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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. Na IX Edição da Escola de Verão em

Educação Química o tema central é: “Contextualização e Pesquisa na Formação de

Professores de Química”. As Diretrizes Curriculares para a Formação Inicial de Professores da

Educação Básica em cursos de Nível Superior (2001) inclui a pesquisa como elemento essencial

na formação profissional do professor. Destaca a importância de uma atitude reflexiva no

trabalho docente e que o futuro professor tenha noções básicas dos contextos e dos métodos de

investigação usados pelas diferentes ciências, para que não se tornem meros repassadores de

informações. Assim, é importante que o professor aprenda a observar, a formular questões e

hipóteses e a selecionar instrumentos e dados que o ajudem a elucidar os problemas e a encontrar

alternativas na sua prática docente. Neste contexto, a IX EVEQUIM visa a proporcionar o

confronto de ideias e práticas na formação dos educadores em Química e que se considere a

existência de várias modalidades de articulações entre ensino e pesquisa sem esquecer a

necessidade de condições mínimas para que o professor possa aliar a investigação a seu trabalho

docente cotidiano.

Prof. Msc. João Paulo Mendonça Lima

Coordenador do IX EVEQUIM/PIBID

Profa. Msc. Djalma Andrade

Vice-Coordenadora do IX EVEQUIM/PIBID



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

PROGRAMAÇÃO



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

PROGRAMAÇÃO

Dia 16/04/2013 – terça feira

14h:00/17h:00

OFICINAS TEMÁTICAS
Clientela: alunos da educação básica

OFICINA 1: Conscientização alimentar e nutricional: ferramenta para
compreender as propriedades dos elementos químicos
Ministrante: Jadson Luan dos Santos (Bolsista da
CAPES/PIBID/UFS/Química)
OFICINA 2: Medicamentos Industrializados: um tema gerador para
compreender reações químicas
Ministrante: José Raimundo Santos de Jesus(Bolsista da
CAPES/PIBID/UFS/Química)
OFICINA 3: Dando adeus às infecções com o álcool gel
Ministrante: Tamires Santos Rosa (Bolsista da CAPES/PIBID/UFS/Química)
OFICINA 4: Química e saúde: uma abordagem para o estudo de gorduras
saturada e insaturada
Ministrante: Anderson de Oliveira Santos (Bolsista da
CAPES/PIBID/UFS/Química)
OFICINA 5: Lei seca: um tema estruturante para o estudo das soluções
Ministrante: Larissa Cristina Soares Felix (Bolsista da
CAPES/PIBID/UFS/Química)
OFICINA 6: Vitamina C: evitando a oxidação dos alimentos
Ministrante: Suelaine dos Santos Souza (Bolsista da
CAPES/PIBID/UFS/Química)
OFICINA 7: Plásticos, consumo responsável

Ministrante: Maiara Fernanda Souza Pinto (Bolsista da
CAPES/PIBID/UFS/Química)
OFICINA 8: Química na cozinha: o estudo das propriedades coligativas
Ministrante: Silná Maria Batinga Cardoso e Fernanda dos Santos (Bolsistas da
CAPES/PIBID/UFS/Química)
OFICINA 9: Termoquímica no tratamento de lesões: como combater as dores e
inflamações?
Ministrantes: Ramon Alves dos Santos e Rosianne Pereira Silva (Bolsista da
CAPES/PIBID/UFS/Química)
OFICINA 10: Como identificar a ocorrência de transformações químicas nas
frutas?
Ministrantes: José Isael da Costa (Bolsista da CAPES/PIBID/UFS/Química) e
Leyliane Santana Gois (Bolsista do Química Itinerante FAPITEC/SE)

17h:30/19h:00 ENTREGA DE MATERIAL E CREDENCIAMENTO
19h:00/19h:30 Abertura – autoridades constituídas
19h:30/21h:30 Conferência de Abertura: Contextualização e Pesquisa na Formação de

Professores de Química
Palestrante: Daniela Gonçalves de Abreu – USP/Ribeirão Preto

Dia 17/04/2013 - quarta-feira
13h:30/15h:00 Temas de Debate: Iniciação a Docência: Ações do PIBID Química na Educação
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Básica
Participantes: João Paulo Mendonça Lima (UFS), Edineia Tavares Lopes (UFS) e
Wilmo Ernesto Francisco Júnior (UFAL).

15h:00/18h:00 OFICINAS TEMÁTICAS
Clientela: alunos da educação superior e professores da educação básica

OFICINA 1: Caminhos da Pesquisa no Ensino de Química: do surgimento à
prática
Ministrantes: Ana Carla de O. Santos e Tatiana Santos Andrade.
(Mestrandas/NPGECIMA/UFS)
OFICINA 2: Qual a importância da pesquisa para o professor de química?
Ministrantes: Gisleine Souza da Silva e Paula Fernanda de Carvalho Dantas
(Mestrandas/NPGECIMA/UFS)

OFICINA 3: Interações Discursivas na Abordagem do Conhecimento Químico
em Sala de Aula
Ministrantes: Ramon de Oliveira Santana (Mestrando/NPGECIMA/UFS) e
Prof.ªAdjane da Costa Tourinho e Silva (CODAP/NPGECIMA/UFS)
OFICINA 4: O estudo da vitamina C como tema gerador para o ensino de
reações de oxidação e redução
Ministrantes: Aline Costa Santana e Aline Geovânia P. dos Santos (Graduandas
no curso de Licenciatura em Química/CESAD)

OFICINA 5: Átomo: o que é isso?
Ministrante: Anderson de Oliveira Santos (Bolsista da
CAPES/PIBID/UFS/Química)

OFICINA 6: Conscientização alimentar e nutricional: ferramenta para
compreensão das propriedades dos elementos químicos
Ministrantes: Jadson Luan dos Santos e José Raimundo Santos de Jesus
(Bolsista da CAPES/PIBID/UFS/Química)

18h:00/18h:30 INTERVALO
18h:30/21h:30 MINICURSOS

MC1 – Construção e aplicação de Jogos Didáticos utilizando materiais
alternativos
Ministrantes: Vanessa M. S. Menezes (Licenciada em Química/UFS/ professora
da Educação Básica) e Thiago Batinga de Oliveira
(Mestrando/NPGECIMA/UFS)
MC2 - Contextualizando a Química através de oficinas pedagógicas:
Contribuições para Formação de professores
Ministrante: Alcione Torres Ribeiro (UESB)
MC3 – Como contextualizar o ensino de Química?
Ministrante: Patrícia Soares de Lima (SEED)
MC4 – A Química de antes da Química: uma alternativa para falar de Química.
Ministrantes: Aline R. dos Santos, Élvia Shaynan da C. Costa, Joseane de A.
Santana e Erivanildo L. da Silva (UFS)
MC5 – Analogias enquanto ferramentas lúdicas no ensino de química
Ministrante: Wilmo Ernesto Francisco Júnior (UFAL)
MC6 – Estudos de Caso no Ensino de Química
Ministrantes: Luciana Passos Sá (UESC)
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Dia 18/04/2013 – Quinta-feira

13h:00/15h:00 Relato de experiência 1: Ações do PIBID/Química na escola
Integrantes: Supervisores do PIBID; Bolsistas PIBID/Química/UFS; Aluno da
Educação Básica; Coordenação do PIBID/Química/UFS

Relato de experiência 2: Ações do PIBID/Química na escola
Integrantes: Supervisores do PIBID; Bolsistas PIBID/Química/UFS; Aluno da
Educação Básica; Coordenação do PIBID/Química/UFS

15h:30/17h:00 PALESTRAS

Contribuições e Limitações do PIBID para Formação Inicial de
Professores de Química

Palestrante: Luciana Passos Sá (UESC)

17h:00/18h:00 APRESENTAÇÃO DOS PAÍNEIS

18h:00/18h:30 INTERVALO

MINICURSOS

18h:30/21h:30

MC1 – Construção e aplicação de Jogos Didáticos utilizando materiais
alternativos
Ministrantes: Vanessa M. S. Menezes (Licenciada em Química/UFS/ professora
da Educação Básica) e Thiago Batinga de Oliveira
(Mestrando/NPGECIMA/UFS)

MC2 - Contextualizando a Química através de oficinas pedagógicas:
Contribuições para Formação de professores
Ministrante: Alcione Torres Ribeiro (UESB)

MC3 – Como contextualizar o ensino de Química?
Ministrante: Patrícia Soares de Lima (SEED)

MC4 – A Química de antes da Química: uma alternativa para falar de Química.
Ministrantes: Aline R. dos Santos, Élvia Shaynan da C. Costa, Joseane de A.
Santana e Erivanildo L. da Silva (UFS)

MC5 – Analogias enquanto ferramentas lúdicas no ensino de química
Ministrante: Wilmo Ernesto Francisco Júnior (UFAL)

MC6 – Estudos de Caso no Ensino de Química
Ministrantes: Luciana Passos Sá (UESC)

Dia 19/04/2013 – sexta-feira

COMUNICAÇÃO ORAL
13h:30/ 15h:30 EIXO 1 – CTS/CTSA

EIXO 2 - Avaliação

EIXO 3 – Ensino/aprendizagem
EIXO 4 – Formação de professores

EIXO 5 - Ensino Experimental
15h:30/17h:00 Palestra de encerramento: Temas sociais no ensino de Química: como utilizá-los?

Palestrante: Wildson Luiz Pereira dos Santos (UNB)



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

PALESTRAS
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Palestra de abertura: “Contextualização e Pesquisa na Formação de

Professores de Química”

Profa. Dra. Daniela Gonçalves de Abreu (DQ/FFCLRP/USP)

Resumo: Iniciaremos um diálogo sobre a Química como um instrumento de formação humana

que amplia os horizontes culturais e a autonomia dos cidadãos [BRASIL, 2002].  A forma como

a química é ensinada é criticada por Chassot (2000), pois sendo distante da realidade dos

estudantes torna-se pouco significativa.  Apesar do termo contextualização estar presente em

documentos curriculares oficiais recentes, ao longo da história brasileira, as propostas

curriculares anteriores já apontavam a necessidade de superar o ensino de química fragmentado,

isolado, desvinculado de contextos de produção científica, educacional e social [KATO e

KAWASAKI, 2011]. Uma vez presente nos documentos oficiais espera-se que o professor faça

acontecer a contextualização em sala de aula. Neste ponto, refletiremos sobre qual formação o

professor de química tem recebido em sua graduação que possibilite que ele dê conta desta

tarefa? Resgataremos elementos do movimento do professor reflexivo no Brasil a partir da

contribuição de Donald Shön (1992). A partir de trabalhos de Schnetzler e Zanon sobre tríades

de interação profissional, formadas pelo professor universitário, do ensino médio e o licenciando,

estabeleceremos um paralelo entre Estágio Curricular Supervisionado e o Estágio dentro do

PIBID.

Referências:

BRASIL. Secretaria de Educação Média e Tecnológica. PCN+: ensino médio: orientações
complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais: Ciências da Natureza, Matemática e
suas Tecnologias. Brasília: MEC/SEMTEC, 2002.

CHASSOT, A. Alfabetização Científica – Questões e Desafios para a Educação, Ijuí, Editora da
Unijuí, 2000.

KATO, D.S.; KAWASAKI, C.S. As concepções de contextualização do ensino em documentos
curriculares oficiais e de professores de ciências. Ciência & Educação, v. 17, n. 1, 2011, p. 35-
50.

SCHÖN, D. Formar professores como profissionais reflexivos. In: NÓVOA (Org.). Os
professores e sua formação. Lisboa. Dom Quixote. 1992, p.77-92.
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SCHNETZLER, Roseli P. A pesquisa em ensino de Química no Brasil: conquistas e
perspectivas. Revista Química Nova, vol. 25, supl. 1. São Paulo: SBQ, 2002. p. 14-24.

ZANON, L.B. e SCHNETZLER, R.P. Elaboração conceitual de prática docente em interações
triádicas na formação incial de professores de química.  In: Atas do IV Encontro Nacional de
Pesquisa em Educação em Ciências. Bauru, nov. 2003. Disponível em:
http://fep.if.usp.br/~profis/arquivos/ivenpec/Arquivos/Orais/ORAL068.pdf, acessado em 10
de abril de 2013.
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Palestra: Contribuições e Limitações do PIBID para Formação Inicial de

Professores de Química

Profa. Dra. Luciana Passos Sá (UESC)

Resumo: A palestra tem como objetivo apresentar as principais contribuições, dificuldades e

limitações do PIBID na formação inicial de professores de química, com base na experiência

vivenciada no curso de Licenciatura em Química da Universidade Estadual de Santa Cruz. Serão

mostrados os resultados das ações propostas e realizadas no âmbito do projeto e considerações

sobre o impacto destas no cotidiano da escola e na formação dos envolvidos no desenvolvimento

das atividades: bolsistas de Iniciação à Docência, professor supervisor e professor formador.

Visando maior reflexão sobre o Programa, ainda incipiente na realidade das escolas, algumas

limitações serão apontadas como forma de promover a discussão sobre propostas de melhorias

nas ações do PIBID.



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

Palestra de Encerramento: Temas sociais no ensino de Química:

como utilizá-los?

Prof. Dr. Wildson Luiz Pereira dos Santos

Universidade de Brasília – UnB, wildson@unb.br

Resumo: Nesta palestra apresenta-se fundamentação teórica da abordagem de temas

sociocientíficos no ensino de Química e princípios para o seu desenvolvimento. Para isso

discute-se a concepção de educação química para a cidadania e a educação química com enfoque

Ciência-Tecnologia-Sociedade (CTS). O tema educação química para a cidadania é desenvolvido

a partir da obra: “Educação Química: compromisso com a cidadania”, resgatando-se o conceito

de cidadania e ampliando a conceituação para debates mais recentes sobre o conceito de

letramento científico. Destaca-se a importância do desenvolvimento da participação dos

estudantes na sociedade, da capacidade de fazer julgamento na tomada de decisões, bem como o

desenvolvimento de atitudes e valores na busca de uma sociedade justa e igualitária. Em relação

ao conceito de letramento científico, desenvolve-se a concepção do desenvolvimento de práticas

sociais fundamentadas no conhecimento científico. Sobre a educação CTS apresenta-se uma

revisão de seu histórico, de seus diferentes significados e dos princípios da educação CTS na

perspectiva humanística, tendo como base a perspectiva educacional de Paulo Freire, bem como

uma discussão de modelo curricular para uma abordagem das inter-relações CTS. A concepção

de educação CTS destacada é a que busca fazer uma crítica ao modelo desenvolvimentista da

tecnociência. Ao final apresenta-se o modelo de abordagem temática utilizada na coleção de

livros didáticos “Química Cidadã”, exemplificando princípios desenvolvidos na educação

científica para a cidadania e na educação com enfoque CTS que estão presentes no referida

coleção. Esse modelo é caracterizado por uma combinação de abordagem de temas

sociocientíficos na perspectiva CTS com o modelo convencional de organização curricular. Na

abordagem dos temas sociocientíficos, destaca-se a perspectiva multidisciplinar, enfocando

aspectos sociais, econômicos, políticos, históricos, culturais, ambientais e éticos de temas

relacionados à ciência e a tecnologia de interesse social.
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Mini-curso 1: Construção e aplicação de Jogos Didáticos utilizando materiais alternativos

Ministrantes: Vanessa M. S. Menezes (Licenciada em Química/UFS/ professora da Educação

Básica) e Thiago Batinga de Oliveira (Mestrando/NPGECIMA/UFS)

As atividades lúdicas fazem parte do cotidiano e da formação do ser humano. Desde a infância

bem como na fase adulta, o lúdico é parte fundamental dos processos de integração social e de

ensino aprendizagem nos mais diversos níveis de formação cognitiva pois desperta o interesse do

aprendiz, no entanto, este ainda é um campo pouco utilizado no ambiente escolar. Tal

constatação tem como obstáculo para sua aplicação fatores como a má formação dos professores

e a dificuldade na aquisição dos mesmos bem como a baixa procura das instituições escolares

por tal aporte metodológico. Durante as atividades a serem desenvolvidas neste minicurso,

pretende-se discutir a importância e a funcionalidade dos jogos didáticos no processo de

educacional, como também os resultados práticos de atividades já desenvolvidas por outros

professores/pesquisadores. Serão promovidas discussões de pontos importantes como suas bases

teóricas, o que se pode esperar durante a aplicação de tal metodologia, e ainda quais os cuidados

a serem tomados antes, durante e após a sua aplicação. Além disso, será abordada a possibilidade

da confecção de jogos didáticos a baixo custo utilizando materiais alternativos, sendo

apresentadas algumas sugestões de exemplares lúdicos bem como debater acerca de sua

relevância, aplicabilidade, objetivos e conteúdos que podem vir a ser trabalhados.

Mini-curso 2: Contextualizando o ensino da Química através de Oficinas Pedagógicas:

contribuições para formação de professores

Ministrante: Prof. Msc. Alcione Torres Ribeiro (UESB)

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
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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.

Mini-curso 3: COMO CONTEXTUALIZAR O ENSINO DE QUÍMICA?

MINISTRANTE: Profa. Msc. PATRÍCIA SOARES DE LIMA (SEED)

Resumo: O minicurso tem como objetivo analisar e discutir encaminhamentos metodológicos

visando à contextualização do ensino, ou seja, buscar o significado do conhecimento a partir de

contextos do mundo ou da sociedade em geral levando o aluno a compreender a relevância e

aplicar o conhecimento para entender os fatos e fenômenos que o cercam. O minicurso está

estruturado em duas etapas. A primeira visa: identificar as concepções prévias dos participantes

sobre contextualização; um (re)olhar na legislação, com destaque para a finalidade do ensino

médio e o que estabelece para a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando;

concepções de contextualização do ensino da escola básica. Na segunda etapa discutiremos

estratégias metodológicas que possibilitarão contextualizar o ensino de Química.

Mini-curso 4: A Química de antes da Química: uma alternativa para falar de Química.

Ministrante: Aline R. dos Santos, Élvia Shaynan da C. Costa, Joseane de A. Santana e Prof. Dr.

Erivanildo L. da Silva (UFS/Campus Itabaiana)

O referido minicurso tem por finalidade proporcionar aos participantes discussões que sobre a

epistemologia do conhecimento cientifico que contribuiu para a evolução da química enquanto

ciência. Essa abordagem será realizada com base no modelo de desenvolvimento cientifico

Kuhniano, em outras palavras com base em um modelo bastante discutido no âmbito da Filosofia

da Ciência. O uso da História e Filosofia da Ciência (HFC) no ensino é fundamental para que os

alunos entendam que a ciência não se desenvolve de forma linear e neutra, portanto as discussões

a respeito da HFC contribuem de forma significativa na formação do conhecimento científico.



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

Para tal, serão abordados debates e possíveis controvérsias históricas, com ênfase na constituição

da matéria, tendo inicio nas ideias da teoria humoral de Hipócrates, seguido da teoria Galenista,

passando pela Alquimia e a Iatroquímica de Paracelso, retratando mecanicismo de Boyle,

chegando a química moderna de Lavoisier. Ao final construir um pensamento crítico quanto ao

desenvolvimento da Química, identificar os teóricos que mais contribuíram para a consolidação

desta como ciência. Cabe salientar que a proposta de trabalho por envolver um período longo da

História da Ciência a abordagem será feita não tão aprofundada, contudo bem fundamentada.

