve evolução da aprendizagem dos alunos, essa 
afirmação pode ser comprovada ao perceber que 
após o texto a maior parte dos alunos conseguiu 
explicar corretamente a influência da acidez do solo. 
Um dos alunos descreve: “A acidez interfere na 
qualidade das plantações ao depender das plantas. 
Algumas se desenvolvem melhor em solo básico, já 
outras, em solos ácidos.” O uso de diferentes 
recursos didáticos, a interação bolsista e alunos e a 
associação de conceitos químicos ao contexto social 
contribuíram para a aprendizagem. 

Conclusões 

A aplicação da oficina temática “Química e 

agricultura: um estudo sobre pH” mostrou que o 

ensino a partir do estudo de situações reais pode 

contribuir para a aprendizagem de questões sociais 

e conceitos científicos. 
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JOGO DIDÁTICO EXPERIMENTOS 
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Introdução 

A educação científica, além de ser uma necessidade 
social, permite que o cidadão exerça sua cidadania 
de forma autônoma e que o mesmo possa 
interpretar o mundo ao seu redor

1-3
. 

Desta forma, visando despertar o interesse dos 
alunos pela ciência química o Programa Institucional 
de Bolsas de Iniciação à docência – PIBID permitiu a 
realização de diversas ações metodológicas no 
Colégio Estadual Atheneu Sergipense. 
Grupos de alunos de turmas de 1º ano eram 
convidados a comparecerem no laboratório 
quinzenalmente para tirar dúvidas dos conteúdos 
trabalhados pelo professor em sala de aula bem 
como motivados a participarem de uma feira de 
ciências que ocorreria no final do ano letivo 
juntamente com os colegas de sala e demais turmas 
da escola. Na monitoria os alunos recebiam 
orientação em como resolver atividades, tiravam 
dúvidas dos conteúdos ensinados em sala e 
realizavam experimentos simples que facilitavam o 
entendimento do conteúdo ensinado pelo professor. 
Diversos alunos se mostravam muito interessados e 
consequentemente assíduos aos encontros. 

Resultados e Discussão 

O resultado da monitoria foi satisfatório, pois os 
alunos perceberam que precisavam de ajuda e 
começaram a frequentar assiduamente. 
Observaram também que a monitoria interferia no 
rendimento escolar e que através dela eles 
poderiam melhorar o aproveitamento na disciplina. 
Outra ação metodológica aplicada na escola foi a 
realização de uma feira de ciências onde nesta, 
cerca de 1100 alunos estavam envolvidos. 
Inicialmente, diversas reuniões foram realizadas 
apenas com líderes de turma, supervisora e 
bolsistas com o objetivo de decidir quais 
experimentos seriam utilizados, realização dos 
experimentos para os devidos ajustes e instruções, 
apresentação dos experimentos para os bolsistas e 
por fim para a turma.  
 No dia da feira de ciências foi motivador ver a 
evolução dos alunos em diversos aspectos tais 
como a linguagem científica adotada durante a 
apresentação, a preparação de todos para sanar as 
dúvidas dos visitantes, a realização dos 
experimentos ocorreu de forma cuidadosa seguindo 
as orientações previamente oferecidas pelos 

bolsistas e supervisora. A Figura 1 mostra como os 
alunos se sentiram motivados a participar dos 
experimentos realizados por eles durante a feira. 
 

 
 
Figura 1. Alunos preparados para iniciar as 
apresentações de seus experimentos. 

Conclusões 

Neste trabalho observou-se que o uso de 

monitorias e experimentações serviu como elemento 

motivador na aprendizagem do ensino de química e 

ainda comprovar que o uso de experimentos deve 

estar inserido à prática das aula de química. 
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Introdução 

 

Resultados e Discussão 

De acordo com Soares e Ferreira (2006), a 
expressão Pesquisa Participante é considerada por 
muitos autores a exemplo de Brandão (1988), Silva 
(1991) e Harguette (2001) como análogas a outras 
expressões, tais como: pesquisa-ação, investigação 
participativa, auto-senso, investiga-ação, pesquisa 
popular, intervenção sociológica, entre outras. 
Segundo Soares e Ferreira (2006), a Pesquisa 
Participante, como o próprio nome sugere, implica 
necessariamente a participação, tanto do 
pesquisador no contexto, grupo ou cultura que está 
a estudar, quanto dos sujeitos que estão envolvidos 
no processo de pesquisa. No ato da Pesquisa 
Participante, tanto os sujeitos quanto o ambiente no 
qual estes estão inseridos são tomados para estudo.   
A Pesquisa Participante apresenta como 
característica a busca do envolvimento da 
comunidade na análise de sua própria realidade. Ela 
se desenvolve a partir da interação entre 
pesquisadores e membros das situações 
investigadas. Segundo Gauche e Tunes (2008), uma 
das principais características e funções da pesquisa 
participante é o diálogo entre pesquisador e o objeto 
de estudo. Por meio do diálogo, os indivíduos se 
conhecem, dão-se a conhecer e estabelecem laços 
de confiança e respeito, fundamentais para 
consolidação da identidade do grupo. Pelo diálogo, 
concepções são explicitadas, problemas, levantados 
e compartilhados, saberes, trocados e estratégias, 
sugeridas e negociadas.  
Streck e Adams (2011) citam que embora ensino e 
pesquisa tenham finalidades distintas, pelo simples 

fato de a pesquisa implicar a interação de sujeitos 
diferentes e o contato com outra realidade, há 
aprendizagem e ensino de ambos os lados. Em 
ambas as ações há recriação e produção do 
conhecimento.  
Ainda que a Pesquisa Participante apresente-se 
como duplo desafio, a mesma desempenha funções 
extremamente importantes para a escola. Por meio 
da execução do referido tipo de pesquisa, o 
professor poderá levantar informações acerca de 
sua prática pedagógica, possibilitando assim uma 
reflexão sobre pontos a revisados em suas aulas. 
Destacam-se ainda a possibilidade de conhecimento 
da comunidade na qual a escola está inserida e o 
desempenho de um diálogo contínuo entre os 
diversos autores envolvidos no processo de ensino-
aprendizagem. 
Com base nas informações e discussões 
apresentadas, podemos afirmar que os processos 
de ensino e de pesquisa devem interagir entre si, 
uma vez que as duas ações se desenvolvem 
sincronicamente. É mister salientar que a pesquisa 
participante é considerada por autores como sendo 
um desafio à prática docente, pois o referido tipo de 
pesquisa apresenta-se como duplo desafio: 
pesquisar e participar. 

Conclusões 

Compreendemos a sala de aula como um espaço 
privilegiado de ação e reflexão, sendo assim, a 
Pesquisa Participativa desempenha primordial 
importância para formação e para prática do 
professor. Entende-se ainda que a inserção da 
Pesquisa Participativa no ambiente escolar além de 
ser uma estratégia para levantamento de 
informações apresenta uma outra função, a função 
política, uma vez que por meio da referida fonte de 
dados, a comunidade escolar consegue diagnosticar 
problemas, levantar hipóteses e propor soluções 
para determinadas problemáticas. 
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Introdução 