Mini-curso 5: Analogias enquanto ferramentas lúdicas no ensino de química

Ministrante: Prof. Dr. Wilmo Ernesto Francisco Junior (Laboratório de Educação Química e

Divulgação Científica – LEQUIDICI/Universidade Federal de Alagoas, Campus Arapiraca)

As analogias estão inseridas em diversas situações do dia-a-dia e configuram-se numa tentativa

de explicar algo para outra pessoa, ou até mesmo de entender uma nova ideia associada a

informações já conhecidas. A utilização de tal recurso didático é comum em aulas de Química,

sobretudo devido à existência de inúmeros conceitos abstratos. Entretanto, muitas vezes as

analogias são utilizadas sem um delineamento de metas ou uma preocupação com os possíveis

problemas de tal recurso. O ludismo, por sua vez, está concatenado ao prazer e a diversão

envolvido em uma situação qualquer, balizado por algumas características como liberdade de

ação, criatividade e diversão. Quando pensado com fins pedagógicos, se constitui numa proposta

que visa inserir a diversão no processo de aprendizagem, devendo haver equilíbrio entre estas 2

funções. O caráter lúdico das analogias se dá justamente pela possibilidade de dar essas

características às situações analógicas, envolvendo os estudantes na discussão das similaridades

e limitações da analogia. Neste minicurso, pretende-se analisar criticamente as potencialidades e

as limitações para o uso das analogias enquanto ferramentas lúdicas a partir de exemplos

concretos. Também serão apresentadas propostas de ensino por analogias, sobretudo a

problematização, privilegiando-se atividades práticas com os participantes.
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Mini-curso 6: Estudos de Caso no Ensino de Química

Ministrante: Profa. Dra. Luciana Passos Sá (UESC)

O minicurso, dirigido a professores e alunos do curso de Licenciatura em Química, relata

algumas características e possibilidades de aplicação do método de Estudo de Casos no ensino

dessa ciência. O objetivo consiste em mostrar o potencial da proposta em favorecer o

estabelecimento de práticas pedagógicas voltadas ao desenvolvimento de conteúdos não somente

informativos, mas também formativos. Serão apresentadas as origens e a popularização do

método no ensino de ciências e considerações acerca do processo de produção dos casos e das

estratégias de aplicação. Também serão discutidos os principais objetivos e resultados

alcançados com o seu emprego no ensino de química. Espera-se com isso contribuir para a

difusão do método de Estudo de Casos em salas de aula, que sejam úteis para professores

interessados em buscar alternativas de ensino capazes de promover não apenas o aprendizado de

conteúdos de química, mas habilidades como o pensamento crítico e a argumentação.
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OFICINAS TEMÁTICAS

Público-alvo: alunos da Educação Básica

OFICINAS TEMÁTICAS Ministrantes

OFICINA 1: Conscientização alimentar e
nutricional: ferramenta para compreender as
propriedades dos elementos químicos

Ministrante: Jadson Luan dos
Santos (Bolsista da
CAPES/PIBID/UFS/Química)

OFICINA 2: Medicamentos Industrializados: um
tema gerador para compreender reações químicas

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

OFICINA 3: Dando adeus às infecções com o álcool
gel

Ministrante: Tamires Santos Rosa
(Bolsista da
CAPES/PIBID/UFS/Química)

OFICINA 4: Química e saúde: uma abordagem para
o estudo de gorduras saturada e insaturada

Ministrante: Anderson de Oliveira
Santos (Bolsista da
CAPES/PIBID/UFS/Química)

OFICINA 5: Lei seca: um tema estruturante para o
estudo das soluções

Ministrante: Larissa Cristina Soares
Felix (Bolsista da
CAPES/PIBID/UFS/Química)

OFICINA 6: Vitamina C: evitando a oxidação dos
alimentos

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

OFICINA 7: Plásticos, consumo responsável Ministrante: Maiara Fernanda
Souza Pinto (Bolsista da
CAPES/PIBID/UFS/Química)

OFICINA 8: Química na cozinha: o estudo das
propriedades coligativas

Ministrante: Silná Maria Batinga
Cardoso e Fernanda dos Santos
(Bolsistas da
CAPES/PIBID/UFS/Química)

OFICINA 9: Termoquímica no tratamento de
lesões: como combater as dores e inflamações?

Ministrantes: Ramon Alves dos
Santos e Rosianne Pereira Silva
(Bolsista da
CAPES/PIBID/UFS/Química)

OFICINA 10: Como identificar a ocorrência de
transformações químicas nas frutas?

Ministrantes: José Isael da Costa
(Bolsista da
CAPES/PIBID/UFS/Química) e
Leyliane Santana Gois (Bolsista do
Química Itinerante FAPITEC/SE)
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OFICINAS TEMÁTICAS

Público-alvo: Alunos da graduação em Química (bacharelado e licenciatura) e professores

da Educação Básica.

OFICINAS TEMÁTICAS Ministrantes

OFICINA 1: Caminhos da Pesquisa no Ensino
de Química: do surgimento à prática

Ministrantes: Ana Carla de O. Santos e

Tatiana Santos Andrade.

(Mestrandas/NPGECIMA/UFS)

OFICINA 2: Qual a importância da pesquisa
para o professor de química?

Ministrantes: Gisleine Souza da Silva

e Paula Fernanda de Carvalho Dantas

(Mestrandas/NPGECIMA/UFS)

OFICINA 3: Interações Discursivas na
Abordagem do Conhecimento Químico em Sala
de Aula

Ministrantes: Ramon de Oliveira

Santana (Mestrando/NPGECIMA/UFS)

e Prof.ªAdjane da Costa Tourinho e

Silva (CODAP/NPGECIMA/UFS)

OFICINA 4: O estudo da vitamina C como tema
gerador para o ensino de reações de oxidação e
redução

Ministrantes: Aline Costa Santana e

Aline Geovânia P. dos Santos

(Graduandas no curso de Licenciatura

em Química/CESAD)

OFICINA 5: Átomo: o que é isso? Ministrante: Anderson de Oliveira

Santos (Bolsista da CAPES/PIBID

/UFS/Química)

OFICINA 6: Conscientização alimentar e
nutricional: ferramenta para compreensão das
propriedades dos elementos químicos

Ministrantes: Jadson Luan dos Santos

e José Raimundo Santos de Jesus

(Bolsista da CAPES/PIBID/UFS

/Química)
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TRABALHO COMPLETO 1

FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DE
QUÍMICA NO ESTADO DE SERGIPE: O QUE RELATAM OS
PROFESSORES?

*Alex O. Simões1 (IC), *Leonardo N. Barreto1 (IC), João Paulo Mendonça Lima1 (PQ).
e-mail: alexdr.simoes@bol.com.br, leo_emprol@hotmail.com
1Departamento de Química, Universidade Federal de Sergipe, CP 49100-000, São Cristovão-SE / Brasil

Palavras-Chave: Formação continuada de professor, participação, importância.

RESUMO: ESTE TRABALHO IDENTIFICOU A CONCEPÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE PROFESSORES DE
QUÍMICA DE ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ARACAJU/SE SOBRE FORMAÇÃO
CONTINUADA DE PROFESSOR (FCP). AS INFORMAÇÕES FORAM COLETADAS ATRAVÉS DE
QUESTIONÁRIOS E ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADAS, OBSERVAMOS QUE OS PROFESSORES
TRAZEM UMA BREVE CONCEITUAÇÃO SOBRE FORMAÇÃO CONTINUADA, CONSIDERANDO-A
FERRAMENTA DE APERFEIÇOAMENTO E/OU APRIMORAMENTO DA SUA PRÁTICA, PORÉM
APRESENTAM VISÃO LIMITADA DA FCP QUANDO NÃO A CONCEBE COMO PARTE INTEGRANTE DE
SUAS PRÁTICAS.

Introdução
A formação continuada de professores (FCP) tem sido assunto de especial

relevância ao longo do tempo, principalmente a partir da década de 1970
(KRONBAUER e SIMIONATO, 2008). A preocupação com uma formação contínua esta
entre os pontos de discussão nos cursos de licenciatura, tendo em vista as
experiências dos discentes durante a formação inicial e a necessidade de vislumbrar
novos horizontes em busca de um processo de ensino e aprendizagem mais eficaz.
Pois, são raras as exceções em que a condução do ensino na licenciatura consegue
romper com a tradição de que o professor é o “detentor do conhecimento”, que munido
de quadro, giz e apagador comunica os conteúdos de forma expositiva (MALDANER,
2006).

Esse modelo de formação considerado tradicional reflete a necessidade dos
futuros docentes ou dos profissionais já em exercício enxergar a formação continuada
como parte integrante de sua vida profissional. Porém, a importância atribuída a essa
etapa formativa não é refletida no número de Participação dos docentes sobre o tema
no estado de Sergipe.

O professor é responsável em identificar as concepções prévias dos alunos
sobre o fenômeno ou conceito em estudo (SCHNETZLER, 1995), para isso o docente
precisa planejar desenvolver e avaliar atividades e procedimentos de ensino, que
contribuam para a evolução das concepções dos alunos em torno das ideias
cientificamente aceitas.

Uma forma de compreender melhor a complexa tarefa de ensinar além dos
próprios cursos de graduação é a participação dos professores em projetos de
formação continuada de professor (FCP), pois possibilita ao docente conhecimento e
ferramentas para desenvolver procedimentos de ensino a partir das concepções
prévias dos alunos.
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O professor como mediador precisa está preparado para o desafio de construir
um novo conceito de ensino e aprendizagem, nessa perspectiva a formação continuada
é cenário relevante.

Segundo Schnetzler (1996) a formação continuada corresponde a toda nova
informação, ou concepção construída da prática docente após a formação inicial. Neste
sentido ao se deparar com o novo e isso ajudar a embasar a prática docente, seja na
elaboração, operação ou avaliação de aulas, o professor estará sendo formado
continuamente.

Uma limitação dos programas de formação continuada de professores esta
associada ao seu planejamento, pois alguns cursos se resumem a palestras, com
ênfase em uma postura passiva dos docentes durante o momento da formação. Porém,
se bem planejada a FCP pode ser excelente processo de formação para professores e
laboratório para formadores das Instituições de Ensino Superior (MALDANER, 2006). É
importante que os modelos de formação empregados nestes cursos, favoreçam o
contínuo aprimoramento profissional e, a reflexão critica sobre a prática pedagógica,
pois a efetiva melhoria do processo de ensino e aprendizagem só pode acontecer pela
ação do professor.

O dia-a-dia do professor é o momento para que as teorias aprendidas sejam
colocadas em prática, são oportunidades para discussão e reflexão sobre os assuntos
relevantes discutidos nas reuniões em que envolve o trabalho pedagógico destes
profissionais. A sua prática, o seu convívio com os discentes, a interação social da
escola, a estrutura organizacional, a infra-estrutura, as ferramentas disponíveis para
elaboração e execução dos projetos, são assuntos que quando bem discutidos,
melhorados ou solucionados, reforçam a melhoria da prática de ensino e
aprendizagem.

Diante da postura de profissional educador preocupado com a formação
pessoal e social dos alunos, o professor constrói identidade com uma prática reflexiva,
favorecendo a superação de ideias simplistas sobre a prática docente, como a de que
para um eficaz processo de ensino e aprendizagem basta domínio do conhecimento
científico (SCHNETZLER, 2002). A reflexão leva o profissional a rever problemas
presentes no processo de ensino e aprendizagem de sua disciplina, analisa suas ações
e desenvolve métodos para melhorar significativamente o aprendizado dos seus alunos
(TARDIF, 2010).

O professor, em interação com os seus alunos e com base nos
conhecimentos já estabelecidos pelas diversas ciências, pode
efetivamente produzir, criar e recriar conhecimentos próprios da
atividade discente e docente. Isto é muito mais do que exercer o
magistério pensado como função de transmissão e recepção de
conhecimentos prontos e acabados (MALDANER, 1998, p.4).

A temática da formação continuada aborda vários temas essenciais a melhoria
das ações do docente, entre estes: o professor reflexivo, os saberes do professor, a
formação inicial, formação de professores/pesquisadores, a interação entre formadores
nos cursos de licenciatura e professores da Educação Básica, associação de pesquisa
e ensino. A concretização da FCP e a necessária interação entre formadores de
professores e docentes da Educação Básica, para que possa ser concretizada
necessita de: condições de horários e remuneração e planejamento das ações
centrado nos problemas da prática docente apontados pelos professores
(SCHNETZLER, 2002).
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É importante ressaltar que a integração dos professores universitários com os
professores do ensino médio seja fundamentada a partir dos questionamentos,
experiências e anseios gerados no cotidiano do ambiente escolar, pois

No limite das várias concepções de formação continuada, o que de fato
constitui a diferença é a organização das ações a partir dos problemas
vivenciados pelos professores participantes. Tal condição,
evidentemente, impõe ao professor universitário, que participa como
convidado na parceria, uma atuação bastante distinta daquela típica da
academia, no estilo “dono da verdade” (SCHNETZLER, 2002, p.18).

Os professores de química do estado de Sergipe podem buscar a integração
com ações presentes nos cursos de licenciatura em Química da Universidade Federal
de Sergipe (UFS) em eventos como: Encontro Sergipano de Química (ENSEQ), a
Escola de Verão em Educação Química (EVEQUIM) e o Encontro Estadual de Química
(ENESQUIM), pois são eventos que garantem acesso a discussões sobre a formação
do professor de Química e especialmente sobre o ensino e aprendizagem da Química.

Tendo em vista a importância do envolvimento dos professores de Química em
projetos e ações que garantam sua formação continuada, este trabalho buscou
compreender os motivos que levam professores de Química da rede pública de Sergipe
a participar de cursos de formação continuada; além de analisar a importância atribuída
pelos professores sobre sua participação nestes projetos.

Metodologia
A pesquisa é de caráter qualitativo, pois os dados foram coletados através da

comunicação verbal e manuscrito, o ambiente das entrevistas sendo a própria Escola,
ambiente natural de trabalho dos docentes e todo processo de desenvolvimento foi
sempre o principal foco do trabalho e o sujeito da pesquisa, o professor foi o
instrumento chave de análise (LUDKE e ANDRE, 1986).

Instrumento de coleta de dados
Como instrumentos de coleta de dados utilizamos: questionário e entrevistas

semi-estruturadas, ambos validados por pesquisadores da área de Ensino de Química
e, antes de aplicá-los foi assinado pelos sujeitos da pesquisa o termo de consentimento
livre e esclarecido.

As entrevistas foram aplicadas após análise dos questionários e gravadas para
não ocorrer risco de perda de informações (LÜDKE e ANDRADE, 2011)

Através dos dados respondidos, identificou-se características pessoais e
profissionais dos sujeitos, tempo de serviço, instituição de ensino que cursou a
graduação, carga horária de ensino, Quanto à participação em programas de FCP.
Contudo, foi possível selecionar os professores a serem entrevistados. Para manter em
sigilo a identidade dos sujeitos da pesquisa as denominamos de PQ1 (professora de
química 1), PQ2 (professora de química 2) e PQ3 (professora de química 3)

Sujeitos da pesquisa
Foram aplicados no total nove questionários e após análise desses foram

definidos três docentes para realização das entrevistas, a escolha desses professores
baseou-se no tempo de graduação, atuação no ensino médio e se já participou ou não
de FCP. De acordo com os objetivos propostos foram selecionados duas professoras
que já participaram de cursos/programas de formação continuada (PQ2 e PQ3) e uma
que não havia participado (PQ1).
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Instrumento de análise
Os dados foram analisados segundo critérios de análise de conteúdo de Bardin

(2011).

Resultados e discussão
Os questionários foram utilizados especialmente como critério de seleção para

aplicação das entrevistas.
Os dados coletados possibilitaram conhecer o perfil dos professores. As três

professoras entrevistadas possuem tempo de serviço distinto, a de menor tempo na
rede pública de ensino, nomeada PQ1, com quatro meses de docência; a de maior
tempo de serviço, nomeada PQ2, com 20 anos de docência; e a terceira com tempo
intermediário, nomeada PQ3, com 12 anos de docência, todas possuindo vínculo
efetivo com a Secretaria de Estado da Educação de Sergipe (SEED). Quanto ao tempo
de graduação PQ1 com dois anos de graduada, PQ2 com dezessete anos de
graduada, PQ3 com onze anos de graduada ambas formadas na Universidade Federal
de Sergipe (UFS), outra característica importante é que PQ2 e PQ3 possuem pós-
graduação em nível de mestrado em áreas especificas da química.

Com relação à importância atribuída pelas docentes em participar de cursos de
formação continuada para professor, temos:

PQ1: [...] “é muito importante para podermos aprimorar nosso método de
ensino” [...]

PQ2: [...] “a natureza nos revela várias coisas não só a nível de ser humano
como os animais com o próprio meio [...] então eu acho de suma necessidade
o profissional estar com esses estudos continuados”.

PQ3: [...] “porque todo profissional deve estar se aperfeiçoando no seu campo
de trabalho” [...]

As professoras PQ1 e PQ3 apresentam a ideia de aprimoramento e/ou
aperfeiçoamento da sua prática de ensino. PQ2 apresenta a FCP como construção do
conhecimento, relatando conceitos de ensino contextualizado.

As docentes enfatizam a necessidade de aprimoramento em sua prática
pedagógica, entretanto não concebem a FC como meio de superar o distanciamento
entre contribuição de pesquisas sobre educação química, sua utilização no processo
de ensino e aprendizagem e meio que contempla o que não foi abordado em sua
formação inicial (SCHNETZLER, 2002).

Em seguida fizemos à seguinte pergunta: O que a senhora entende por
formação continuada de professor?

PQ1: “é o professor não ficar estagnado no que ele aprendeu na universidade.

PQ2: “[...] é o professor transmitir as experiências que ele tem e as instituições
dê espaço e meios para que esses professores transmitam essas informações
e possa compartilhar com toda comunidade acadêmica[...].

PQ3: “houve aquela graduação e a pessoa continua fazendo cursos pra
melhorar a sua formação’’.

Percebe-se que a visão das professoras é ponderada a cursos e transmissão
de experiências, aspectos inerentes que também caracteriza o conceito de formação
continuada de professores presentes em vários autores como Maldaner (2006),
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Schnetzler (1995), Tardif (2010), Almeida (2005), Fusari e Franco (2005), Libâneo
(2004), Lima (2012), todavia essas visões não abrangem aspectos como ambiente de
formação, eventos que se caracterize como FCP, a articulação entre comunidade
família e escola. Com isso restringe em cursos e transmissão de experiências o
pluralismo de saberes que o tema contempla.

Com a finalidade de entender o que motivou/motiva as professoras participar
dos FCP fez-se a seguinte indagação: O que lhe motivou/motiva a participar de FCP?

PQ2: “[...] eu sempre queria descobrir algo mais, sempre ficava com inquietude,
com questionamentos, sobre porque que aquilo existe porque aquilo se
manifesta de tal forma, conhecer o máximo sobre a matéria”.

PQ3: “os temas abordados que me chamaram atenção [...] e ter o curso de
formação para trabalhar com jovens e adultos que não ouve isso, não foi
trabalhado isso na minha formação, na graduação [...]’’

A professora PQ2 preocupa-se mais na questão do conhecimento enquanto
PQ3 cita as limitações presentes no curso de formação inicial, como forma de
abordagem do que não fora visto na graduação como o curso para trabalhar com
jovens e adultos, PQ1 aqui não é citada devida não ter participado de nenhum FCP.

A presunção dos professores a respeito da FCP conserva um caráter formativo
e de descoberta, não é observado à preocupação de reflexão da prática pedagógica.
Rosa (2004) ressalta que é preciso buscar ambiente de FCP como reflexão sobre as
próprias práticas, pois historicamente no Brasil os cursos FCP de ciência nas décadas
de 60 e 70 denominados de reciclagem basearam-se na racionalidade técnica onde o
foco era a aprendizagem mecânica. Nessa questão PQ3 cita como motivo a
abrangência do que não foi contemplado na sua graduação fato que não se observa
quando a mesma fala da importância da participação em cursos/programas de FCP.

Outro ponto importante deste trabalho foi identificar as dificuldades dos
professores para participar de programas de formação continuada. Assim, realizamos o
seguinte questionamento: Houve dificuldade na participação dos cursos/programas de
FCP?

PQ2: existiu. Durante o período que eu participei as informações chegavam de
maneira exclusiva, para uns para outros não, [...]. Então eu senti bastante
dificuldade na época 1999 que foi o último que eu participei desse tipo de
curso, as informações ficavam como se fossem em segredo.  E as mesmas
dificuldades aconteceram dois anos após, quando ofereceram outro não
mudaram. E o que eu acho interessante é que no primeiro curso ocorreu um
questionamento, questionário a ser respondido, sobre o interessante do curso,
se o curso foi bom, se a divulgação foi legal, dois anos após foi oferecido um
curso e continuou do mesmo jeito para você ter acesso as informações foram
com muita dificuldade.

PQ3: não, não ouve dificuldade.

Apesar dos professores atribuírem importância a participação em projetos de
formação continuada, o que se observa é que as docentes PQ2 e PQ3 participaram em
FCP realizadas há bastante tempo, em 1999 a última que PQ2 participou e PQ3 não
define esse tempo, dessa forma deixa bem claro que há uma diferença enorme entre o
saber e o fazer.

Como se pode observar na afirmação da professora PQ2 a divulgação foi à
maior e única dificuldade existente que persistiu mesmo depois de citada em uma
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avaliação sobre o curso de FCP. A docente em questão cita que 1999 foi o último ano
que ela participou de um curso de FCP o que é um paradoxo, pois a mesma fala que
dois anos depois quando foi oferecido outro curso houve as mesmas dificuldades.

A não participação em cursos e programas de FCP pelos docentes é relatada
com a dificuldade da informação ser transmitidas até elas, considerando que as
mesmas, com exceção de PQ3, dizem está sempre se atualizando sobre cursos e
programas de FCP. Como mostra as respostas da pergunta seguinte: A senhora busca
identificar a existência de cursos de formação continuada?

PQ1: Procuro! Pra falar a verdade eu procuro mais assim eu às vezes eu
assim... É uma procura mais, mais esperando que a informação chegue a mim
do que eu ir atrás da informação. Acontece muito isso também. Para isso faço
uso da Internet e conversa com os colegas de trabalho.

PQ2: O tempo todo, inclusive ontem eu estava fazendo isso em alguns sites.

PQ3: Não

Pode-se perceber que as professoras até procuram sobre realização FCP,
como afirma PQ2. PQ1, mas fixa sua expectativa de que essas informações venham
até ela. Quando se compara os dados dessas perguntas com os questionamentos da
pergunta sobre o conceito de FCP, vemos que as docentes têm uma visão limitada de
que FCP somente pode ser realizada através de cursos e muitas vezes aliados aos
órgãos administradores da educação local (URZETTA, 2010).

Embora PQ2 e PQ3 dizerem que já tenham tido participação em FCP, pode-se
identificar que as entrevistadas, não participaram de programas vinculados ao
Departamento de Educação de Aracaju (DEA) ou a Secretaria de Estado da Educação
(SEED/SE) órgãos que oferecem cursos de especialização para professor como se
pode observar nas respostas da questão seguinte.

Você já participou de algum evento/programa de FCP desenvolvido pela
secretaria estadual de educação?

PQ1: Não, não! Acho que também porque eu entrei recentemente no estado,
né?

PQ2: Não, não nenhum.

PQ3: Não, nenhuma.

E quando perguntados sobre o conhecimento se há cursos/programas
oferecidos pelos órgãos administradores:

PQ1: Atualmente não... não tenho conhecimento.

PQ2: Não, no momento não.

PQ3: Olhe, eu tive conhecimento de um que foi de especialização, porém eu
tava fazendo mestrado, então esse eu tomei conhecimento mais não quis,
porque já tava fazendo mestrado.

Com qual frequência esses cursos são oferecidos pela secretaria de estado da
educação?

PQ3: Não, não faço ideia, porque se tem não chega até aqui, né? Até a escola
para poder avisar.
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Fica evidente que os professores não conhecem programas de FCP no estado
de Sergipe. É importante ressaltar que no período das entrevistas a Universidade
Federal de Sergipe estava a dois meses da realização da IX Escola de Verão em
Educação Química (EVEQUIM), os professores, portanto não percebe nesses eventos
e encontros realizados na universidade, uma oportunidade de realizar formação
continuada. Há o condicionamento dos professores em relação à elaboração e
aplicação por parte da DEA e da SEED, como também fica evidente que há falhas de
comunicação em fazer com que a informação chegue aos docentes.

Ainda no intuito de saber como é o processo de pesquisa pertinente ao
processo de melhoria de suas práticas, as respostas relatadas nas duas perguntas
seguintes dar-se a ideia de que as professoras vão à procura por conhecimento na sua
área de trabalho.

Como à senhora busca manter-se atualizada para conhecer o que de novo
surge sobre a prática pedagógica do professor?

PQ1: Olha, eu costumo de vez em quando, não é freqüente. Até consulto o
próprio site da UFS, também alguma a partir de noticias informações também,
já fiz essa procura e sites ligado a educação também.

PQ2: Nessa área eu percebo a mesma coisa desde 99, [...] Desde 99 que eu
vejo a mesma coisa não muda muito nessa área, atividades práticas,
aplicabilidade no cotidiano. [...] muita coisa a nível de prática pedagógica
modifica acho que só a terminologia mais a prática continua a mesma.

PQ3: Com artigos, artigos publicados em revistas né... Principalmente na... na
revista química nova na escola, pego geralmente na internet, quando eu vou
trabalhar algum tema, algum assunto em sala de aula então eu procuro esses
artigos.

Pesquisa sobre novas praticas pedagógicas para o ensino de química?

PQ1: Especificamente do ensino de química procuro saber sim.

PQ2: Sim procuro bastante.

PQ3: Pesquiso com relação aos meus alunos com deficiência visual, eu acho
que isso ficou muito a desejar na minha graduação, não teve isso, então eu fico
buscando a trabalhar com eles em sala de aula.

Onde?

PQ1: Então é... Em livros eu... Pra mim tem um pouco mais dificuldade como
entrei agora na rede estadual de ensino. Entrei agora, então tenho pouco
acesso a livros e a minha fonte principal de pesquisa é a internet.

PQ2: Bem eu Procuro em revistas especializadas, procuro em alguns sites né?
E... Um programa que eu assisto bastante que é TV escola e Discovery na
escola.

PQ3: [...] Em artigo né? Em dissertações na internet né? Basicamente que é os
mais fácil né? Os mais acessível.

Percebe-se que, apesar de não participarem de programas de FCP, os
docentes procuram se atualizar, buscando informações, basicamente pela internet, que
possam aprimorar e/ou aperfeiçoar a sua prática de ensino. Segundo Maldaner (1998),
o professor atualizado pode melhorar a sua interação com os alunos e trazer das suas



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

vivências problematizadas, materiais reflexivos para embasar melhor o conhecimento
em ciências.

É importante ressaltar que os professores se confunde na resposta das duas
perguntas, evidente em PQ3. A exceção vem por conta de PQ2 que diz não se
atualizar em práticas pedagógicas por achar não haver mudanças significativas a mais
de dez anos, porém, sobre pesquisa pedagógica na área de química diz pesquisar em
revistas especializadas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As professoras vêem a FCP, como processo contínuo de construção de

conhecimento e atualização constante da sua prática de ensino, além do aspecto de
descoberta a contemplação de assuntos que não foram abordados na graduação sãos
os motivos precursores para participação das mesmas nesses curso/programas.

A ideia de que FCP é dada apenas em cursos estruturados, trazem a
dificuldade de enxergar eventos/promovidos para o debate, avaliação das práticas
pedagógicas e a construção de novos conhecimentos em docência Química como
processos de ensino e aprendizagem significativos, como os eventos promovidos pelo
Departamento de Química da UFS.

Através dos dados coletados podemos ter uma visão ainda que restrita, porém
significativa do senário de participação dos professores do Estado de Sergipe
particularmente em Aracaju em cursos de FCP como a concepção os motivos,
dificuldades e meios utilizados para pesquisa nessa temática.
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RESUMO

O presente trabalho teve como objetivo analisar a importância dos jogos lúdicos no ensino de química
em uma escola pública do município de Guanambi, através de oficinas pedagógicas, observações e
aplicação de questionários. Para tanto, estudiosos como Santos(1996), Godoi(2010) e Miranda(2007),
entre outros, contribuíram com as reflexões apresentadas neste estudo. Os resultados revelaram que os
jogos lúdicos no ensino de química favorecem ao processo de aprendizagem dos educandos por
proporcionar uma maior aproximação entre professor-aluno, os conteúdos serem abordados de forma
diferenciada, por exigir o envolvimento efetivo dos discentes de maneira consciente e reflexiva nas
atividades propostas. Espera-se que este trabalho contribua com o repensar das práticas educativas na
sala de aula ao considerar os jogos como ferramentas importantes no ensino fundamental e médio para
aproximar os alunos dos conteúdos de química de modo prazeroso e para relacionar com os fatos e
fenômenos do cotidiano de maneira criativa e construtiva.

INTRODUÇÃO

A busca por novos métodos de ensino é um desafio para os professores
contemporâneos, pois atividades que estimulam e motivam os alunos possibilitam uma melhor
interação entre professor-aluno em sala de aula (RENZULLI,2001). Diante disso, os jogos e
atividades ministradas dentro da sala vêm sendo uma construtiva ferramenta de baixo custo
para que os professores tenham uma aula mais interativa e dinâmica com os seus educandos.

Os jogos podem ser considerados educativos se desenvolverem habilidades
cognitivas importantes para o processo de aprendizagem, tais como resolução de problemas,
percepção, criatividade, raciocínio rápido, dentre outras.

Segundo Rizzo (2001, p.40),"... A atividade lúdica pode ser, portanto, um eficiente
recurso aliado do educador, interessado no desenvolvimento da inteligência de seus alunos,
quando mobiliza sua ação intelectual." Desse modo, observa-se que o principal papel do
educador é estimular o aluno à construção de novos conhecimentos e através das atividades
lúdicas o aluno acaba sendo desafiado a produzir e oferecer soluções às situações-problemas
propostas pelo educador. Isso porque o jogo lúdico propicia o maior desenvolvimento da
criatividade, a sociabilidade e as inteligências múltiplas, dar oportunidade para que o aluno
aprenda a jogar e a participar ativamente da aula enriquecendo o relacionamento entre os
alunos e reforçando os conteúdos já aprendidos fazendo com que eles aprendam a aceitar
regras, trabalhar em grupo,respeitar a vez do outro de uma forma diferenciada e significativa. O
jogo é uma atividade na qual o aluno vivencia de forma livre e autônoma o relacionamento
social e o professor pode, por meio da observação de seus alunos jogando, conhecer não só
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como cada um está lidando com o conteúdo educacional, objetivo do jogo, mas também
aspectos comportamentais de liderança, cooperação e ética.

Devido às dificuldades encontradas por muitos professores, tais como, falta de
laboratório, de materiais para a execução de aulas práticas e a falta de motivação tanto por
parte dos alunos como dos educadores para ministrar conteúdos de Química no ensino
fundamental e no ensino médio, como tabela periódica, propriedades periódicas, compostos
orgânicos, entre outros, optou-se por pensar em uma forma mais efetiva de contribuir para os
processos de ensino e aprendizagem nesses níveis escolares.

Um caso bem particular do ensino tradicional de Química é o aprendizado sobre a
Tabela Periódica. Por vezes, o aluno depara-se com a árdua tarefa de ter que decorar os
nomes dos elementos químicos e as suas inúmeras características, tornando muito cansativo e
tedioso o estudo deste conteúdo. Além disso, os alunos não conseguem relacionar os
elementos químicos com os encontrados no cotidiano e avançar para outros mais complexos,
uma vez que estes servem de base para novos conteúdos como ligações químicas,
propriedades periódicas e aperiódicas, reações químicas entre outros comprometendo, dessa
forma, o percurso formativo dos discentes de maneira coerente.

Diante do exposto, propõe-se neste trabalho a utilização de jogos lúdicos como
recurso pedagógico alternativo para ser utilizado em aulas de Ciências e de Química de forma
mais dinâmica e que oportunizem aprendizagens significativas.

Este estudo abordará o ensino da Tabela Periódica através dos Jogos Lúdicos como
possibilidade de construção do conhecimento de maneira coerente em relação à organização e
disposição dos elementos na tabela, a história dos principais elementos, seus símbolos e suas
propriedades periódicas em articulação com o cotidiano dos discentes.

Desse modo, o presente trabalho se inscreve como relevante ao apontar o jogo lúdico
como dispositivo formativo para garantir assimilações profícuas durante o processo educativo,
tornando-se um grande aliado dos professores na caminhada para resultados positivos de
aprendizagens.

Referencial Teórico

Na maioria das escolas tem-se dado maior ênfase à transmissão de conteúdos e à
memorização de fatos, símbolos, nomes, fórmulas, deixando de lado a construção do
conhecimento científico dos alunos e a desvinculação entre o conhecimento químico e o
cotidiano. Essa prática tem influenciado negativamente na aprendizagem dos alunos, uma vez
que não conseguem perceber a relação entre aquilo que estuda na sala de aula a natureza e a
sua própria vida (MIRANDA; COSTA, 2007). Muitos fatores comprometem o desenvolvimento
acadêmico dos estudantes desde o ensino fundamental ao ensino superior no campo da
química, como por exemplo: a falta de professores com formação específica na área de
química e, consequentemente, as dificuldades encontradas para ministrar as aulas de forma
mais dinâmica e a priorização de outros conteúdos em detrimento aos de química, a ausência
de laboratórios e/ou recursos como reagentes e outros materiais necessários ao seu
funcionamento, a descontextualização dos conceitos químicos e o pensamento de que a
Química é uma disciplina difícil e longe da realidade do educando.
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De acordo com Wilsek e Tolsin, (2009, p.1)

[...] no ensino fundamental o estudo de ciências, pode ser percebido
pela dificuldade do aluno em relacionar a teoria desenvolvida em sala
com a realidade a sua volta, não reconhece o conhecimento científico
em situações do seu cotidiano. Aliado a estas questões tem-se o grande
desafio de tornar o ensino de Ciências prazeroso, instigante, mais
interativo, dialógico e baseado em atividades capazes de persuadir os
alunos a admitirem as explicações científicas para além dos discursos
autoritários, prescritivos e dogmáticos.

Química é a ciência que estuda a estrutura das substâncias, a composição e as
propriedades das diferentes matérias, suas transformações e variações de energia. Ela
conquistou um lugar central e essencial em todos os assuntos do conhecimento humano.
Relacionando-se com outras ciências como a Biologia, Ciências Ambientais, Física, Medicina e
Ciências da Saúde, percebe-se sua importância na sociedade e para a compreensão do
mundo. A Química é útil em inúmeras atividades, como, por exemplo, na agricultura, onde os
agricultores a utilizam para melhorar a acidez do solo. Os médicos também precisam do
conhecimento químico para reconhecer a composição das substâncias utilizadas como
medicamento. O ensino da disciplina Química contribui para a compreensão dos fenômenos
que acontecem na vida como um todo, normalmente no que tange a interação dos sujeitos com
o meio-ambiente em que vivem. Nesse sentido, vem sendo cada vez mais urgentes novas
estratégias de ensino-aprendizagem que auxiliem o educador na assimilação do rápido
crescimento da Ciência e na transposição didática do conhecimento produzido dado à
complexidade e variedade de conceitos que envolvem o campo da Química. A química pode
ser trabalhada de diversas maneiras e com auxílio de várias ferramentas de apoio como:
laboratórios, materiais alternativos, demonstrações, pesquisas, experimentos. Aqui, será feito
um recorte enfatizando os jogos lúdicos por se tratar do principal objeto de estudo para o
desenvolvimento do trabalho.

A palavra "jogo" etimologicamente origina-se do latim "iocus", que significa brincadeira,
divertimento. Em alguns dicionários da Língua Portuguesa aparece com definição de
“passatempo, atividade mental determinada por regras que definem ganhadores e perdedores”.
Pode-se dizer então que a palavra "jogo" apresenta significados variados, desde uma
brincadeira de criança com fins restritos em diversão até as atividades mais complexas com
intuito de adquirir novos conhecimentos. Sabe-se que o brincar estimula a criatividade e a
inteligência, a ludicidade é um meio de união dessas características e se fundamenta, pois
segundo Santos:

No processo criativo ele brinca, experimenta, intui, vê o todo, interage
com as pessoas, aciona o cenestésico, o espiritual, o sensual e o tátil.
Quando está aprendendo ele explora, vivencia, descobre, qualifica,
elabora conceitos, aciona o emocional, sente, internaliza e compartilha.
(SANTOS, 2008 p.12)

Os jogos ampliam os conceitos dos alunos sobre a química e as suas ferramentas, e
mostra que não há tanta dificuldade em aprender essa disciplina, oferecendo subsídios que
contribuam para uma maior compreensão em relação ao tema trabalhado. Os educandos se
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apropriam do problema mostrado e conseguem resolvê-los desenvolvendo habilidades como
percepção, criatividade, raciocínio rápido, e outras.  Mostra o ensino de Química conjugado
com a realidade dos alunos. Possibilitado também a socialização do grupo, valorizando o
companheirismo, trabalho em equipe, com respeito às regras.

Existe uma diversidade de jogos que facilitam e estimulam a aprendizagem de
conceitos químicos, por exemplo: Dominó químico – que ajuda a aprender os símbolos dos
elementos/o jogo do L invertido - Este jogo tem como objetivos: estimular a memória;
desenvolver a capacidade de transferência de conteúdos; levar o aluno a analisar e interpretar
problemas; reforçar os compostos orgânicos. Bingo químico - da tabela periódica, esta
atividade tem como objetivo contribuir para que os alunos se tornem familiarizados com a
tabela periódica e os símbolos dos elementos químicos. Trilha química que pode abordar
assuntos como ácidos e bases. Jogo da memória que se baseiam em um jogo que relaciona o
elemento a objetos que são comuns aos alunos.

Estes jogos traduzem para o chão da sala de aula a aprendizagem significativa ao
associar os conhecimentos prévios dos alunos aos conteúdos novos através da linguagem
lúdica. Conteúdos estes que, geralmente, são concebidos pelos alunos como complicados e
difíceis de aprender como, por exemplo, a Tabela Periódica.

A relevância em compreender a tabela periódica está no fato de ser uma ferramenta
essencial para apropriação dos conteúdos de química como propriedades periódica e
aperiódica dos elementos, configuração eletrônica, entre outros e por ser uma ferramenta que
estar presente na maioria dos conteúdos de química e o aluno utilizará durante toda formação
acadêmica.

Nesse sentido, trabalhar a Tabela Periódica através de jogos lúdicos favorece a
aprendizagem dos alunos e contribui com a prática pedagógica do professor. Os alunos se
sentem motivados a participar da aula quando são desafiados, percebem a necessidade de
trabalhar em grupo para alcançar os objetivos, se apropriam das informações para uma
utilização real e não artificial, como geralmente a química é trabalhada. Além disso, outras
habilidades que são próprias dos jogos lúdicos como a construção de estratégias cognitivas, ter
consciência dos avanços, limitações e superações durante o processo e a satisfação e desvelo
por atingir os alvos propostos, convidam os professores a repensarem seu fazer pedagógico
cotidiano.

Segundo Kishimoto:

O jogo como promotor da aprendizagem e do desenvolvimento passa a
ser considerado nas práticas escolares como importante aliado para o
ensino, já que colocar o aluno diante de situações lúdicas como jogo
pode ser uma boa estratégia para aproximá-lo dos conteúdos culturais a
serem veiculados na escola. (2003, p. 13).

A experiência de aprendizagem através de métodos de jogos lúdicos, também
possibilita a socialização, ensinando princípios e valores fundamentais para o aluno, permitindo
conviver e respeitar as diferenças existentes nos demais integrantes do grupo. Os jogos
também permitem a assimilação de regras, a compreensão de obediência e ordem, o apreço
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pela convivência harmoniosa em sociedade. A didática lúdica permite não só a aprendizagem e
desenvolvimento individual, como também a interação dos jovens com grupos e a própria
comunidade. Este método também permite ao professor avaliar não somente os
conhecimentos prévios como também valores, comportamentos e atitudes dos alunos durante
a realização das atividades.

Desta forma, pode-se perceber que jogos lúdicos é uma excelente ferramenta para
uso em sala de aula, capacita o educando a atingir níveis de intelecto mais avançado, o aluno
indaga, formula hipóteses, analisa situações. Ao brincar o aluno articula conceitos com a
realidade, a teoria com a prática, tornando o processo educativo mais dinâmico, atrativo e
prazeroso.

Metodologia

Esta pesquisa de abordagem qualitativa pautou-se na metodologia da pesquisa-ação.
Compreende-se por pesquisa-ação uma forma de ação planejada de caráter social,
educacional, técnico um tipo de pesquisa participante engajada, em oposição à pesquisa
tradicional,

Segundo André (apud CANEN, 2008, p.61), a pesquisa-ação é uma metodologia que
oferece aos professores pesquisadores a possibilidade de inserirem “seus próprios temas e
projetos de pesquisa nos programas das disciplinas”.

Nesse sentido, para desenvolver as atividades de maneira coerente e exequível, foi
realizada a elaboração do projeto de oficinas pedagógicas na disciplina Prática Pedagógica II
do Curso de Licenciatura em Química do IF Baiano com a orientação dos professores da parte
pedagógica e específica do curso em parceria com a escola local da pesquisa. O objetivo
principal dessa oficina foi fazer uma intervenção no contexto da sala de aula para analisar se
os jogos lúdicos influenciavam efetivamente na aprendizagem dos alunos em relação aos
conteúdos de química. Além disso, o trabalho visava aproximar os licenciandos da realidade
escolar, instrumentalizando-os desde o início da graduação para os desafios da docência e
para as dificuldades encontradas nas diversas escolas, principalmente nas escolas públicas do
interior que passam por muitas privações por não possuírem estrutura e nem recurso para a
construção de laboratórios de ciências ou química, para obter reagentes, vidrarias, aparelhos
eletrônicos e as novas tecnologias e/ou orientações para confecção de recursos de baixo custo
como materiais alternativos.

Depois de o trabalho ser submetido aos olhares dos professores da área pedagógica e
dos conhecimentos específicos em química, foram organizados e confeccionados todos os
itens para a realização das atividades na escola.

A pesquisa-ação foi desenvolvida numa escola pública situada no município de
Guanambi de médio porte e exigia bastante atenção, pois ela enfrentava dificuldades na área
de ciências, pois na instituição o professor de Ciências e Química não tinha formação na área,
além disso, não possuía laboratório de ciências nem estrutura para aulas práticas. O estudo foi
desenvolvido com alunos que estavam na faixa etária de 11 a 15 anos, a turma escolhida
possuía cerca de 21 alunos , 9 meninos e 12 meninas,que demonstravam dificuldades em
entender os conteúdos de Química.
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No primeiro momento foi realizada a observação na turma de alunos escolhidos como
público-alvo das oficinas por terem estudado química como disciplina na modalidade formal de
ensino até então. Após a autorização da direção e dos professores que ministravam a
disciplina Ciências Naturais na escola, realizamos uma entrevista semiestruturada para
identificar o perfil da turma, a prática pedagógica dos professores e quais e como os conteúdos
estavam sendo ministrados. Após obter as informações necessárias, foram definidos os temas
a serem abordados junto aos professores regentes, entre outros, decidiu-se pelo conteúdo de
Tabela Periódica, por se tratar de um conteúdo importante e fundamental para aprendizagem
de outros assuntos na área da química e ministrada no 9° ano que, geralmente, os alunos
sentem bastantes dificuldades.

Primeiramente procurou-se apresentar teoricamente o assunto tabela periódica
através de uma aula expositiva. Para isso, foi mostrado como surgiu à tabela periódica, como
foi organizada buscando ao máximo contextualizá-la com o cotidiano da turma, público-alvo da
atividade. Na sequência, os alunos responderam um questionário avaliativo escrito, contendo
cinco perguntas sobre o tema explicado com a finalidade de observar o que eles assimilaram
após a exposição oral.