Ensinar química não é uma tarefa simples, pois não 
se pode apenas “passar ou transmitir” 
conhecimento. É necessário possibilitar aos alunos 
a compreensão da relevância de estudar química 
contribuindo com sua vida e formação cidadã. 
Preocupados com a rejeição da Química 
apresentada pelos discentes e também com o baixo 
aproveitamento nas aulas de Química, 
pesquisadores da área de Educação Química, tem 
desenvolvido trabalhos que contribuem para mudar 
essa situação. Dentre as propostas elaboradas, 
destacamos a produção e aplicação de Oficinas 
Temáticas. A oficina temática é vista como 
instrumento facilitador para integração de diferentes 
áreas do conhecimento (MARCONDES, 2008). 
Contribuindo para contextualização dos conteúdos 
científicos, desenvolvendo um processo 
construtivista, cuja finalidade é formar cidadãos 
críticos. Colaborando para o processo de ensino e 
aprendizagem por proporcionar ao aluno uma 
maneira diferente e inovadora de aprender Química. 
O objetivo deste trabalho é apresentar as etapas 
que compõe a oficina "sucos naturais X sucos 
industrializados: você sabe qual a diferença?" 
refletindo sobre a importância de sua aplicação. A 
oficina "sucos naturais X sucos industrializados: 
você sabe qual a diferença?" articula o conteúdo de 
Soluções e o processo de produção de sucos 
naturais e industrializados. A oficina foi desenvolvida 
durante o ano de 2014 nas ações do Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 
(PIBID/CAPES/UFS/QUÍMICA/Campus de São 
Cristóvão) e do Programa de Consolidação das 
licenciaturas (PRODOCENCIA/CAPES). Os dados 
mostrados neste trabalho fazem parte de diários 
construídos pelas bolsistas para registro de 
observações durante a intervenção. A oficina tem 
duração de três horas e foi aplicada cinco vezes 
entre os meses de novembro e dezembro de 2014. 
Ao todo participaram da atividade 96 alunos do 1º ao 
3º ano do ensino médio dos Colégios Estaduais 
“Abelardo Dantas” (Lagarto-SE); “Atheneu 
Sergipense” (Aracaju-SE); e “Secretário Francisco 
Rosa Santos” (Aracaju-SE).  

Resultados e Discussão 

A oficina foi estruturada da seguinte forma: 1- 
Aplicação e discussão do questionário prévio 
seguido de apresentação e discussão de vídeo 

didático; 2- Leitura e interpretação do texto: “Natural 
X Industrializado. Você sabe a diferença?”, cujo 
objetivo é apresentar aos alunos o conteúdo químico 
(soluções), seguido de apresentação de vídeo 
didático; 3- Realização e discussão do experimento: 
“Preparando um suco de laranja”, cujo objetivo é 
identificar a presença do soluto e solvente na 
solução e a diferença de concentração; 4- Aplicação 
do jogo didático “Corrida da Química" com objetivo 
de revisar os conceitos e avaliar a aprendizagem.  
A Figura 1 mostra a aluna realizando experimento 
durante a oficina temática. 

 
Figura 1: Aluna realizando experimento. 

Durante a aplicação da oficina foi marcante a 
participação dos alunos em todos os momentos 
mostrados pelas observações registradas nos 
diários das bolsistas. Como também pelos 
questionamentos dos alunos com relação ao 
conteúdo químico, apresentando indicativo de 
aprendizagem. 

Conclusões 

O trabalho possibilitou perceber a importância da 
contextualização para melhoria nas concepções do 
conceito de Soluções.  Colaborando para 
construção de conhecimentos específicos. Além de 
proporcionar aos alunos o desenvolvimento da 
capacidade de tomada de decisão sobre a 
necessidade de uma alimentação saudável.  
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Introdução 

“Analisando os diversos problemas ambientais 

mundiais, a questão do lixo é das mais 

preocupantes e diz respeito a cada um de nós. 

Atualmente a luta pela conservação do meio 

ambiente e a própria sobrevivência do ser humano 

no planeta, está diretamente relacionada com a 

questão do lixo urbano” (VIDAL; MAIA 2005)
1
. O 

trabalho teve como objetivo facilitar a compreensão por 

parte da comunidade escolar do Colégio Estadual 

Presidente Costa e Silva: alunos, professores, 

servidores e da comunidade circunvizinha, sobre a 

importância da coleta seletiva e a relação que a 

mesma possui com os conteúdos químicos estudados 

em sala de aula. 

Resultados e Discussão 

O projeto foi desenvolvido durante as ações do 

PIBID/Química/IFS, no Colégio Estadual Presidente 

Costa e Silva em Aracaju- SE, com alunos do 1º e 2º 

anos do ensino médio no período médio de sete 

meses. Alguns assuntos abordados foram: doenças 

causadas pelo descarte incorreto do lixo, tipos de 

lixo e de lixeira (identificação das cores), a diferença 

entre lixão e aterro sanitário, a temática dos 3R’s, a 

produção do sabão (Figura 2), dentre outros. 