No segundo momento foram apresentados à turma os jogos para o tema tabela
periódica: Super Trunfo da Tabela Periódica (GODOI,2010), Bingo Químico (SANTANA,2008),
Tabelix (jogo da memória) e Trilha química , utilizados para aprendizado e fixação do
conhecimento. O primeiro jogo citado (Super Trunfo) foi utilizado para apresentar aos alunos as
propriedades químicas dos elementos, e para eles compreenderem as diferenças existentes
entre cada um como densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição, entre outros. O (Bingo
Químico) teve como objetivo fazer com que os alunos conseguissem relacionar os símbolos
aos elementos. O (Tabelix) relacionava os elementos a objetos que era comum aos alunos e
que possuíam o elemento em sua composição, já a (Trilha Química) trazia curiosidades sobre
os elementos presentes no jogo, proporcionando ao aluno relacionar aquilo que ele estava
aprendendo em sala com componentes habituais.

Os jogos lúdicos foram apresentados aos alunos como uma atividade que seria
desenvolvida para compreender melhor o conteúdo da aula teórica que era tabela periódica.
Dividiu-se a sala em quatro grupos, cada grupo realizou um jogo no primeiro dia. No segundo
dia voltou-se a aplicar os jogos de forma que cada aluno jogassem todos os jogos para que
eles conseguissem compreender o assunto de uma forma mais enérgica.

E para finalizar aplicou-se um segundo questionário com cinco perguntas sobre o que
eles tinham aprendido com os jogos lúdicos com o objetivo de saber a opinião dos alunos
sobre a atividade e o que eles aprenderam.

Resultados e Discussão

No primeiro momento, quando se ministrou a aula teórica sobre tabela periódica,
muitos alunos se mostraram atentos e interessados no conteúdo, eram participativos e
apresentavam-se curiosos sobre o tema. Ao aplicar o primeiro questionário os alunos estavam
bastante apreensivos já que eles nunca tinham ouvido falar sobre química e muito menos
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sobre a tabela periódica, era um conteúdo novo e mesmo interessados eles responderam as
questões de uma forma insegura, sempre perguntando o que eles tinham que fazer ou dizer o
que possibilitou perceber que eles não tinham assimilado o conteúdo de uma forma clara.

Quando foi apresentada a atividade dos jogos, para reforçar as aprendizagens sobre o
mesmo conteúdo tabela periódica, todos se mostraram bem entusiasmados em interagir, pois
nesse momento eles não perceberam que ao participar da atividade estariam aprendendo,
sendo avaliados e, ao mesmo tempo, se divertindo, eles estavam empenhados em
compreender os jogos e participarem de todos. Com a utilização dos jogos lúdicos a aula ficou
mais prazerosa e os alunos interagiram mais, começaram a questionar sobre o conteúdo, a
querer saber da história dos elementos: Porque alguns elementos possuíam o símbolo
diferente do nome em Português? Onde o elemento químico identificado estava no dia a dia?

O jogo proporcionou uma atividade divertida tanto para os alunos como para os
licenciandos que executavam a oficina, pois através dele houve uma aproximação maior entre
professor-aluno, o conteúdo “tabela periódica” foi abordado de forma diferenciada e bastante
ativa. Com os jogos o conteúdo foi abordado de maneira agradável e o aluno envolvido na
atividade, nem percebeu que estava aprendendo, pois eles se mostravam bem interessados
em ganharem os jogos então o maior esforço em compreender o conteúdo para se saírem bem
nas atividades partiu dos estudantes.

Com a análise dos questionários percebeu-se que no primeiro questionário que foi
dirigido para a aula teórica os alunos apenas transcreveram o que foi ensinado para o papel
citando exemplos que haviam sito ditos pelos docentes. Já no segundo questionário destinado
a observação do aprendizado adquirido com a utilização dos jogos notou-se que muitos alunos
responderam ao questionário porque prestaram atenção aos jogos e que conseguiram
relacionar novos elementos de maneira coerente e que não foram citados anteriormente na
aula expositiva. Com os jogos lúdicos também foi possível perceber que os discentes
conseguiam identificar um elemento que eram metal ou não através das suas propriedades, o
que antes, através da aula apenas expositiva, não evidenciaram. Mesmo os alunos sendo
submetidos a um novo momento de aprendizagens, os jogos lúdicos proporcionaram aos
discentes, para além da apropriação de conteúdos conceituais, a assimilação de conteúdos
também atitudinais, ao interagir com os colegas, respeitar as opiniões, criar estratégias de
aprendizagens de maneira colaborativa o que numa aula apenas expositiva nem sempre é
possível, o que reforça a importância deste estudo.

Outro aspecto observado, foi em relação à localização dos elementos na Tabela
periódica, além de localizarem com facilidade, demonstravam segurança nas respostas e não
temer falar uma resposta “errada”, pois o próprio jogo estimulava a atenção para se apropriar
da resposta correta para continuar jogando.

Considerações Finais

Através deste trabalho foi possível entender a importância da utilização dos jogos no
processo educativo, como instrumento facilitador da integração, da sociabilidade, do despertar
lúdico, da brincadeira e principalmente do aprendizado. Notou-se que os jogos devem ser
utilizados como ferramentas de apoio ao ensino e que este tipo de prática pedagógica conduz
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o estudante à exploração de sua criatividade, dando condições de uma melhora de conduta no
processo de ensino e aprendizagem.

Observou-se também que todos os jogos possibilitaram a compreensão do conteúdo
tabela periódicos de uma forma bem mais eficaz do que uma aula tradicional em que o
conteúdo é exposto sem que haja uma maior participação do aluno, em que ele era apenas um
receptor de informações.

Esse tipo de atividade apresenta um diferencial, frente a outras já conhecidas voltadas
ao Ensino de Química, pois os jogos são elementos muito valiosos no processo de apropriação
do conhecimento, e supera métodos didáticos difundidos, pois não aproximam o estudante da
realidade o que o distancia da compreensão do conteúdo. Finalmente, a partir dos resultados
obtidos, pode-se afirmar que a introdução de jogos e atividades lúdicas no cotidiano escolar é
muito importante, devido à influência que os mesmos exercem frente aos alunos, pois quando
eles estão envolvidos, emocionalmente, na ação, torna-se mais fácil e dinâmico o processo de
ensino e aprendizagem.

Diante do exposto defende-se a ideia de que os jogos poderiam merecer um espaço
na prática pedagógica dos professores por ser uma estratégia motivadora e que agrega
aprendizagem de conteúdos significativos, um importante aliado para o ensino. Cabe ressaltar
que os jogos pedagógicos não são substitutos de outros métodos de ensino, são suportes para
o professor e poderosos motivadores para os alunos que usufruem os mesmos, como recursos
didáticos para a sua aprendizagem.
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Anexo

Questionário 01

Aluno _______________________________ Idade _______

1- Você conseguiu compreender o conteúdo explicado na sala de aula?

(  ) Sim    (  )Não

2- Você já ouviu falar em algum dos elementos citados? Escreva alguns.
_____________________________________________________________
_________________________________________________

3- Antes de ouvir a explicação você já sabia o que era TABELA PERIÓDICA?

(  ) Sim   (  ) Não

4- Sabemos que alguns elementos que formam a tabela periódica estão
presentes em nossa alimentação. Cite alguns.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________________________________________

5- Você percebeu que há alguns metais preciosos na Tabela Periódica?
Escreva alguns.
_____________________________________________________________
_________________________________________________
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TRABALHO COMPLETO 3

FORMANDOS DO CURSO DE LICENCIATURA EM QUÍMICA:
O QUE PENSAM SOBRE APRENDER E ENSINAR QUÍMICA?
Roberta Anjos de Jesus1(IC)*, Mateus Carneiro Guimaraes Dos Santos1(IC), Eliana Midori
Sussuchi1(PQ), João Paulo Mendonça Lima Jesus1(PQ). betinhaa.166@hotmail.com
1Departamento de Química, Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão SE, Brasil.

Palavras-Chave: Aprender e ensinar química, construção do conhecimento.

Resumo: Este estudo teve como objetivo investigar as concepções sobre aprender e
ensinar química dos formandos da licenciatura em química da Universidade Federal de
Sergipe Campus São Cristóvão. Os dados foram coletados através de um questionário
validado por pesquisadores da área de ensino de química, buscando um melhor
entendimento das concepções dos formandos sobre o que é ensinar e aprender química
e como ocorre á construção do conhecimento cientifico. As analises foram feitas
segundo as perspectivas de Maldaner (1994) e Schnetzler (1992) onde foi possível
observar que os alunos apresentam uma visão simplificada e vaga sobre os processos
de ensino e aprendizagem, sendo que a maioria dos alunos relacionaram a transmissão
do conhecimento como método de ensino, modelo criticado por Schnetzler e Maldaner.

INTRODUÇÃO

O trabalho docente é complexo e necessita de constante discussão sobre
como ocorre o processo de ensino e aprendizagem. Para uma prática pedagógica
eficaz, é importante que o professor entenda os significados que contemplam questões
como: o que é aprender? O que é ensinar? E como ocorre a construção do
conhecimento científico em sua área do conhecimento?

Aprender e ensinar Química é “motivo de preocupação devido aos resultados
negativos, provido dos concursos tais como”: vestibular, Exame Nacional do Ensino
Médio, Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, Olimpíadas de Química,
dentre outros e também devido às percepções de que as pessoas têm sobre a química
e sua contextualização (QUADROS et al, 2011, p. 161). Sendo assim, os mestres do
ensino presenciam momentos de frustrações por não terem as armas que permitem
reverter tal situação.

Em virtude de ideias simplistas, como a que: ensinar é apenas transmitir
conhecimentos e aprender é memorizar o que foi transmitido, o número de publicações
sobre o processo de ensino e aprendizagem em eventos da área de Ensino de Química
no país vêm crescendo. Porém, “as contribuições das pesquisas para a melhoria do
processo de ensino-aprendizagem ainda não chegam à maioria dos professores que,
de fato, fazem acontecer o ensino nas escolas desse imenso país” (SCHNETZLER,
2003, p.22).

Em consequência da atual forma de ensino (modelo de transmissão e
recepção) é observado por parte dos alunos do ensino fundamental e médio uma
desmotivação bem como uma construção inadequada dos conhecimentos científicos



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

referentes à área de exatas, mas precisamente a química, refletindo em baixos
desempenhos escolares e a ideia de que a área das exatas que engloba a química,
física e a matemática é composta basicamente por meios “decorativos’’ em contradição
a área das humanas.

Os alunos dos cursos de licenciatura em química no qual os currículos
sofreram alterações, mas o conteúdo químico ensinado nas instituições continua,
muitas vezes, sendo “puro”, podem ter dificuldades em modelar tais conhecimentos,
baseando desta forma nestas matérias para realizar suas atividades. Essas
dificuldades institucionais são utilizadas para reforçar a ideia de que a culpa é dos
docentes por não investir em melhoria dos centros educacionais e nas formas de
ensino (QUADROS et al, 2011).

Os cursos de formação inicial dos professores são essenciais para uma boa
prática pedagógica. A formação docente ocorre num processo permanente, incluindo o
convívio escolar, a formação inicial e o ambiente de trabalho, para Maldaner (1991, p.
289) essa vivencia pode criar uma visão simplificada da profissão docente, “uma
imagem espontânea de ensino, para o qual basta um bom conhecimento da matéria,
algo de prática e alguns complementos psicopedagógicos”.

Mesmo após o surgimento e avanços de linhas de pesquisas sobre o ensino de
química, concepções simplistas sobre o processo de ensino e aprendizagem estão
presentes nas aulas de Química. Clarificar o conceito do que é aprender e ensinar é
importante, pois, as suas concepções sobre esse conceito podem afetar sua prática
pedagógica em sala de aula.  Concepções como: a compreensão de que para ensinar
basta saber o conteúdo específico e transmitir ao aluno e a ciência como um corpo de
conhecimentos inquestionáveis e imutáveis considerando os alunos como “tábulas-
rasas” são descritos por Schnetzler e Aragão (1995) (SCHNETZLER, 1992).

Schnetzler (1992, p.18) afirma que “no processo de construção do
conhecimento é indispensável a participação ativa do aluno, estabelecendo relação
entre os conhecimentos prévios e situações do cotidiano”. Como defende Maldaner
(1994, p. 7) “é o professor-pesquisador que procura saber o pensamento do aluno e o
coloca em discussão para possibilitar a construção de um conhecimento mais
consistente, mais defensável, mas útil para a tomada de decisões”.

Deve ficar claro que ensinar não é transmitir conhecimentos. Como defendido
por Schnetzler (1992) e Freire (2009) ensinar é orientar a aprendizagem, ajudar a
formular os conceitos já existentes despertando desta forma as potencialidades inatas
dos alunos. Já o termo aprender refere-se a que os próprios alunos encontrem as suas
soluções no cotidiano, ou seja, o aprender está intimamente relacionado com as
práticas do convivío social.

Esse trabalho tem objetivo traçar um perfil dos formandos de licenciatura em
química da Universidade Federal de Sergipe Campus de São Cristovão, sobre quais as
suas concepções sobre aprender e ensinar Química e como é construído o
conhecimento cientifico, bem como quais as disciplinas que tratam dessa discussão
durante a sua formação acadêmica, visto que a compreensão desta construção
aprimora a relação professor-aluno de modo que a interação entre eles facilitará a
disseminação das ideias cientificas tida como corretas, segundo as normas técnicas da
comunidade cientifica.

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO
INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS
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Foi aplicado um questionário validado por pesquisadores da área de ensino de
química (Anexo 01) de caracterização dos sujeitos, de modo a identificar as
concepções dos alunos do último ano do curso se licenciatura em química sobre o
processo de ensino-aprendizagem, de como ocorre à construção do conhecimento,
bem como as disciplinas que auxiliaram nas mudanças conceituais do que é ensinar e
aprender química durante a graduação.

SUJEITOS DA PESQUISA

A coleta de dados foi realizada durante duas semanas consecutivas de março
de 2013. A pesquisa teve como sujeitos nove alunos do último ano de graduação do
curso de licenciatura em química da Universidade Federal de Sergipe Campus São
Cristóvão.

INSTRUMENTO DE ANÁLISE

As categorias e suas características, mesmo sendo previamente elaboradas,
foram discutidas, de acordo com os dados que foram sendo analisados, e a
categorização das respostas foi realizada, a princípio, pelos dois pesquisadores juntos.
Posteriormente, ocorreu uma comparação entre as categorizações realizadas pelos
pesquisadores com os orientadores do trabalho, com o objetivo de verificar e excluir
possíveis divergências e erros no processo de categorização.

As respostas fornecidas pelos alunos foram agrupadas em categorias
relacionadas com as concepções de aprender e ensinar química e de como ocorre a
construção do conhecimento cientifico, essa categorização foi inspirada na análise
temática de conteúdo, proposta por Bardin (1977). A análise e construção de
categorias ocorreu com a mediação de pesquisadores mais experientes, com o objetivo
de verificar e excluir possíveis divergências e erros no processo de categorização. Em
cada resposta obtida foram, então, demarcados os trechos que correspondiam a uma
determinada categoria, de tal forma que foi possível identificar, em geral, mais de uma
categoria em uma mesma resposta. Em seguida, cada categoria foi contabilizada e
analisada, juntamente com os recortes extraídos das respostas dos alunos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os formandos apresentaram um perfil bem semelhante entre si, quando

questionados sobre a formação inicial, todos estudaram somente em escola pública,
apresentam faixa etária entre 21-25 anos sendo 5 do sexo masculino e 4 do sexo
feminino.

Na Tabela 1 são apresentados concepções dos alunos sobre o que é aprender
Química.
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Tabela 1: Concepções dos alunos sobre o que é aprender Química?

Categorias Frequência da categoria Respostas dos alunos

Interação sociedade e
ambiente

5 [...] entender onde os
conceitos vistos em sala
de aula estão inseridos
no dia-a-dia.

Desenvolvimento da
consciência critica

3 Entender o conteúdo
ministrado de forma
critica.

Transformação da
matéria

2 Estuda das
transformações da
máteria.

A maioria das respostas dos alunos está representada na categoria Interação
Sociedade e Ambiente como forma de aprender Química, representativo de cinco
respostas.

“[...] química significa não somente aprender
os conteúdos científicos, mas também
associa-los a sociedade e ao meio
ambiente.”

Observamos que os futuros professores quando forem ministrar as aulas no
ensino fundamental e médio, já apresentam essa visão de que aprender a Química não
é apenas a transmissão e recepção dos conteúdos, vai muito, além disso, é levar o
aluno a ter a curiosidade e pode relacionar os problemas corriqueiros do dia-a-dia com
os assuntos vistos nas aulas para a resolução dos problemas, pois a ciência é uma
área onde visar as resolver problemas para benefícios financeiros, sociais e ambientais
para a população.

Três estudantes relacionaram o aprender como desenvolvimento da
consciência critica, levando em consideração que o processo de aprendizagem
referem-se à executarem atividades que promovam o desenvolvimento de habilidades
cognitivas, como observar, analisar e formar o pensamento crítico (SILVA, 2006).

Dois alunos relacionaram o termo aprender Química como sendo o estudo da
transformação da matéria, isso está diretamente relacionado ao conteúdo ministrado
em sala de aulas do curso de licenciatura, tendo como consequência que aprender
química é apenas entender os conteúdos científicos através do modelo da transmissão-
recepção tendo os alunos como ”tabulas-rasas” este modelo é criticado por Schnetzler
e Aragão (1995) (SCHNETZLER, 1992).

Na Tabela 2 são apresentados as concepções dos alunos sobre o que é
ensinar Química.
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Tabela 2: Concepções dos alunos sobre o que é ensinar Química?

Categorias Frequência da categoria Respostas dos alunos

Transmitir conhecimento 4 Transmitir o
conhecimento.

Importância Social 3 [...] formar cidadãos
críticos em seu meio
social[...]

Mediação 2 Ensinar química é um
processo de mediação
no qual o professor
interage com os
alunos[...]

Quatro alunos relacionaram ensinar química com Transmitir Conhecimento
nestes casos os alunos apresentam as concepções que ensinar Química está voltado
para o modelo tradicional de conteúdos teóricos, valorização do professor sem a
participação dos alunos bastante criticado por Schnetzler (1992).

Para Freire (2009, p. 47) “saber que ensinar não é transmitir conhecimento,
mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção”.
Segundo o pesquisador, os futuros professores com esta visão simplista esta sendo um
ser “fechado” a indagações, á curiosidade e ás perguntas dos alunos.

As categorias Mediação e Importância Social podem ser discutidas
conjuntamente uma vez que os sujeitos da pesquisa compreendem que o processo de
ensino ocorre com base na interação professor-aluno onde o professor utiliza as
concepções prévias dos aluno para abranger melhor o assunto tratado da matéria
facilitando o entendimento do próprio aluno, bem como a importância social da química
no cotidiano do aluno. Essa afirmação pode ser identificada abaixo:

“Ensinar química vai além do quadro e giz o
ensino de química tem que forma cidadão
critico sendo atuante em seu meio social”.

Em uma concepção mais elaborada sobre ensino “[...] é indispensável a
participação ativa do aluno, estabelecendo relação entre os conhecimentos prévios e
situações do cotidiano” (SCHNETZLER, 1992, p. 18). Percebemos a importância da
responsabilidade que os alunos devem assumir pela sua aprendizagem, como também
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os docentes devem organizar os ensinos a partir das ideias já existentes “concepções
prévias”.

Na Tabela 3 são apresentados concepções dos alunos sobre como ocorre a
construção do conhecimento.

Tabela 3 concepções dos alunos sobre como ocorre a construção do conhecimento.

Categorias Frequência de
categorias

Respostas dos alunos

Contextualização 4 [...] a partir desse
conhecimento utilizando-
se de uma problemática
social é possível
trabalhar os conceitos
químicos[...]

Concepções prévias 3 Em um primeiro
momento faz se
necessário conhecer as
concepções previas dos
alunos[...]

Convívio escolar 2 Quanto mais cedo for
inserido na vida escolar

Formação continuada 1 A construção ocorre
com a formação
continuada

Os dados da Tabela 3 evidenciam ainda que existem alunos no curso de
formação inicial de professores que acreditam que a construção do conhecimento
científico se dá apenas no Convívio Escolar. Entretanto sete respostas nos afirmam
que os alunos do último ano de curso de licenciatura e química entendem que a
construção dos conhecimentos se dá utilizando as Concepções Prévias dos alunos que
devem ser observadas pelos professores bem como a Contextualização do assunto, já
ministrado se encaixa nas situações reais do convício social do aprendiz. Essas
considerações podem ser percebidas nas seguintes respostas dos alunos:
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“[...] construir o conhecimento de forma
significativa para que se possa aprender e
aplicar no seu dia a dia.”

“[...] é transformar o senso comum em adquirido
pelo aluno no meio em que vive buscando um
conceito de ideias.”