Ao final, dados foram coletados através do 

questionário aplicado para 35 pessoas entre alunos, 

professores e servidores, sendo aproximadamente 

85% alunos, todos escolhidos aleatoriamente sem 

qualquer explanação sobre Coleta seletiva. Algumas 

das perguntas realizadas foram: (i) Você utiliza a 

coleta seletiva de maneira apropriada? (ii)  Como você 

avalia as ações do Colégio Costa e Silva para 

incentivar os alunos e/ou funcionários a possuir uma 

melhor educação ambiental? A maioria utiliza de 

maneira apropriada, 30% às vezes e 13% raramente. 

Ou seja, ainda existe uma grande parte que não a 

utiliza adequadamente. A Figura 1 apresenta os 

percentuais respondidos pelos entrevistados. 

  Observou-se que os alunos em geral sabem o 

significado das lixeiras e para que servem, mas não 

sabem se quer o significado das cores e nem todos 

conhecem o projeto de implantação.  

     
      Figura 1: resultados            Figura 2: produção  

         da pergunta (ii)                           do  sabão 

Conclusões 

O papel da Escola como instituição de ensino é 

fundamental para a Educação Ambiental e é ela que 

será a maior incentivadora para que a coleta seletiva 

volte a funcionar, pois enquanto este projeto não 

estiver entre os objetivos do Colégio Estadual 

Presidente Costa e Silva, ele não será visto e 

respeitado por todos. 
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Introdução 

A química tem um papel importante na produção de 
medicamentos. São drogas que do ponto vista 
farmacológico são substâncias, que depois que 
introduzido no organismo vivo, alteram processos 
bioquímicos e estas que são usadas na busca de 
ações benéficas ao organismo são chamadas de 
remédios. As drogas utilizadas com finalidades 
preventivas, diagnósticas ou terapêuticas são 
denominadas medicamentos ou fármacos. As ações 
terapêuticas podem ser curativas como os 
antibióticos, paliativas como os analgésicos e as 
substitutivas como as insulinas. Os medicamentos 
podem ser classificados como de venda livre (VL) ou 
controlados. Os medicamentos devem ser 
manuseado de forma segura através das 
recomendações desde a leitura da bula ao seu 
consumo, pois pode ocasionar efeitos colaterais que 
vai da intoxicação a dependência principalmente 
com a automedicação (SILVA,2013). 
Dessa forma os Parâmetros Curriculares Nacionais 
(PCN), fica claro a necessidade de aprofundamento 
da visão de uma formação humana social, integral e 
integradora, que não apresente uma percepção 
segmentada do conhecimento humano, nem do 
sujeito e da realidade; (BRASIL, 2000). O intuito foi 
explorar a temática em sala de aula e sua 
contribuição no ensino aprendizagem através da 
interação da turma.  
Este trabalho foi desenvolvido entre os meses de 
out-dez de 2014 nas duas turmas do 3º ano noturno 
do colégio Estadual Santo Antônio (CESA) do 
Ensino Médio da Rede Pública. A atividade envolveu 
40 alunos. É necessário que os cidadãos conheçam 
como utilizar as substâncias no seu dia-a-dia como 
o posicionamento crítico e as tomadas de decisões 
com a importância de formar o cidadão 
(SANTOS,2003). 

Resultados e Discussão 

A abordagem sobre a temática química dos 

medicamentos em sala de aula  ocorreu através da 

pesquisa em livros e na internet sobre o assunto, 

sua importância, aplicação e a presença da química 

na vida e nos vestibulares, então foi feito um debate 

e exposta as ideias da turma na forma de cartazes, 

formulas químicas, demonstração de 

medicamentos, vídeos e exemplificação de 

questões encontradas em vestibulares. 
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Fonte: Adriano 2014. 