Essas respostas são condizentes com a ideia de Schnetzler (1992, p. 18) e
Maldaner (1994, p. 7). Para Schnetzler, “durante o processo de construção do
conhecimento é indispensável à participação ativa do aluno, estabelecendo relação
entre os conhecimentos prévios e situações do cotidiano” e ainda segundo Maldaner “é
o professor-pesquisador que procura saber o pensamento do aluno e o coloca em
discussão para possibilitar a construção de um conhecimento mais consistente, mais
defensável, mas útil para a tomada de decisões”. Isso corrobora que o processo de
graduação de fato faz com que os alunos compreendam que para ocorrer à construção
do conhecimento científico deve-se levar em consideração as ideias previas dos alunos
e contextualizá-las com as práticas do dia-a-dia.

Apenas um aluno relaciona que o processo de construção de conhecimento
ocorre com a formação continuada, Maldaner (2000) também defende essa ideia, pois
para ele, é durante o processo de formação continuada que o futuro professor será
capaz de construir seu conhecimento cientifico e poder auxiliar na construção dos
conhecimentos científicos dos alunos partindo de suas concepções prévias.

A Tabela 4 apresenta as concepções dos alunos sobre se o curso de
licenciatura em química auxiliou na melhoria das concepções.

Tabela 4: Concepções dos alunos sobre se o curso de licenciatura em química auxiliou na
melhoria das concepções.

Categoria Frequência de categoria Respostas dos alunos

Não ajudou 4 Não me ajudou muito,
pois ainda falta muito
para que o curso
consiga [...]

Melhoria das
concepções

3 Sim, porque vem me
dando suporte
metodológico sobre os
atos de aprender e
ensinar química.

Ajudou 2 Sim.
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Majoritariamente, quatro alunos responderam que o curso não auxiliou na
melhoria da concepção sobre os processos de ensino e aprendizagem e de como
ocorre à construção do conhecimento. Essas considerações podem ser percebidas nos
seguintes excertos:

“[...] ainda falta e muito para que o curso
consiga. Isso vai além do curso no próprio
departamento as áreas não são ligadas, são
constantes as brigas [...]”.

“[...] no departamento há muitas
divergências internas entre os professores”.

De acordo com o Art. 2° da Resolução N°202/2009 do Conselho do ensino, da
Pesquisa e da Extensão (CONEPE), o objetivo geral do curso de graduação em
química habilitação licenciatura é “formar professores de Química, para o ensino
fundamental e médio, que tenham uma dimensão de interdisciplinaridade e uma
formação científica básica que os incentive à reflexão”. Sendo assim, alguns formandos
afirmam que por conta de divergências internas é difícil ocorrer a interdisciplinaridade.
Apenas três alunos atribuíram que o curso de formação inicial esta sendo fundamental
para as melhorias das concepções, pois segundo eles:

“[...] a partir do que foi visto no decorrer do
curso, foi possível            compreender melhor
esse processo tão complicado que é o ensino e
a aprendizagem.”

E dois alunos responderam que a formação inicial auxiliou nas mudanças
conceituais sobre o processo de ensino e aprendizagem.

Tabela 5 apresenta as concepções dos alunos sobre quais materiais da matriz
curricular auxiliaram nas concepções sobre o que é ensinar e aprender.
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Tabela 5: Concepções dos alunos sobre quais materiais da matriz curricular auxiliaram nas
concepções sobre o que é ensinar e aprender.

Categoria Frequência de categoria Respostas dos alunos

Disciplinas da área de
ensino de Química

6 Estágios 1,2,3 e 4,
Pesquisa em Ensino de
Química 1 e 2 entre
outras.

Nenhuma 3 Para falar a verdade do
modo como elas vêm
sendo ministrada,
nenhuma.

De acordo com a Resolução N°202/2009 do CONEPE as disciplinas que
trazem na ementa a discussão sobre o processo de ensino e aprendizagem no curso
de licenciatura em Química são: Metodologia e Instrumentação para o Ensino da
Química, Ferramentas Computacionais para o Ensino de Química, Pesquisa no Ensino
de Química I, Pesquisa no Ensino de Química II, Estágio Supervisionado em Ensino de
Química I, Estágio Supervisionado em Ensino de Química II, Estágio Supervisionado
em Ensino de Química III e Estágio Supervisionado em Ensino de Química IV.

A maioria das respostas dos alunos convergiram em relação às disciplinas que
discutem sobre o processo de ensino e aprendizagem como citados na Resolução
N°202/2009 do CONEPE, indicando que tais matérias tratam sobre os assuntos
relacionados às concepções sobre o que é aprender e ensinar. Entretanto deve-se
observar a forma elas como vêm sendo trabalhadas em sala de aulas por diversos
docentes que ministram tais disciplinas nessa área, pois três alunos entrevistados
afirmaram que nenhuma matéria tratava deste assunto durante a graduação. É
importante também que os demais formadores, inclusive as das áreas específicas
contribuam nas discussões sobre o que é ensinar e aprender Química no interior de
suas disciplinas.

A Tabela 6 apresenta a distribuição das respostas dos alunos sobre possíveis
mudanças das concepções dos alunos sobre o ensinar e aprender química durante o
curso.

Tabela 6: Distribuição das respostas dos alunos sobre se houve mudanças das concepções dos
alunos sobre o ensinar e aprender química durante o curso.

Categorias Frequência de
categorias

Respostas dos alunos
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Sim 6 Sim, porque antes do
curso eu tinha uma
visão simplista do
ensinar e aprender hoje
como futura docente me
vejo mais preparada
para lecionar

Não 3 Durante o curso não.

Como discutido anteriormente no Art. 2° do CONEPE, o objetivo primordial do
curso de licenciatura em química da Universidade Federal de Sergipe é preparar os
futuros profissionais que tenham uma formação científica básica que os incentive à
reflexão.

A maioria das respostas aponta que durante a graduação houve mudanças
conceituais sobre os processos de ensino e de como ocorre à aprendizagem
atendendo desta forma ao requisito do curso. Como podemos observar nos trechos
extraídos das respostas obtidas:

“[...] hoje eu vejo que o ensino de química
deve ser voltado para a realidade do aluno e
o meio em que ele esta inserido. Antes eu
via o ensino de química apenas como tendo
o livro como guia.”

“[...] penso no ensino de química (ensinar e
aprender) como uma maneira de formar
cidadãos críticos e ativos na sociedade.”

“[...] tinha uma visão do que ensinar era
apenas ministrar aula, mas é muito além
disso.”

A ênfase dada à importância do curso no que se refere às mudanças de
conceitos errôneos, tais como que “ensinar é transmitir conhecimento” criticado por
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Schnetzler (1992) considerando desta forma os alunos como “tábulas-rasas” ditas
como o método tradicional de ensino, é necessária, pois fará com que os futuros
professores lecionem por métodos diferentes de aprendizagem tais como utilizando as
concepções prévias dos alunos, propiciando uma melhor compreensão e
contextualização da Química e suas aplicações em suas aulas do ensino fundamental
e médio.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados encontrados neste estudo, de acordo com os limites que os

instrumentos de pesquisa impõem, revelaram que alguns formandos têm uma
concepção mais elaborada do que é aprender e ensinar, devido ao próprio curso e ao
seu consenso crítico como educador.

Entretanto outros formandos apresentam uma concepção muito vaga e
simplista sobre o processo de ensino e aprendizagem, alguns citaram que devido as
divergências internas entre os professores do departamento de química, isso não vem
sendo aplicado, o que é algo a se pensar para um estudo futuro.
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ANEXO 01
Universidade Federal de Sergipe

Centro de Ciências Exatas e Tecnologia

Departamento de Química

Caro estudante, estamos desenvolvendo esta pesquisa com objetivo de
compreender as suas concepções sobre o processo de aprendizagem-ensino em
química. Assim, buscamos, verificar possibilidades de melhorias no processo de
formação inicial durante a graduação. Para tanto peço que responda as questões:

1. Identificação:

Ano de ingresso:________

Sexo: (    ) Fem. (    ) Masc.

Idade_____

2. Em sua vida de estudante qual tipo de escolas freqüentou?

(  ) Somente Pública               (  ) Somente Particular             (  ) Pública e Particular

(  ) Maior parte pública           (  ) Maior Parte Particular

3. Qual a sua relação com a disciplina Química no Ensino Médio?
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

4. O que você entende por aprender Química?

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

5. O que você entende por ensinar Química?

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

6. O que você entende por “ construção do conhecimento” em Química?

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________

7. E como ocorre essa construção do conhecimento?

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

8. Você acredita que o curso de licenciatura em Química auxilia na melhoria de
suas concepções sobre o que é aprender e ensinar química? Justifique.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

9. Quais as disciplinas do curso de Licenciatura em Química que mais
auxiliaram na compreensão do que é Ensinar e Aprender Química?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

10. Você acredita que houve mudanças na sua concepção do que é Ensinar e
Aprender Química durante o curso? Justifique.
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RESUMO
O presente trabalho mostra as ideias do “ser professor” para alguns acadêmicos que
ingressaram, no semestre de 2009/2, no curso de Licenciatura em Química do Campus
Professor Alberto Carvalho. O método de coleta de dados foi o questionário, o qual foi aplicado
para 10 desses alunos. Esse trabalho teve como referência metodológica a pesquisa qualitativa
e seus resultados mostram que as ideias de ser professor, para a maioria desses acadêmicos,
estão atreladas à categoria Didática/Pedagógica/Afetiva. Nesta categoria, destaca-se a
importância de propostas inovadoras, mesmo que várias das visões dos participantes da
pesquisa ainda estejam vinculadas ao modelo de transmissão de conhecimento e apresentem
preocupação com a formação de alunos capacitados, críticos e com melhor visão do mundo.

INTRODUÇÃO

As vivências com nossos professores e com as diversas experiências escolares
constituem um conjunto de relações1 que explicitam nossas visões acerca da docência
e do ser professor (LOPES, 2008a e 2008b).

O papel dos professores que fizeram parte da nossa vida acadêmica influencia
muitas das concepções acerca da profissão ser professor e sobre a docência.  Sendo
assim, essas influências permitem-nos assumir ou não a postura ou a prática
pedagógica destes professores que tivemos (MALDANER, 1999 e 2006; PEREIRA,
2000; QUADROS et al, 2005; LOPES, 2008a e 2008b; ZANON, OLIVEIRA e
QUEIROZ, 2009;).

Maldaner (1999) reforça a ideia de que através dos professores que tivemos
durante a vida acadêmica temos uma base sobre o que é a docência, pois estes
professores nos passam indiretamente uma forma de como devemos ou iremos
exercer a atividade docente. O autor ainda relata que a formação de professores tem
início na formação elementar do indivíduo, em que o contato com seus primeiros
docentes contribuirá na formação do conceito de “ser professor”. Posteriormente, este
conceito evoluirá para o “ser professor de química”.

1 Optamos por utilizar o termo relação em vez de influência, utilizado em outros trabalhos, a partir da diferenciação
colocada por Charlot (2000).
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Uma pesquisa sobre o processo de formação de professores realizada por
Quadros et. al. (2005) tratou da influência que os antigos docentes de alguns alunos de
licenciatura em química tiveram sobre sua forma de ver e ser professor. Essa
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investigação mostrou que os licenciandos têm tendência a seguir alguns aspectos dos
professores que os cativaram na Educação Básica, mesmo que na sua formação
universitária sejam cultivadas ideias e modelos diferentes das que eles tinham
vivenciado neste nível de ensino. Quadros et al. (2005), Maldaner (2000) e Lopes
(2008a e 2008b) afirmam que a ideia sobre “ser professor“ se forma antes mesmo do
indivíduo entrar na universidade, no contato com os primeiros professores e também
nos contatos familiares.

Segundo Ribeiro et al. (2009):

[...] as atividades para que os licenciandos possam compreender que
“ser professor” não é apenas saber o conteúdo específico da disciplina
a qual irá ministrar, mas envolve muitas outras habilidades e
competências, o fazer e o ser docente que podem, às vezes, ser
adquiridos não somente durante a prática docente, mas também
durante sua própria formação. (RIBEIRO et al. 2009, p. 1470).

Outros fatores influem na formação e atuação de professores no Brasil, tais como
a precariedade do trabalho docente e o fato de a maioria dos cursos de licenciatura não
superar o modelo chamado 3+1, ou seja, três anos de formação técnica mais um ano
de disciplinas pedagógicas (formação especifica de professores).

Sobre formação de professores, Vasconcelos (2009) destaca que ministrar aulas
envolve o domínio de competências específicas, em particular a pedagógica, que deve
ser aprendida e desenvolvida e não simplesmente considerada um “dom”.

Maldaner (2006) afirma que, com grupos de pesquisa nas escolas, pode haver
mudanças na prática pedagógica dos professores e, assim, haja indicação para os
futuros docentes. É necessário também que na universidade o licenciando tenha
oportunidade de conhecer e construir propostas inovadoras, ou seja, interaja e se
interesse pelas questões relacionadas à pesquisa e à relação professor-aluno. Esta é
uma das dificuldades encontradas pelos alunos, os quais veem a teoria e começam a
praticar, sendo a prática (desvinculada da teoria) mais difícil de ser trabalhada.

MALDANER (2006) e LOPES (2008) apontam que as ideias iniciais de ser
professor precisam ser reconstruídas para que possam ser superadas, destacando
assim o papel da pesquisa na formação inicial e continuada de professores. Desse
modo, Maldaner (2006) acrescenta que a pesquisa é de fundamental importância para
romper com essas ideias iniciais e para que haja maior envolvimento e incentivo do
aluno pela sua profissão. A participação em projetos de pesquisa faz com que o futuro
docente quebre a ideia que separa a formação profissional da formação em conteúdos.
Maldaner (2006) argumenta que:
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[...] essa separação cria uma sensação de vazio de saber na mente do
futuro professor, pois é diferente saber os conteúdos de química, por
exemplo, em um contexto de Química, de sabê-los, em um contexto de
mediação pedagógica dentro do conhecimento químico. (MALDANER,
2006, p.45).

Maldaner (2006) discute com muita propriedade os desafios enfrentados pelos
professores em sua atividade docente. Mostra que não existe uma solução técnica para
os problemas de ensino/aprendizagem e, segundo ele, a melhor forma de mudar a
prática nas aulas é a produção conjunta de conhecimentos profissionais que passam a
ser usados imediatamente pelos professores.

Nessa linha de pensamento, diversas ações de formação inicial de professores
têm sido desenvolvidas pelo Departamento de Química em seu curso. Entre elas,
citamos dois projetos institucionais: O Programa de Consolidação das
Licenciaturas (PRODOCÊNCIA) e o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à
Docência (PIBID).

O PIBID tem como objetivos principais: incentivar a formação de professores para
a Educação Básica e valorizar o magistério incentivando os alunos que optam por essa
carreira. Deste modo, o PIBID tem como intuito melhorar a qualidade da Educação
Básica por meio da sua integração com o Ensino Superior. Promovendo a sólida
formação docente inicial, o programa busca valorizar o espaço da escola pública como
campo de experiências, e por fim, proporcionar ao futuro professor participação em
ações metodológicas articuladas com a realidade da escola (CAPES, 2007).

O PRODOCÊNCIA tem como alguns de seus objetivos contribuir para a elevação
da qualidade da educação superior e propiciar melhor formação acadêmica, científica e
técnica aos discentes. Sendo assim, pode haver uma junção desses dois projetos para
propiciar maior benefício aos alunos da educação superior.

O presente trabalho foi desenvolvido com os seguintes objetivos: identificar o
perfil dos acadêmicos do Curso de Licenciatura Plena em Química da Universidade
Federal de Sergipe – Itabaiana (CLPQ – UFS – ITA) e identificar as opiniões dos
acadêmicos CLPQ – UFS – ITA sobre ser professor. Assim, buscou-se inserir a
investigação no processo formativo e também a reflexão sobre a (re/des)construção da
identidade docente.

METODOLOGIA
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Este trabalho teve como referência metodológica a pesquisa qualitativa, uma das
mais usadas pelos pesquisadores da área da Educação por permitir um melhor
entendimento do tema estudado (LÜDKE & ANDRÉ, 1986).

A pesquisa qualitativa envolve a obtenção de dados descritivos, obtidos
no contato direto do pesquisador com a situação estudada, enfatiza
mais o processo do que o produto e se preocupa em retratar a
perspectiva dos participantes. (Bogdan e Biklen apud Ludke e Andrè,
1986, pag. 13).

Os informantes da pesquisa foram 10 acadêmicos que ingressaram no curso no
período de 2009/2. A coleta de dados foi realizada no quinto período do curso por meio
de questionário, sendo que este continha questões abertas e fechadas. A questão
aberta refere-se ao tema ser professor/a. Nas questões fechadas foram coletados
dados referentes ao perfil e identificação dos alunos, como: nome, sexo, idade, ano em
que concluirá o curso, se trabalha ou não, local e ano, horário, disciplina/série (Quadro
1).

A turma em que foi aplicado o questionário continha 45 alunos matriculados,
sendo que apenas 30 alunos eram da turma de 2009/2. Portanto, dos 30 alunos
matriculados no semestre 2009/2, 10 responderam o questionário. Assim, as
conclusões deste trabalho referem-se apenas a esses 10 alunos. Em outra
oportunidade publicaremos os demais resultados e também os dados coletados em
2012/2, quando cursarão o sétimo semestre do curso.

Além disso, para o presente trabalho realizamos um recorte de duas perguntas
das seis do questionário aplicado.

A seguir, o quadro 1 apresenta as questões acerca do recorte da  pesquisa a ser
apresentado nesse trabalho, optamos, assim, por  apresentar a análise de duas
perguntas do questionário relacionadas ao perfil e as opiniões acerca do ser professor
(Quadro 1)

Entendemos que essas duas questões não responderam as diversas perguntas
que temos acerca da construção das visões acerca da docência desses acadêmicos
(entre elas “ser professor”). Entretanto, as análises continuam e serão apresentadas
em outra ocasião.
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Quadro 1: Relação entre a questão da pesquisa e a pergunta do questionário.

Questões da pesquisa
Pergunta do questionário

1) Qual o perfil acadêmico e
profissional dos alunos da
disciplina Estágio I no semestre
2011/2?

Identificação (nome, idade, sexo), previsão de
conclusão do curso, atividades como trabalho e
bolsas (opção por essas atividades)

2) Qual(is) a(s) opinião(ões) dos
acadêmicos acerca do ser
professor? Para você o que é ser professor?

A interpretação dos dados obtidos neste trabalho baseou-se na análise de
conteúdo (BARDIN, 2011) a qual trata de agrupamentos das respostas semelhantes
em categorias, identificando assim o número de inferências. Para termos um resultado
mais rico em informações, Bardin (2011) mostra de maneira explicativa, como obter
resultados através de diversos métodos de coleta. Optamos nesta etapa inicial da
investigação pelo questionário. As categorias propostas neste trabalho foram
elaboradas através da quantidade de inferências que foi identificadas nas respostas
dadas pelos informantes, relacionando a literatura acerca do tema proposto “ser
professor”. A partir da interpretação das respostas agrupamos em:
Didática/Pedagógica/Afetiva, Função Profissional/ Social, Profissionalismo e Visão
missionária.

Portanto, as repostas dos alunos servirão para identificar as visões que estes
acadêmicos possuem acerca do ser professor. No Quadro 2, teremos a identificação do
perfil de alguns alunos ingressantes no período 2009/2 e no Quadro 3,teremos as
categorias relacionadas a questão “Para você o que é ser Professor?”.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Perfil dos Ingressantes

Sobre o perfil desses alunos constatamos que dos 10 informantes, 6 são homens.
Com relação à idade, os dados apontam que 5 deles apresentam idade entre 19-22
anos, 4 não informaram a idade e apenas 1 informante tem idade de 25 anos.

Entendemos que a maioria dos informantes da pesquisa não estão atrasados no
curso, apenas 1 tem previsão para se formar após um período.  Observa-se que dos 10
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alunos, 7 são somente bolsista, 1 declarou ser bolsista e trabalhar, 1 aluno apenas
trabalha e 1 não trabalha e não é bolsista.

Desses bolsistas 3 trabalham em bolsa de monitoria, 2 no Programa de Inclusão
em Iniciação Científica (PIIC), 2 no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação
Científica (PIBIC) e 1 no Programa de Educação Tutorial (PET) e a que não é bolsista
trabalha em órgão público.

Quadro 2: Identificação do perfil dos alunos ingressante em 2009/2

Categorias Subcategorias Feminino Masculino Frequência
Total %

Idade

19-22 3 2 5 50

23-25 1 1 10

Não informou 0 4 4 40

Ano que
concluirá o curso

2023/1 4 5 9 90

2013/2 0 1 1 10

Trabalha

Sim 1 1 2 20

Não 3 5 2 20

Bolsista

Sim 3 5 8 80

Não 1 0 2 40

Podemos constatar que a maiorias desses acadêmicos são bolsistas (80%), fato
importante para o curso, pois esses alunos têm mais tempo para se dedicar as
atividades acadêmicas.

Ser Professor

Na questão “Para você o que é ser professor?” agrupou-se as respostas em
quatro categorias: 1 - Didática/Pedagógico/Afetiva, 2 - Função Profissional/Social, 3 -
Profissionalismo e 4 - Visão Missionária.

A categoria “Didática/Pedagógico/Afetiva” teve maior número de inferência (10), a
categoria “Função Profissional/Social” teve 3 inferências, a “Profissionalismo” com 2
inferências e a “Visão Missionária” apenas com 1 inferência (Quadro 3).
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Quadro 3:  O que é Ser Professor?

Dentro da categoria 1–Didática/Pedagógica/Afetiva identificamos 4 subcategorias:
Propostas Inovadoras (4), transmissor (3), Amigo do aluno (2) e Mediador (1).
Percebemos que houve, por parte dos alunos, um número considerável de inferências
com relação ao professor que contextualiza, ou seja, o professor que além de explanar
os conteúdos em sala de aula, também relaciona-os a fenômenos do dia-a-dia e
problematiza-os para maior entendimento aos alunos.

Notamos a relação com a proposta inovadora na ação do ser professor, em
algumas falas dos informantes, tais como: “[...] criar um novo modelo de ensino fugindo
do chamado transmissão-recepção [...]” (Inf. AM3, 2011) e “[...] propiciar ao aluno
ferramentas para que o mesmo possa ser um cidadão responsável [...]” (Inf. AF2,
2011).

Para o professor transmissor, podemos elucidar na fala do aluno AM4: “É poder
transmitir o conhecimento Químico que eu tenho para outras pessoas” (Inf. AM4, 2011).
Essa fala evidenciou a preocupação do informante com a transmissão de
conhecimento, o que pode entrar em contradição com as teorias que sustentam uma
aprendizagem significativa.

Categoria Subcategoria Frequência Frequência
total

1 – Didática/Pedagógica/Afetiva

Propostas
Inovadoras 4

10

Transmissor 3

Amigo do aluno 2

Mediador
1

2 – Função Profissional/ Social

Capacitados e/ou
críticos 2

3
Melhor visão do

mundo 1

3 – Profissionalismo Responsabilidade 2 2

4 – Visão missionária Esquecer o mau
salário 1 1
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O aluno AM6, também deixa clara a importância do aprendizado do conteúdo,
mas mesmo assim, continua com o modelo transmissão-recepção: “Tentar fazer com
que o aluno aprenda o conteúdo”.

Em relação aos aspectos considerados importantes, os alunos destacam que
essa é uma profissão onde o professor deve ter responsabilidade e, além disso, ser
amigo, como exemplificado nas falas do aluno AM6, “Ser professor é ser amigo do
aluno” (Inf. AM6, 2011). Já para o aluno AF3 o foco é a responsabilidade, como é
mostrado a seguir: “Ser professor é uma responsabilidade muito grande” (Inf. AF3,
2011).

Para a questão salarial, apenas um aluno apresentou a importância da
aprendizagem, esquecendo o mau salário, como podemos notar na fala do aluno AM3:
“Esquecer o mau salário, e focar somente na aprendizagem” (Inf. AM3, 2011), mas
segundo Vasconcelos (2009) ministrar aulas não é simplesmente um “dom”, envolve
muitos outros fatores, tais como o domínio de competências específicas e as condições
de trabalho.

Para muitos, o ser professor está associado à formação de cidadãos capacitados
ou críticos, como é no caso do aluno AM3, que focou a aprendizagem em relação ao
mau salário: “Formar cidadãos críticos e capacitados para o futuro” (Inf. AM3, 2011). O
acadêmico AM5 também fala da capacitação dos alunos, como é mostrado a seguir:
“formar pessoas capacitadas para o mercado de trabalho e a sociedade” (Inf. AM5,
2011). Estes alunos mostram a importância da formação proporcionada ao estudante
para a sociedade e para atender o mercado de trabalho. Estes são fatores que
necessitam de maior reflexão.

Na subcategoria “Melhor visão do mundo”, o aluno AM5 diz que: “É poder
proporcionar uma melhor visão do mundo” (Inf. AM5, 2011). Este tipo de resposta nos
permite inferir que o professor pode contribuir para uma melhor compreensão do
mundo ou, nas palavras de Chassot, “[...] a Ciência é uma linguagem para facilitar
nossa leitura do mundo [...]” (CHASSOT, 2001, p.37).

CONCLUSÕES

A partir dessa pesquisa, foi possível verificar que a maioria dos informantes não
está atrasada no curso, que a maioria é bolsista e apenas 2 trabalham.

Quanto às ideias de ser professor, constatamos que a visão sobre o ser professor
para a maioria desses acadêmicos está atrelada à categoria
Didático/Pedagógica/Afetiva. Neste ponto destaca-se a importância dada pelos
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estudantes à proposição de propostas inovadoras, mesmo que várias de suas visões
ainda estejam vinculadas ao modelo de transmissão de conhecimento.

Os discentes ainda apresentaram preocupação com a formação de alunos
capacitados, críticos e com melhor visão do mundo.
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TRABALHO COMPLETO 5
Oficinas temáticas realizadas pelo PIBID/Química/UFS/São
Cristóvão: uma proposta metodológica
Rosianne Pereira Silva1*(IC), Ramon Alves dos Santos1(IC), João Paulo Mendonça Lima1

(PQ).
*Email: annequimufs@yahoo.com.br.
Departamento de Química – Universidade Federal de Sergipe - Av Marechal Rondon, s/n-Jardim Rosa
Elze -CEP 49100-000 - São Cristóvão-SE.
Palavras-Chave: Oficinas temáticas, Ensino de Química.

RESUMO: O ENSINO DE QUÍMICA É NORMALMENTE PAUTADO NA TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE
CONHECIMENTOS, O QUE PODE PROVOCAR O DESINTERESSE DO ALUNO PELA QUÍMICA, POIS O
ESTUDANTE NÃO VÊ SENTIDO EM SUA APRENDIZAGEM. NO PRESENTE TRABALHO APRESENTA-
SE DISCUSSÕES SOBRE A REALIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE OFICINAS TEMÁTICAS
CONSTRUÍDAS PELO PIBID/QUÍMICA/UFS-SÃO CRISTÓVÃO. OS DADOS COLETADOS COM 122
ALUNOS REVELAM QUE A ABORDAGEM TEMÁTICA APRESENTADA NAS OFICINAS, O USO DA
EXPERIMENTAÇÃO, E DE OUTROS RECURSOS DIDÁTICOS CONTRIBUEM PARA O AUMENTO DO
INTERESSE DOS DISCENTES PELA APRENDIZAGEM EM QUÍMICA.
INTRODUÇÃO

Os altos índices de reprovação e evasão escolar na disciplina Química
mostram a necessidade de mudanças na forma como o ensino desta Ciência vem
ocorrendo nas escolas de Educação Básica brasileiras. Parte dos problemas de
aprendizagem dos conteúdos químicos pode estar relacionada a pouca popularidade
da Química enquanto disciplina no currículo escolar, seja pela visão distorcida que a
mídia apresenta em relação à Química, contribuindo para surgimento de estereótipos
acerca de seu conceito e da sua importância para o desenvolvimento da sociedade. Ou
ainda por crenças populares que são transmitidas entre as gerações que apontam a
química como algo ruim  (MORTIMER e MACHADO, 2007).

A pouca aprendizagem em Química e a forma fragmentada como a disciplina é
geralmente abordada em sala de aula, justifica as modificações que o ensino desta
ciência vem sofrendo nos currículos da Educação Básica especialmente a partir da
década de 1960. As reformas mostram a importância de metodologias de ensino mais
eficazes que incentivem a aprendizagem significativa.

Atualmente, percebe-se uma defesa de que o ensino de química seja voltado
ao desenvolvimento de uma postura crítica e cidadã na qual o papel do professor é o
de mediador no processo de construção e reconstrução de conhecimentos (SANTOS e
SCHENETZLER, 1996). Neste sentido ensinar Química não pode ser visto como uma
mera reprodução de conceitos fragmentados e separados do contexto em que os
discentes estão inseridos, o seu ensino deve possibilitar a compreensão da presença
desta Ciência em processos naturais e artificiais que permeiam todo o cotidiano da
sociedade e principalmente que a aprendizagem dos conteúdos químicos permita a
construção de uma nova visão de mundo e a compreensão de fenômenos visualizados
em todos os momentos e em diferentes realidades.
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A compreensão de situações vivenciadas pelos discentes, tais como: processo
de amadurecimento e apodrecimento de frutas, identificação de nutrientes em
alimentos, técnicas de conservação dos alimentos, estudo de fenômenos
luminescentes, entre outros, pode favorecer o envolvimento dos alunos nas aulas de
Química e contribuir para o seu desenvolvimento cultural, de sua autonomia e na
formação cidadã, especialmente quando “o conhecimento químico for promovido como
um dos meios de interpretar o mundo e intervir na realidade, se for apresentado como
ciência, com seus conceitos, métodos e linguagens próprios” (BRASIL, 2002, p. 87).

Outra questão importante é a necessidade de abordar os conceitos químicos
através de diferentes metodologias de ensino. O ensino tradicional, caracterizado pela
transmissão e recepção de conhecimentos, geralmente é acompanhado apenas da
exposição das ideias do professor, com exposição de informações presentes no livro
didático. Ao contrário desta situação percebe-se que o docente deve planejar as suas
ações em torno do uso de uma pluralidade de metodologias, como uso de: vídeos
didáticos, experimentos, softwares, jogos didáticos, leitura e discussão de textos. O uso
de diferentes estratégias pode contribuir para um maior envolvimento dos discentes
frente ao processo de ensino e aprendizagem, o que favorece a inclusão dos alunos
nas aulas de Química, como identificado no trabalho de (GOMES e MORTIMER, 2008;
MACEDO et al, 2011).

Preocupados em possibilitar melhoria da aprendizagem em Química no
contexto sergipano, bolsistas da Coordenação de Pessoal de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (CAPES) do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à
Docência (PIBID) Química da Universidade Federal de Sergipe/Campus de São
Cristóvão, em conjunto com os seus orientadores, elaboram, discutem e apresentam
oficinas temáticas aos alunos de escolas públicas de Aracaju/SE.

Estas oficinas temáticas são produzidas levando-se em consideração o
referencial de Marcondes (2008) que mostra a importância do uso desta estratégia
metodológica para o desenvolvimento conceitual dos estudantes e de sua capacidade
de tomada de decisões, durante todo planejamento e execução da oficina existe a
preocupação em tornar o aluno o centro do processo de aprendizagem, contribuindo
para construção e reconstrução de conhecimentos combinados ao uso de diferentes
recursos didáticos.

As oficinas articulam teoria e prática nas aulas de Química, constituindo-se
como instrumento facilitador do processo de ensino e aprendizagem (MARCONDES,
2008). Dentre os recursos didáticos mais usados destacam-se: a experimentação
problematizadora (JUNIOR, FERREIRA e HARTWIG, 2008), vídeos didáticos (SILVA et
al., 2012) jogos didáticos (CUNHA, 2012), softwares (EICHLER e DEL PINO, 2000) e
textos (JUNIOR, 2010). Assim, essas oficinas temáticas constituem-se numa
combinação de recursos pedagógicos orientados de modo a proporcionar uma
aprendizagem dos conceitos químicos de forma significativa.
A CONSTRUÇÃO DAS OFICINAS TEMÁTICAS
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As oficinas temáticas são construídas sob supervisão dos orientadores do
PIBID/Química. Inicialmente o bolsista escolhe o tema social que será trabalhado,
partindo-se à pesquisa bibliográfica com seleção de materiais que podem ser utilizados
tais como: artigos sobre a problemática social envolvida, conceitos químicos
relacionados ao tema, trabalhos acerca das concepções alternativas e recursos
didáticos que podem ser usados. Como aponta Marcondes “em uma oficina temática,
os conteúdos químicos, foco do ensino, são selecionados em função do tema que se
pretende abordar e são tratados na perspectiva da aprendizagem significativa”
(MARCONDES, 2008, p.70).

Após a etapa de pesquisa, inicia-se o planejamento de ensino, nesse momento
o bolsista decide qual o público alvo de sua oficina temática e discute com o orientador
a aplicação do material selecionado e as estratégias a serem utilizadas. A oficina é
então redigida e são elaborados roteiros de utilização para os recursos didáticos
selecionados.

O uso dos recursos didáticos, leva em consideração referenciais teóricos da
área de ensino de Química abordados nas disciplinas regulares do curso de
Licenciatura em Química da Universidade Federal de Sergipe (UFS) e os sugeridos
pelos orientadores e bolsistas nas reuniões semanais do grupo.

Segundo Marcondes (2008, p. 69):

“A oficina, no sentido que se quer atribuir, pode representar um local de
trabalho em que se buscam soluções para um problema a partir dos
conhecimentos práticos e teóricos. Tem-se um problema a resolver que
requer competências, o emprego de ferramentas adequadas e, às
vezes, de improvisações, pensadas na base de um conhecimento.
Requer trabalho em equipe, ação e reflexão.”

Essa resolução de problemas práticos é favorecida a partir da abordagem
temática. Nas oficinas há preocupação com a escolha de assuntos que contextualizem
conceitos científicos relacionados à Química. A abordagem temática favorece uso de
temas sociais vinculando os conceitos científicos às questões sociais, tecnológicas e
ambientais, de modo que o aluno compreenda os processos químicos envolvidos e, a
partir desse conhecimento, possa discutir as implicações e contribuições da Ciência
para melhoria da qualidade de vida (DELIZOICOV et al., 2011). Assim, o aluno poderá
compreender o sentido do estudo da Química.

Dentre as metodologias usadas nas oficinas, destaca-se como obrigatória a
realização da experimentação. A abordagem utilizada durante aplicação dos
experimentos nas oficinas temáticas tem caráter problematizador e investigativo
(JUNIOR, FERREIRA e HARTWIG, 2008), proporcionando aos alunos contato com a
visualização de fenômenos reais, que podem favorecer a compreensão dos conceitos e
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o desenvolvimento de competências e habilidades como: registro de dados;
comprovação de hipóteses; manipulação de vidrarias e reagentes.

O papel do professor nesse processo é o de mediar a experimentação para
que os alunos entendam os fenômenos estudados e relacionem com seu cotidiano.
Como aponta Junior, Ferreira e Hartwig (2008, p.36) “só é possível explicar um
fenômeno a partir do momento em que este seja pessoalmente significativo, a partir do
momento em que a curiosidade seja despertada nos estudantes”.

A experimentação em ensino de química não deve ser apresentada de modo a
comprovar a teoria com uma prática, mas como aponta Junior et al. (2008), pode ser
introduzida anteriormente a qualquer discussão teórica, para que o aluno possa por
meio de suas observações e interpretações construir o seu próprio conhecimento.

O vídeo didático é outro recurso pedagógico utilizado nas ações do
PIBID/Química/UFS/São Cristóvão. O vídeo é uma alternativa as aulas tradicionais de
Química, por possibilitar a visualização de fenômenos e situações reais, Silva et al.
(2012).

Como critério para escolha do vídeo didático a ser usado nas oficinas
destacamos: a possibilidade de abordagem do contexto histórico; curta duração;
possibilidade de contextualização dos conceitos químicos; qualidade de imagem e som;
público alvo, linguagem e a finalidade de seu uso. Trabalhos de Giordan e Arroio
(2006) mostram a importância do uso do vídeo durante o processo de ensino e
aprendizagem, o que justifica a sua utilização durante o planejamento e aplicação das
oficinas temáticas.

Outro recurso utilizado pelos bolsistas são os textos. Segundo Cunha (2010), o
seu uso no ensino de química e ciências é importante, pois desenvolve habilidades e
competências como: leitura, escrita e interpretação, favorecendo a descrição de
fenômenos químicos, a tradução e entendimento de códigos e simbologias em química,
algo intimamente relacionado a melhoria da aprendizagem. O hábito de leitura e
escrita são essenciais a qualquer cidadão, sendo dever do professor levar à sala de
aula atividades planejadas para tal finalidade, promovendo enculturamento científico
dos seus discentes.

Por fim, destacamos o uso de jogos didáticos nas oficinas temáticas. Essa
metodologia é geralmente aplicada ao final das atividades, de modo a avaliar o
conhecimento construído pelos alunos através da oficina, além de contribuir para seu
envolvimento com a aprendizagem em Química, o que destaca-se como tarefa difícil de
ser realizada, Cunha (2012).

“A ideia do ensino despertado pelo interesse do estudante passou a ser um
desafio à competência do docente. O interesse daquele que aprende passou a
ser a força motora do processo de aprendizagem, e o professor, o gerador de
situações estimuladoras para aprendizagem” (CUNHA, 2012, p.92).
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É importante ressaltar que os jogos didáticos são construídos buscando
estabelecer equilíbrio entre a função lúdica e educativa do jogo (SOARES, 2004).
Assim, os bolsistas buscam planejar os jogos de forma a contribuir com a
aprendizagem dede forma divertida, mas organizada e com finalidade bem definida.

Diante do exposto e tendo em vista a importância de mudanças de postura no
processo de ensino e aprendizagem em Química é imprescindível a avaliação das
ações desenvolvidas pelos bolsistas e orientadores. Neste sentido, este trabalho
buscou analisar a opinião de um grupo de estudantes que participaram das oficinas
temáticas sobre a forma como os conteúdos químicos foram trabalhados e a influência
da oficina no despertar de interesse pela Química. Objetivamos ainda, verificar quais
atividades despertaram maior interesse dos discentes, além dos pontos positivos e
negativos envolvidos no desenvolvimento da oficina.

METODOLOGIA
A pesquisa apresenta caráter qualitativo e quantitativo, dada a possibilidade de

quantificar e interpretar os dados obtidos durante a investigação (LÜDKE e ANDRÉ,
1986). Como instrumento de coleta de dados, foram utilizados questionários com
questões abertas e fechadas (FACHIN, 2006).

A coleta de dados ocorreu ao final das oficinas temáticas: Acidez estomacal
como tema gerador no ensino de ácidos e bases; Água a fonte de vida mais abundante
na natureza; A luminescência e o modelo atômico de Bohr: estudando fenômenos
luminosos nas aulas de Química; e Água do mar: mistura de sais e água como
separar?

As oficinas com duração de três horas foram realizadas principalmente aos
sábados e especialmente em escolas da rede estadual de ensino de Aracaju/SE. Para
este trabalho foram analisadas as respostas de 122 alunos.

As questões respondidas pelos discentes são apresentadas no Quadro 1.

Quadro 1: Questões respondidas pelos sujeitos da pesquisa

(QUESTÃO 1) Dados do perfil do estudante: Idade, tipo de escola frequentou, de que região do
estado?

(QUESTÃO 2) Existe alguma semelhança entre a forma que os conteúdos da Química foram
trabalhados na oficina e a forma que o seu professor de Química ministra as aulas?

(QUESTÃO 3) A partir do trabalho apresentado na oficina você considera importante aprender
química? Por quê?

(QUESTÃO 4) Existe alguma atividade realizada na oficina que despertou mais seu interesse?
Por quê?

(QUESTÃO 5) Em sua opinião, quais os pontos positivos e os negativos sobre como a oficina
foi desenvolvida.
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Como instrumento de análise e interpretação dos dados utilizamos a análise de
conteúdo de Bardin (1977). A técnica visa a decomposição do discurso dos sujeitos,
descrevendo de forma objetiva e qualitativa o conteúdo expresso na comunicação,
permitindo a identificação dos principais conceitos e temas dentro do texto
possibilitando a reconstrução da fala dos sujeitos. Após a constituição do corpus de
dados submetidos a análise, foram feitos recortes das informações apresentadas pelos
alunos, buscando detectar semelhanças e diferenças existentes nas opiniões dos
discentes. Foi especialmente apartir desta diferenciação que estabelecemos as
categorias apresentadas neste trabalho e sua frequência.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os alunos participantes das oficinas temáticas estão na faixa etária de 14 a 21

anos e estudaram em sua maioria em escolas da rede pública de Aracaju ou do interior
do estado (84,4%) enquanto, outros (15,6%) dos estudantes frequentaram escolas
tanto públicas quanto particulares em sua vida escolar.

Durante a coleta de dados buscamos analisar se os alunos percebem
diferenças ou semelhanças existentes entre a forma como os conteúdos de Química
são apresentados nas oficinas e  por seus professores. Os dados desta questão
aparecem no Quadro 2.

Quadro 2: Existe alguma semelhança entre a forma que os conteúdos da Química foram
trabalhados na oficina e a forma que o seu professor de Química ministra as aulas?

Dimensão Categoria/ Frequência Unidades de Contexto

Negação (57)

ANegação sem justificativa (49)

BMetodologia (08)

AAluno 1: Não.
BAluno 2: Não. A professora de
química propõe nas aulas conteúdo
e explicação.

BAluno 3: Totalmente diferente. Hoje
entender um pouco mais sobre a
química.

Afirmação (37)

AAfirmação sem justificativa (26)

BMetodologia (11)

AAluno 4: Sim.
BAluno 5: Sim, a administração da
aula como vídeo, e experimentos na
sala de aula.

BAluno 6: Sim, na forma da explicação
é parecida com a da professora.

Não respondeu à questão CRespostas confusas (01)

Não respondeu (01)

CAluno 7: Sim, pois as oficinas foi
uma tarde inteira e as aulas é
apenas 130 minutos de aula.