Fotos no CESA da exposição sobre a temática abordada 

Química dos medicamentos  

 

A concepção criada pelos alunos sobre a 

importância dos medicamentos, a interação da 

turma e a relação com disciplina da química exposta 

através das fórmulas além do debate em sala de 

aula mostra que o trabalho foi satisfatório. 

Conclusões 

Observou-se que o aluno do CESA é capaz de 
desenvolver uma linguagem científica e um 
pensamento crítico, e que a abordagem da temática 
contribuiu na formação quanto cidadão estimulando 
sua preparação para o mercado de trabalho na área 
da saúde além da percepção do uso correto dos 
medicamentos. 
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Introdução 

O PIBID/Química/UFS/São Cristóvão e o Programa 

de Consolidação das Licenciaturas 

(PRODOCÊNCIA/CAPES) realizam em uma de 

suas ações a construção e aplicação de Oficinas 

Temáticas. A Oficina Temática é uma proposta 

metodológica que trata os conhecimentos de forma 

inter-relacionada e contextualizada envolvendo os 

alunos na construção ativa e reflexão de seu próprio 

conhecimento contribuindo para a tomada de 

decisões (MARCONDES, 2008). A contextualização 

de conceitos científicos através do estudo de 

situações concretas pode contribuir para melhorar a 

aprendizagem de conceitos abstratos, a exemplo de 

Radiação. Nesta perspectiva apresentamos a oficina 

temática Radiação e suas aplicações como proposta 

de trabalhar o conceito de radiação partindo de 

situações do cotidiano a exemplo da explicação do 

funcionamento do forno de micro ondas e de 

questões problematizadoras a exemplo de “será que 

os alimentos que receberam a radiação dos fornos 

de micro-ondas fazem mal a saúde?” O objetivo 

deste trabalho é apresentar as etapas que compõe a 

oficina Radiação e suas aplicações refletindo sobre 

a importância de sua aplicação. Os dados 

mostrados neste trabalho fazem parte de 

observações dos bolsistas durante a intervenção.  A 

Oficina foi desenvolvida durante o ano de 2014 e 

aplicada a 97 alunos do segundo ano do ensino 

médio de três escolas públicas da capital e do 

interior de Sergipe, (Colégio Estadual Professor 

Abelardo Romero Dantas, Colégio Estadual Atheneu 

Sergipense e Colégio Estadual Secretário Francisco 

Rosa Santos). 

Resultados e Discussão 

A Oficina apresenta duração de 4horas/aula e foi 

estruturada nas seguintes etapas: 1. Aplicação do 

questionário de conhecimentos prévios; 2. Leitura e 

discussão do texto “Como o forno de micro-ondas 

cozinha os alimentos?”; 3. Realização e discussão 

do experimento: Produzindo pipoca com o forno 

micro-ondas; 4. Discussão histórica das pesquisas 

que levaram a definição dos conceitos de raios X e 

radioatividade; 5. Aplicação de um caça-palavras; 6. 

Discussão sobre as aplicações da radioatividade na 

agricultura, na produção de energia elétrica e na 

medicina, além de mostrar os efeitos biológicos da 

radiação ionizante. A diversidade de recursos 

didáticos utilizados possibilitou aos alunos construir 

conhecimento a partir da sua participação nas 

discussões. Dentre as atividades desenvolvidas, a 

experimentação é a que mais motiva os alunos, 

seguido do jogo didático gerando uma atmosfera de 

discussão e troca de conhecimento. 

 

 
Figura 01: Alunos participando da Oficina. 

 

Outra questão importante durante a aplicação da 
oficina é a necessidade da organização de 
atividades em grupo, conforme Figura 01.  
O trabalho coletivo, a diversidade de metodologias e 
a possibilidade de mostrar que o conhecimento 
químico pode ser usado para interpretar fenômenos 
do dia a dia contribuem para o processo de ensino e 
aprendizagem. 

Conclusões 

De acordo com as observações realizadas durante a 

aplicação da oficina, percebeu-se que a utilização de 

metodologias diversificadas auxilia o aluno na 

aprendizagem de situações do cotidiano e de 

conceitos abstratos como radiação. 
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