Para a dimensão Negação (57) foram construídas duas categorias: Negação
sem justificativa e Metodologia segundo a fala dos discentes.
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Grande parte dos alunos (57) afirmou não haver semelhanças entre a
abordagem da química em sala de aula e a utilizada na oficina temática, destes (08)
justificaram a falta de similaridade, relacionando as metodologias utilizadas pelos
bolsistas. Este fato pode ser observado nas falas dos alunos:

“Existe, porque na aula não tem as experiências” (Aluno 9).

Na categoria Negação sem justificativa (49), os discentes somente afirmaram
não existir semelhanças entre as aulas ministradas por seu professor e a oficina
temática. Com relação à categoria Metodologia (08), foi citado pelos alunos que houve
um melhor entendimento do conteúdo químico apresentado através oficina.

Por outro lado, na dimensão Afirmação, (37) alunos afirmaram haver
semelhança entre a forma de ensinar dos bolsistas e o ensino praticado pelos seus
professores. Foram construídas duas categorias para esta dimensão (Afirmação sem
justificativa e Metodologia).

Na categoria Afirmação sem justificativa (26) discentes afirmaram existir
semelhança entre as aulas ministradas por seus professores e a oficina temática. Com
relação à categoria Metodologia, (11) estudantes afirmaram existir paridade entre as
aulas de química e a abordagem da oficina temática justificando a afirmação com base
no uso de recursos didáticos e intervenção do professor, como pode ser observado no
Quadro 2.

Ainda nesta categoria (Metodologia) vemos que as afirmações dos alunos
remetem a aspectos como o controle da turma, a organização da sala de aula, dos
conceitos químicos presentes no trabalho. Outro aspecto importante a ser levado em
consideração na categoria Metodologia, é a menção de que a forma de explicar dos
bolsistas é semelhante à vista pelos discentes, este fato pode estar relacionado a um
possível domínio do conteúdo químico, pois antes da aplicação da oficina os assuntos
são devidamente discutidos e planejados. Este domínio dos conceitos químicos é um
dos aspectos importantes na formação de professores (CARVALHO e GIL-PÉREZ,
2006) e que pode levar a melhoria da aprendizagem.

Ainda nesta questão, 01 aluno não respondeu a pergunta, e o outro aluno
apresentou uma afirmação categorizada como Resposta Confusa (01).

Outra questão analisada foi a opinião dos alunos acerca da importância de
aprender Química. Estes dados são apresentados no Quadro 3.
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Quadro 3: A partir do trabalho apresentado na oficina você considera importante aprender
química? Por quê?

Dimensão Categoria/ Frequência Unidades de Contexto

É importante aprender
Química (112)

Aprendizagem (29)

Aluno A: Sim, para ter mais
conhecimento.
Aluno B: Sim, porque além de ser
mais fácil de aprender, é interessante.

Sim, mas não justificou (29) Aluno D: Sim.
Aluno E: Sim. Porque é importante.

Relevante para a nossa vida (28)

Aluno G: Sim, porque é representante
de nossas vidas.
Aluno H: Sim sempre achei porque a
química faz parte de nosso dia-a-dia.

Experimentação (20)
Aluno K: Sim. Os experimentos feitos
na oficina.
Aluno L: Sim, pois aprendemos com
exemplos e experimentos.

Não considero importante
aprender Química (08)

Não, mas não justifica (08) Aluno N: Não.

Não opinaram (02) Não responderam a questão (02) -

Para a dimensão É importante aprender Química, observamos que os (112)
alunos afirmam ser importante aprender química. Para esta dimensão foram
construídas quatro categorias: Aprendizagem (29); Sim, mas não justificou (29);
Relevante para a nossa vida (28); Experimentação (20).

Tanto na categoria Aprendizagem (29) como na categoria Relevante para a
vida (28), a importância da Química enquanto ciência é relacionada ao
desenvolvimento de habilidades e competência pelos estudantes. As afirmações dos
discentes destacam-se pela percepção de que “a Química pode fornecer ao aluno
instrumentos de leitura do mundo e, ao mesmo tempo, desenvolver certas habilidades
básicas para ele viver em sociedade” (MORTIMER, MACHADO e ROMANELLI, 2000,
p.277).

Ainda com relação à categoria "Aprendizagem" (29), os alunos atribuem
importância a aprender química principalmente pela necessidade de construção de
conhecimento e através da motivação gerada pelo uso nas oficinas de diferentes
recursos didáticos, especialmente a experimentação. Outra relação feita pelos alunos é
a de que a química está ligada às suas realidades.

Na categoria "Relevante para a nossa vida" (28), vemos que os alunos fazem a
alusão à ciência como algo presente no seu cotidiano, ou seja, o aluno é capaz de
conceber o porquê de estudar química a partir de uma abordagem diferente da que
normalmente vivencia em sala de aula. A aproximação entre os conceitos científicos e
o contexto social pode contribuir para o desenvolvimento da capacidade de tomada de
decisão dos alunos (SANTOS e SCHENETZLER, 1996). Nesta categoria percebemos
a tomada de consciência dos alunos sobre a importância da Química em seu cotidiano,
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o que contribui para que os discentes possam desenvolver competências como, por
exemplo, a de utilizar a linguagem química de modo complexo e fundamentado
(MORAES, RAMOS e GALIAZZI, 2007).

Na dimensão Não considero importante aprender Química , apenas (08)
estudantes afirmam não ser importante o aprendizado desta disciplina, porém não
justificam a falta de importância atribuída ao estudo da química. Outros (02)
participantes não responderam à questão. No Quadro 4, analisamos os dados sobre as
atividades que mais despertaram o interesse dos estudantes pela oficina.

Quadro 4: Existe alguma atividade realizada na oficina que despertou mais seu interesse? Por
quê?
Dimensão Categoria/ Frequência Unidades de Contexto

Atividades que despertaram o
interesse (104)

AExperimentação (76)

AAluno 1: Sim, as experiências foram
bastante interessantes e ajudam muito.

BSim, mas não justifica
(13)

BAluno 5: Sim.

CAprendizagem (10) CAluno 6: Sim por que eu aprendi coisas
que não mim interessava antes.

DMetodologia (02)

DAluno 7: Sim. O jeito de explicar

EJogos (01) EAluno 8: Sim as experiências e os jogos.
FVídeo (01) FAluno 9: A oficina foi legal, pois com ela

conseguimos aprender pontos
fundamentais sobre química, através de
experimentos e vídeos.

GGosta da disciplina (01) GAluno 10: Sim, porque gosto muito dessa
matéria e mim adapto muito.

Atividades não despertaram o
interesse (04)

Não gostou, mas não
justificou (04)

Aluno 11: Não.

Não respondeu à questão (07) Não opinou (07) -
Para estas questões foram apresentadas três dimensões: Atividades que

despertaram o interesse (104); Atividades não despertaram o interesse e Não
respondeu à questão.

Na dimensão Atividades que despertaram o interesse (104) construiu-se
sete categorias: Experimentação (76); Sim, mas não justifica (13); Aprendizagem (10);
Metodologia (02); Jogos (01); Vídeo (01) e Gosta da disciplina (01).

As atividades que mais despertaram o interesse dos alunos na oficina temática,
(104) discentes afirmaram interesse nas atividades por motivos variados que vão desde
uma melhoria no processo de ensino e aprendizagem, passando por uma metodologia
diferente empregada pelos bolsistas, o uso de recursos como vídeos e jogos ou ainda,
afirmam se interessar, mas não justificam.

Na categoria Experimentação (76) foi observado que grande número de alunos
citou este recurso didático usado nas oficinas como o que mais despertou o interesse.
Com isso, percebemos a importância das oficinas temáticas, pois estas levam
experimentos para a sala de aula de uma maneira lúdica e simples, trazendo para o
aluno a condição de manipular e vivenciar aspectos da química muitas vezes



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

IX Escola de Verão em Educação Química (EVEQUIM) e II Seminário Integrador Iniciação a Docência:
Ações do PIBID Química na Educação Básica, São Cristóvão/SE, de 16 à 19/04/13.

apontados pelos professores e consequentemente pelos estudantes como perigosos
ou difíceis de acontecer, como relata um aluno:

“ Os experimentos, porque é um modo de aprender mais chamativo”
(Aluno T).

Com relação à aproximação da abordagem temática praticada nas oficinas,
pôde-se perceber na fala dos alunos (Quadro 4) que o que mais chamou a atenção dos
estudantes, prendendo sua atenção e proporcionando o trabalho em grupo e debates
durante a atividade foi a realização de experimentos (76) ligados à questões próximas
do seu cotidiano, como no caso das oficinas sobre acidez estomacal, água como fonte
de vida, luminescência e dessalinização da água do mar.

Figura 1: Alunos em atividade experimental.

Na categoria Sim, mas não justifica, (13) estudantes afirmaram que tiveram seu
interesse pela química despertado através da oficina temática, porém não explicam o
porquê da afirmação. Com relação à categoria Aprendizagem (10) discentes afirmaram
ter o interesse despertado por aspectos relacionados à aprendizagem. Esta justificativa
foi apresentada anteriormente na análise do Quadro 3, com relação à categoria
Aprendizagem como relata um dos alunos:

“Sim; porque ela min ensinou a que é possível saber como resolver o
problema de escassez de água que domina normalmente o nordeste”
(Aluno V).
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“Sim. As experiências porque com elas aprendemos novas coisas”
(Aluno G).

Para a categoria Metodologia (02) alunos afirmaram achar um ponto positivo o
método utilizado na oficina temática. Foram citados ainda, o uso de recursos didáticos
como o jogo didático (01) e o vídeo (01), como pode-se observar no Quadro 4.

Por fim, (04) alunos afirmaram não ter gostado da atividade realizada, porém
não justificaram o fato e, outros (07) alunos não opinaram acerca da questão.

No Quadro 5 apresentamos os dados relacionados aos pontos positivos e
negativos da oficina segundo a opinião dos estudantes.

Quadro 5: Em sua opinião, quais os pontos positivos e os negativos sobre como a oficina foi
desenvolvida?

Dimensão Categoria/ Frequência Unidades de Contexto

Pontos Positivos (66)

ARecursos Didáticos (31) AAluno 3: Todas as
experiências.

BMaior Aprendizagem (19) BAluno 2: Os positivos é que
esses experimentos podem ser
feitos em casa com materiais
utilizados no nosso dia-a-dia.
Não achei ponto negativo,
porque é sempre bom aprender
mais.

CNão justificaram (11)

CAluno 5: Na oficina só teve
pontos positivos.

DMetodologia (05) DAluno 4: Bom, os pontos
positivos, uma boa explicação,
interatividade, experiências,
instrutores muito bons.

Pontos Negativos (19)

ETempo curto (07) EAluno 7: E os pontos
negativos: foi muito rápido.

FFalta de atenção de alguns alunos
(05)

FAluno 6: ... as pessoas da
sala ficaram conversando...

GQuestionários (05) GAluno 8: O ponto negativo os
questionários.

HAcordar cedo (01) HAluno 9: O negativo: acordar
cedo.

INão justificou (01) IAluno 10: Não, porque eu não
gostei.

Não opinaram (19) Não responderam à questão (19) -

Para discutir esta questão foram apresentadas três dimensões: Pontos
positivos (66); Pontos Negativos (19) e Não opinaram (19).

Podemos observar na dimensão Pontos Positivos que a maioria dos alunos
considera importante uma abordagem diferenciada, sendo mais interessante para a
aprendizagem e ainda, proporcionando uma maior interação entre professor-aluno, e
entre os alunos:

“Bom, os pontos positivos, uma boa explicação, interatividade, experiências,
instrutores muito bons” (Aluno 4).
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Na categoria Recursos didáticos tivemos a experimentação (31), como já foi
discutida na análise do Quadro 4, onde a experimentação foi apontada como atividade
que mais despertou o interesse dos alunos.

Para a categoria Maior Aprendizagem foi apontada pelos alunos novamente o
uso da experimentação como promotora da aprendizagem. Este fato se justifica
segundo JÚNIOR, FERREIRA e HARTWIG (2008) onde a experimentação é
apresentada anteriormente às discussões teóricas, possibilitando aos alunos a
construção e reconstrução do conhecimento e consequentemente uma maior
aprendizagem a partir da possibilidade da manipulação de experimentos com materiais
de baixo custo. Ainda, (11) estudantes afirmaram haver somente pontos positivos na
oficina temática, porém não explicam o porquê da afirmação. Por fim, na categoria
Metodologia (05) discente apontaram como pontos positivos a maneira utilizada pelos
bolsista para apresentar a oficina temática.

Na dimensão Pontos Negativos foram apresentadas cinco categorias: Tempo
curto (07); Falta de atenção de alguns alunos (05); Questionários (05); Acordar cedo
(01); Não justificou (01).

Como ponto negativo mais citado tivemos o pouco tempo para realização da
oficina apontado na categoria Tempo curto (07). Para esta afirmação, justifica-se que
houve atrasos na organização de um evento onde as oficinas foram aplicadas, tendo
portanto sua duração afetada. Foi apontada a própria falta de atenção dos alunos na
categoria Falta de atenção de alguns alunos (05), que ao conversarem, desviavam a
atenção dos demais, prejudicando seu aprendizado.

Outro ponto negativo citado pelos alunos foi os Questionários (05), porém não
justificaram o porquê de considerarem o questionário como algo negativo na oficina.
Acreditamos que o pouco estímulo em relação à atividades de escrita e interpretação
em aulas de química pode ser o motivo para esta afirmação.

“Os resultados revelam que os estudantes pouco leem, havendo a necessidade
de se ampliar o repertório de leitura. Ainda é apontada a importância de se
produzir ações no campo da formação de professores concatenadas com a
leitura” (TEIXEIRA JÚNIOR e SILVA, 2007, p.222).

Para este fato, não consideramos a utilização de questionários para avaliar os
conhecimentos prévios e a evolução conceitual dos alunos como um ponto negativo na
oficina, visto que como aponta (MORAES, RAMOS e GALIAZZI, 2007, p. 198)
“Atividades de sala de aula de Química que pretendam utilizar os fundamentos da
teoria sociocultural e da atividade necessitam combinar de forma criativa a fala, a
escrita e a leitura”.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Cabe ressaltar inicialmente que uma aula mais dinâmica e elaborada requer
tempo e consequentemente mais trabalho do professor, porém o retorno é bastante
significativo, até porque cabe aos docentes mudar a rotina das salas de aula para
tornar o ensino mais produtivo.
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Ficou evidente nas falas dos estudantes que a utilização de uma abordagem
diferenciada no processo de ensino e aprendizagem é eficaz, proporcionado aos
discentes envolvidos o desenvolvimento de habilidades e competências, e
consequentemente o desenvolvimento da capacidade de tomada de decisão, partindo
de questionamentos presentes em seu cotidiano. Grande parte dos discentes considera
a importância da aprendizagem de química pautada neste aspecto da ciência Química
na sala de aula.

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. Partindo deste ponto, afirmamos que o conhecimento já
existe no aluno e a partir dele, podemos reconstruir conceitos e significados, dando um
sentido ao aprendizado da química no ensino médio (MORAES, RAMOS e GALIAZZI,
2007).

Percebemos que a falta de motivação dos alunos é uma das principais causas
dos problemas de aprendizagem em química. O desinteresse dos discentes é
favorecido de acordo com a metodologia utilizada pelos professores para repassar os
conteúdos químicos, muitas vezes demasiadamente tecnicistas.
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TRABALHO COMPLETO 6

Validação a priori de Sequencias Didática de Ensino
Aprendizagem: uma intervenção do projeto PIBID.
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Palavras-Chave: Sequência Didática de Ensino, Validação a priori, Radioatividade.

RESUMO:
Em meio às necessidades de melhorar o ensino de química, o presente trabalho
apresenta a fase inicial da construção de uma Sequência Didática de Ensino (SDE).
Essa fase se caracteriza pela investigação dos problemas de ensino do conteúdo,
concepções prévias dos alunos e funcionamento da instituição de ensino. A primeira é
feita através da busca na literatura, a segunda através da aplicação de pré-teste e a
ultima com visitações e reuniões com supervisor técnico. Os resultados mostram a
importância de se fazer uma análise a priori para o desenvolvimento da SDE.

INTRODUÇÃO

O grande avanço na produção intelectual científica e tecnológica vivenciada pela
sociedade a partir do início do século XX requer cada vez mais da escola e da
formação de professores de acordo com esses novos paradigmas. (GUIMARÃES e
MATSUMOTO,  2010).

A abordagem de materiais didáticos produzidos pelos professores (ou futuro
professores) pode ser um desses novos paradigmas que vêm para melhorar o ensino e
a aprendizagem dos alunos. O curso de Química Licenciatura na Universidade Federal
de Sergipe (UFS) permite aos alunos desenvolvam e materiais didáticos produzidos
pelos alunos em formação, durante suas experiências na prática docente. Desta
maneira, a articulação entre estágio e pesquisa contribuirá para a educação científica.
Possibilitando a construção de habilidades cientificas durante a formação.

O processo de investigação escolar (pesquisa na escola durante o estágio) contribui
para a transformação do aluno (estagiário) em pesquisador e autor de uma proposta
teórica. Essa, além de ser discutida, pode ser um contribuinte para uma proposta
metodológica para futuras atividades escolares. Isso é "postura investigativa que
favorece a construção de projetos de pesquisa a partir do estágio" (PIMENTA; LIMA,
2004, p. 55-56). Assim o estágio se torna ferramenta para produção cientifica, e
fortalece a pesquisa em Ensino e a melhoria da educação.
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A elaboração de materiais didáticos no PIBID e posterior aplicação durante o estágio
faz a inserção do aluno na realidade da escola pública desde o início da formação
acadêmica. Dessa forma o seu papel é: incentivar a formação docente em nível
superior para formação básica; valorizar o magistério; elevar a qualidade da formação
inicial de professores nos cursos de licenciatura; inserir os licenciandos no cotidiano
de escolas da rede pública de educação, contribuir para a articulação entre teoria e
prática necessárias à formação dos docentes, elevando a qualidade das ações
acadêmicas nos cursos de licenciatura. Objetivos do PIBID citados no portal da
CAPES.

Uma linha de pesquisa no âmbito da elaboração de materiais didáticos bastante
discutida é a produção de Sequencias Didáticas de Ensino-Aprendizagem, aqui as
SDE, se configura como uma tendência a  pesquisa que busca melhorar a
compreensão dos alunos sobre conceitos científicos por meio da aplicação de
atividades com base um currículo em curto prazo, em outras palavras, uma sequência
de aulas visando melhorar o ensino de ciências. Este tipo de pesquisa pode ter um
caráter dual, pois busca avaliar a aprendizagem e realizar a pesquisa. Uma das
principais características de uma SDE é a busca pela relação entre a ciência e a
perspectiva do aluno, sendo esse um processo baseado na pesquisa (MÉHEUT,
PSILLOS, 2004).

O processo inicial para construção de uma sequência didática é a análise a priori, ou
seja, investigar problemas de ensino e aprendizagem de determinado tema analisando
o eixo epistemológico, psico-cognitivo e didático. Baseado nos trabalhos sobre
“Abordagem Problematizadora” (LINSE, 2004), “Reconstrução Educacional”
(KATTMANN, 1995) e Engenharia Didática (ARTIGUE, 1988), Méheut (2005) descreve
as três dimensões para análise a priori:

Dimensão Epistemológica: Analisar o conteúdo a serem aprendidos da seguinte forma:
seus problemas de ensino e aprendizagem e sua gênese histórica, pois é a partir da
origem do conhecimento que as concepções prévias podem se constituir;

Dimensão Psico-Cognitivo: Análises cognitivas dos alunos, ou seja, seus
conhecimentos prévios e forma de pensamentos;

Dimensão Didática: Analisar o funcionamento da instituição de ensino (programas,
horários, etc.).

Em nosso trabalho avaliamos as três dimensões antes de iniciar a elaboração da SDE.
A Dimensão Epistemológica e Didática foi analisada antes da elaboração da SDE, já a
Dimensão Psico-Cognitivo foi investigada antes e durante a elaboração. Essa três
dimensões caracterizam uma análise a priori. Essa análise é o estudo necessário sobre
essas três dimensões que influenciam diretamente a construção da SDE.
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A avaliação a priori é um dos parâmetros para avaliar a SDE e pode ser feita através
de pesquisa na literatura em trabalhos de outros autores que identificam problemas no
ensino-aprendizagem do tema a ser abordado. Além disso, a aplicação de pré-teste e
entrevistas com grupos de alunos pode ser outras formas de avaliar.

Essa avaliação é de fundamental importância, pois ela irá indicar os objetivos a serem
alcançados durante a aplicação da SDE, influenciando diretamente nas escolhas de
tema gerador, atividades desenvolvidas e forma de avaliação.

Além da validação a priori pode ser feita a validação a posteriori, essa busca avaliar os
efeitos da aplicação da SDE, e segundo Méheut e Psillos (2004) se dividi em dois tipos:
Interna: Avalia a eficácia da SDE, pode ser feita através de pré e pós-teste, ou pela
observação da aprendizagem do aluno a aplicação. Externa: Normalmente é feita
através de pré e pós-teste com o objetivo de comparar os efeitos da SDE com o Ensino
Tradicional.

Nesse sentido, o presente trabalho expõe a primeira fase de investigação a priori, de
uma Sequência Didática de Ensino (SDE) elaborada como projeto do PIBID a partir, de
uma abordagem histórica sobre o tema radioatividade. Essa pode contribuir para uma
melhor formação inicial do aluno e uma ciência mais contextualizada.

Vários pesquisadores tem defendido a importância da inserção da história da ciência
para a educação. Oki e Moradillo (2008) consideram a história da ciência como
conhecimento indispensável para a humanização da ciência e enriquecimento cultural,
passando a assumir o elo capaz de conectar a ciência e sociedade. Hosson e Kaminski
(2007) enfatizam ainda, que a História da Ciência é o ponto de partida de uma reflexão
pedagógica, ou seja, é possível ajudar na aprendizagem dos alunos, oferecendo-lhes o
desenvolvimento de pensamentos que integra as descobertas históricas.

Assim, a abordagem histórica pode contribuir não só na compreensão dos conteúdos
didáticos e conhecimentos científicos, mas nas relações entre conteúdos de uma
determinada área com diferentes campos.

METODOLOGIA

No primeiro momento (antes do início da construção da SDE), definimos o tema a ser
abordado. Por meio de reuniões, o professor sugeriu o tema para atender as
necessidades de seus alunos. Definido o tema, estruturou-se a SDE da seguinte
maneira:

Problematização, abordando a construção da bomba e sua relação com a história;
desenvolvimento do conhecimento, trabalhando a descoberta da radioatividade, fissão,
fusão, decaimento radioativo e isótopos, a abordagem desses conceitos partiram do
tema problematizador; e aplicação do conhecimento, a partir da elaboração de
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questionário pós, esse precisa dos mesmos conhecimentos utilizados no pré-teste, mas
são questões diferentes.

Tendo em vista uma analise a priori, buscamos fazê-la a partir das três demandas:
Pedagógica; Epistemológica e Psico Cognitiva respectivamente. Essa segue as
seguintes etapas:
1. Busca na literatura: leitura de artigos sobre o tema, focando dificuldades no ensino e
aprendizagem e que falassem da formação do conhecimento. Leitura do capítulo em
vários livros buscando identificar a importância e relevância do ensino de cada tema
envolvido com radioatividade.
2. Discussão da relevância do tema para o desenvolvimento social dos alunos.
Reuniões com o professor da escola para decisão do tema problematizador. Visitas à
escola para conhecer melhor a estrutura e que atividades poderiam ser desenvolvidas.
Após essas duas etapas teve início à elaboração da SDE. A abordagem escolhida para
a SDE foi histórica. A SDE foi dividida em situação problema, questões
Problematizadora (pré-teste), organização do conhecimento (experimentos, leitura,
discussões) e aplicação do conhecimento (pós-teste), modelo baseado na tríade de
Freire (codificação-problematização-decodificação).

Partindo então de uma abordagem histórica a problematização escolhida foi o Projeto
Manhattan e a II Guerra Mundial. Visto que foi durante essa guerra e nesse projeto que
as primeiras bombas atômicas foram construídas. Abordamos então: Descoberta da
Radioatividade, Fissão, Fusão, Decaimento Radioativo e Isótopos.
3. A aplicação do pré-teste com o objetivo de coletar os conhecimentos prévios. Esse
foi elaborado com base na problematização, feita através de um vídeo que falava sobre
o Projeto Manhattan, o mesmo é apresentado no quadro a seguir:

Quadro 2: Questões do pré-teste

Pré-teste
1. O final do século XIX e o início do século XX foram muito produtivos no

que diz respeito ás descobertas que envolveram as estrutura atômica. As descobertas
dos raios X e da radioatividade foram acontecimentos que marcaram o século passado.
O conhecimento da radioatividade no passado foi utilizado para construção de uma
bomba usada na 2ª guerra mundial. O que de fato é radioatividade? Como se deu á
descoberta deste fenômeno?  A radioatividade existe no nosso cotidiano? Caso exista
de que forma?

2. O Urânio encontrado em maior quantidade na natureza é um elemento
químico de massa atômica igual a 238u (urânio-238), essa é a forma mais estável do
urânio. Já o urânio enriquecido possui massa atômica igual a 235u (urânio-235). Com
base no vídeo expresse sua opinião sobre a utilização do urânio-235 e não o urânio-
238 na construção da bomba atômica? Qual a relação entre o urânio-235 e urânio-238?
E ainda, no filme foi citado o elemento plutônio, qual a relação do plutônio com o
urânio-235?

3-Durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), com receio de que os alemães
viessem a desenvolverem a bomba atômica, os Estados Unidos da América
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desenvolveram o Projeto Manhattan. Neste projeto diversos cientistas, de diversas
nacionalidades, inclusive refugiados dos regimes nazifascistas, passaram a se
empenhar na construção da bomba. Muitas mentes brilhantes da época como Albert
Einstein participaram da empreitada bélica. Então, em meio à eminência da construção
da bomba atômica pelos alemães, Franklin D. Roosevelt, presidente da superpotência
da época levou a diante a criação do Projeto Manhattan, onde dele chegou-se a tão
“sonhada” bomba atômica. Com base nesse pequeno parágrafo informativo, no qual
informou que existiu toda uma questão política de hegemonia de poder que resultou na
construção da bomba atômica, apresentem seus argumentos sobre:

(a) o que vem a ser uma bomba atômica e por que ela precisou de tantos cientistas
envolvidos? (b) Qual o objetivo de se ter uma bomba atômica?

4- Em 1987, na cidade de Goiânia-GO, o Brasil foi protagonista de um acidente de
consequências alarmantes. Neste episódio, dois catadores de papéis encontraram uma
cápsula contendo césio-137, considerado radioativo e usado no tratamento de câncer,
que foi abandonado e então a venderam a um ferro-velho. Por sua vez, os funcionários
do estabelecimento romperam a cápsula, acarretando na liberação do material
radioativo. Com a livre manipulação do césio-137 e desconhecendo os riscos, centenas
de pessoas foram contaminadas, dos quais quatro morreram. As pessoas foram
enterradas em cachões protegidos por uma espessa camada de chumbo. O Material
que provocou o acidente foi completamente isolado e até hoje não pode ser
manipulado sem o devido cuidado. Onde reside o grande perigo das emissões
radioativas para que os procedimentos tenham sido adotados, isolando os corpos dos
mortos e o material? Por que após ocorrer esse acidente, a área onde se encontra os
materiais ainda é considerada um campo alto risco?

5- Após a segunda guerra mundial foi desenvolvida a técnica de datação por carbono-
14, que é um isótopo radioativo, encontrado na atmosfera. É utilizado para identificar a
idade aproximada de um fóssil, á exemplo uma múmia. A ideia desse processo é
verificar as concentrações de C14 presente nos organismos vivos. Como isso é
possível? Você acha que é possível afirmar com segurança a idade de múmias?
Aponte seu ponto de vista.

Esse pré-teste buscou investigar o que os alunos pensam sobre radioatividade durante
a SDE, sendo conhecimentos da química e história.
A aplicação da SDE foi realizada em uma turma de segundo ano do Colégio Estadual
Murilo Braga, durante o Estágio Supervisionado no Ensino de Química III. O PIBID
oportunizou a criação de um grupo de discussão sobre SDE e favoreceu a discussão
para elaboração da SDE;
RESULTADOS
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Dimensão Didática

A análise do funcionamento da instituição foi feita através de visitas e reuniões com o
supervisor técnico do PIBID (professor efetivo da turma). A escola funciona com 5
horários diários de 50 minutos, há entre o 3° e 4° horário um intervalo de 20 minutos.
As aulas têm início às 7h: 00min e termina às 11h: 30min. Alguns problemas foram
encontrados em relação ao tempo de aula, o 1° horário costuma começar 7h:10min,
pois os alunos não costumam ser pontuais, o 4° horário costuma começar dez minutos
atrasado pois os alunos acabam alongando demais o intervalo e o ultimo horário perde
10 minutos, pois os alunos saem mais cedo para não perder o carro para o interior.
Então se buscou desenvolver atividades que se adequassem ao tempo “real” das
aulas.

Dimensão Epistemológica

A análise na literatura nos levou aos seguintes artigos: “O despertar da Radioatividade
ao Alvorecer do Século XX” (Lima, Pimentel e Afonso). “Raios X e Radioatividade”
(Chassot). A leitura desses artigos contribuíram para a escolha da problematização
inicial, que foi o Projeto Manhattan e seu papel na Segunda Guerra Mundial. Utilizamos
ainda, para elaboração de pequenos textos adaptados do mesmo, com o objetivo de
trabalhar a influência da radioatividade da história e como ocorreu o desenvolvimento
das tecnologias que usam desse tipo de energia. Assim, podemos também trabalhar
toda a história da descoberta da radioatividade, mostrando não apenas o trabalho do
casal Currie, mas falando de todos os cientistas envolvidos.
Os livros “Ser Protagonista” de (Lisboa) e “Química e Sociedade” (Grupo Pequis –
2008) contribuíram apresentando ideias que podem ser trabalhadas com os alunos,
exemplo: Onde a radioatividade está presente em nossa vida? Essa questão é feita no
livro “Química e Sociedade”, então resolvemos investigar o que os alunos pensam
sobre isso e consequentemente trabalhar isso em aula. Além disso, os livros
contribuíram principalmente com o conhecimento cientifico a ser abordado e com textos
ou parte deles para formular algumas situações trabalhadas na SDE.

Dimensão Psico-cognitiva

A análise dos dados coletados no pré-teste é fundamental para identificar os
conhecimentos prévios dos alunos e assim trabalhar com base neles. O pré-teste aqui
aplicado é constituído de cinco questões que buscam identificar os conhecimentos
prévios dos alunos sobre os conceitos de radioatividade e sua aplicação no decorrer da
história e no mundo atual.
Esses resultados são apresentados em tabelas. A primeira questão tem o objetivo de
investigar o que é radioatividade para os alunos, como ocorreu sua descoberta e como
ela está inserida em nosso cotidiano. A Tabela 1 apresenta os dados referentes à
primeira questão.
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Tabela 1: Respostas á pergunta 01.

Respostas Número de Vezes

Radioatividade como algo que o homem não pode manusear
controlar e tocar. 06

Radioatividade relacionada à destruição ou bomba 01
Radioatividade como algo que emite energia 05
Resposta sem sentido 01

Percebe-se com base nos dados da tabela acima que radioatividade é vista como algo
perigoso aos olhos dos alunos apesar da problematização e contexto dado sobre
utilização dela na construção da bomba eles acreditam que o homem não pode
manusear controlar ou tocar nela. Destaca-se também que eles veem radioatividade
como algo que emite energia e não como energia emitida. Analisando as respostas
mais profundamente pode-se perceber que radioatividade é tratada como algo
concreto, isso devido aos alunos falarem que o homem não é capaz de toca-la. O fator
de esse ser um tema muito abstrato pode ser uns dos fatores para essas ideias
prévias. Cruz e Mendonça (2008) falam que uma das maiores das dificuldades dos
alunos é que o conhecimento químico é muito abstrato, e a falta de contextualização
torna sua aprendizagem “difícil”.
Sobre os outros questionamentos que a questão trás podemos destacar que três
alunos falaram que a radioatividade foi descoberta para construir as bombas durante a
segunda guerra e sete falam que sua descoberta ocorreu através de pesquisas feitas
por alguns cientistas. Com base nos dados obtidos, podemos destacar sobre
radioatividade em nosso cotidiano que os estudantes falam que ela está presente
através dos raios ultravioletas (4 alunos), celulares, lâmpadas e usinas (2 alunos) e
raios-X nos hospitais (2). Apenas um aluno falou que ela não está presente no dia-a-
dia, os demais não responderam.
A questão dois do pré-teste tem o objetivo de avaliar se os alunos apresentam algum
conhecimento sobre isótopos e se pra construção de uma bomba atômica
necessariamente o elemento deve ser radioativo como o urânio. Para isso a pergunta
foi feita da seguinte forma: O Urânio encontrado em maior quantidade na natureza é
um elemento químico de massa atômica igual a 238u (urânio-238), essa é a forma mais
estável do urânio. Já o urânio enriquecido possui massa atômica igual a 235u (urânio-
235). Com base no vídeo expresse sua opinião sobre a utilização do urânio-235 e não
o urânio-238 na construção da bomba atômica? Qual a relação entre o urânio-235 e
urânio-238? E ainda, no filme foi citado o elemento plutônio, qual a relação do plutônio
com o urânio-235?
O motivo para utilização do urânio na construção da bomba segundo os alunos é que

ele é muito explosivo (1 aluno), muito perigoso (4 alunos), os demais não responderam
ou apresentaram respostas sem sentido. A relação entre o U-238 e U-235 é que eles
são perigosos e foram usados nas tentativas de construção da bomba. A relação do
plutônio com o urânio mais citadas fora: Ambos são gases (4 alunos) e ambos são
explosivos (3 alunos).
Chega-se a conclusão que os alunos não apresentam ainda o conhecimento sobre
isótopos, uma vez que nenhum aluno citou que U-238 e U-235 são isótopos. Para os
alunos o elemento deve ser explosivo, apesar de durante a problematização discutimos
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e vermos no vídeo que os elementos devem ser radioativos, eles permanecem com as
ideias que o elemento apresenta uma propriedade explosiva.
O terceiro questionamento buscava investigar o que vem a ser uma bomba atômica
para os alunos, por que precisou de tantos cientistas envolvidos no processo de
construção dela, e qual o objetivo de possuí-la. Os resultados são apresentados na
tabela 2.

Tabela 2: Respostas à pergunta 03.

O que vem a ser a
bomba atômica? N. de Citações Qual o objetivo de ser

ter a Bomba N. de Citações

Algo explosivo 10 Ter o poder em mãos 03

Projeto que precisa
de cautela. 02 Aniquilar outros países 08

Algo revolucionário 01 Sem sentido ou
resposta

02

Percebe-se que os alunos conhecem o poder da bomba, pois falam que seu objetivo é
destruir outros países e ter o poder em mãos, porém os mesmos não conseguem
explicar o que seria uma bomba atômica, se resumem a pequenos comentários como:
é algo explosivo, revolucionário, é um projeto. Sobre o porquê de tantos cientistas
envolvidos na construção da bomba muitos alunos optaram por não responder, e os
poucos que responderam falaram que por ser algo perigoso e/ou radioativo precisava
de muitos cientistas envolvidos.
A questão 4 tinha o objetivo de avaliar o que os alunos pensam sobre os perigos da
radioatividade, usando para isso o exemplo no caso que ocorreu em Goiás com o
césio-137 em 1987. Os resultados são apresentados na tabela 3.
Tabela 3: Respostas à pergunta 04.

Onde reside perigo das emissões
radioativas para que os procedimentos

tenham sido adotados, isolando os
corpos dos mortos e o material?

N

Por que após ocorrer esse acidente,
a área onde se encontra os materiais
ainda é considerada um campo alto
risco?

N

Material no ar de alto risco 03 Resíduo no local 07

Corpos contaminados podem
contaminar outras pessoas 02 Local contaminado

permanentemente
01

Corpos contaminados podem
contaminar outras pessoas, logo os
mesmo devem ser isolados.

03
Local contaminado por vários anos 01

Resíduo tem capacidade de explodir 01 Resíduo letal 02
Sem resposta ou sentido 04 Sem resposta ou sentido 02

Os alunos apresentam as ideias que o local e vítimas ficam contaminadas, mas não
sabem explicar por que e por quanto tempo. Um aluno apresenta a mesma ideia
presente que encontramos na Questão 1, que os elementos apresentam a capacidade
de explodir.
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O questionamento 5 busca investigar como é possível fazer datação de fósseis através
do carbono 14, as respostas são apresentadas na tabela 4.
Tabela 3: Respostas à pergunta 05.

Como é possível datar através do C14? É possível afirmar com segurança a
idade de uma múmia? N

É possível por haver concentração de esqueleto. Encontra-se uma data
aproximada 04

Depende do nível de estudo do cientista 04
Depende das tecnologias disponíveis 01
Depende, nem tudo que os cientistas fazem é certo 01
Sem sentido ou resposta 03

Alguns alunos falam que se faz a datação pela concentração de esqueleto, porém não
deixam claro se é a concentração de C14 nesses esqueletos. Outra resposta que
chama atenção é que um aluno questiona o método não sabendo dizer se a datação é
uma maneira segura, pois nem tudo que a ciência produz é verdade.

CONCLUSÃO

A análise a priori dá suporte para a elaboração da SDE. A Dimensão Epistemológica
(DE) nos mostrou a importância de usar a história da radioatividade no ensino, como
também indicou qual melhor forma de fazer isso, sendo escolhido com tema gerador o
Projeto Manhattan e a Segunda Guerra Mundial.

A dimensão Psico-cognitiva permite uma melhor análise de como desenvolver e alterar
quando necessárias às atividades desenvolvidas a partir da DE. Essa dimensão pode
ser feita durante toda a SDE, antes das atividades o professor pode discutir um pouco
sobre o tema da aula e consequentemente descobrir novas concepções que não foram
possíveis de serem identificadas no questionário pré.

A Dimensão Didática permite uma melhor análise das atividades para que as mesmas
não excedam o tempo necessário, além disso, no caso de um experimento, por
exemplo, conhecendo o espaço escolar o professor poderá avaliar se tal experimento
pode ser feito nesse local.

Analisando as três dimensões é possível construir uma Sequência Didática de Ensino
(SDE) que procure se adaptar a realidade da escola. Essa fala se justifica em nossa
opinião, pois, primeiro avaliamos o que autores já analisaram sobre o tema. Em
seguida buscamos usar análise da literatura para investigarmos as concepções prévias
dos alunos. Além disso, observamos o funcionamento da escola, e como tal pode
contribuir ou dificultar nosso trabalho. Contudo, acreditamos que dessa maneira será
desenvolvido um currículo curto capaz de dá suporte para uma aprendizagem eficiente.
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RESUMO:
Uma possibilidade de elo entre conteúdos abordados em sala de aula e o cotidiano dos
estudantes se baseia na realização de atividades experimentais, que se constituem uma
ferramenta importante que pode aumentar o interesse dos alunos, bem como fomentar o
pensamento e a consequente aprendizagem dos conteúdos científicos. Além do uso de
experimentos, destaca-se a utilização de recursos audiovisuais, como ferramenta
potencialmente poderosa para o ensino e aprendizagem em Química, à medida que aproxima
a sala de aula do cotidiano dos alunos e de diversas linguagens. Diante dessa perspectiva, o
presente estudo objetivou viabilizar a produção de vídeos digitais amadores (VDA) de
experimentos por alunos do Ensino Médio, na tentativa de avaliar a aprendizagem química a
partir da realização dessa proposta. A proposta de produção de VDA foi considerada uma
estratégia positiva por propiciar aos alunos etapas de construção que estimulou ao estudo
contínuo e/ou aprofundamento sobre o assunto abordado.

INTRODUÇÃO

Um dos desafios atuais relacionado ao ensino de Química baseia-se na
construção de uma ligação entre os conhecimentos estudados nas disciplinas e o
cotidiano dos alunos. Pois, a química abordada nas escolas, na maior parte das vezes,
apresenta-se distante da realidade dos alunos, sendo considerada pouco significativa
na vida dos mesmos (LAUTHARTTE; FRANCISCO JUNIOR, 2011).

Uma abordagem estritamente formal de ensino, que é o mais comum no dia-a-dia
escolar, pode interromper várias possibilidades de tornar a ciência mais atrativa aos
alunos (VALADARES, 2001). Relacionar os conteúdos químicos com aspectos e temas
da vida dos estudantes facilita com que estes compreendam as contribuições da
ciência química à sociedade e à sua vida (SCAFI, 2010).
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Não havendo uma articulação entre os dois tipos de atividades, isto é, a teoria e a
prática (aplicação), os conteúdos teóricos não se tornam tão atraentes e relevantes à
formação do indivíduo. Contribuindo, então, de forma restrita, ao mesmo tempo em que
os alunos não verão de forma ampla sua aplicabilidade, dificultando o desenvolvimento
cognitivo destes, gerando apatia e distanciamento entre os alunos e a disciplina
supracitada (VALADARES, 2001).

Assim, é de suma importância o desenvolvimento de ferramentas de ensino que
motivem os alunos e possibilitem estes de participar ativamente em situações
potencialmente significativas (LAUTHARTTE; FRANCISCO JUNIOR, 2011). Nessa
perspectiva, destaca-se que é consenso entre os docentes e pesquisadores, que os
experimentos são uma ferramenta fundamental para motivar/estimular o ensino de
Ciências (GALIAZZI et al., 2001) (ARROIO et al, 2006) (FRANCISCO JUNIOR et al.,
2011) e Química, sendo considerado um momento único para despertar o interesses
entre os alunos em diversos níveis de escolarização (GIORDAN, 1999) (FEITOSA, et
al., 2011).

Silva (2011a) afirma que a atividade experimental é uma ferramenta importante na
compreensão dos conceitos químicos pelos alunos, sendo considerada uma alternativa
importante para o desenvolvimento de habilidades cognitivas.

As atividades experimentais, além da criticidade, discussão de valores, podem
propiciar ao estudante memoráveis imagens de fenômenos interessantes e importantes
para a compreensão dos conceitos científicos. Mas, para isso, é importante pensar a
experimentação enquanto uma atividade criativa que procure criar oportunidades para
a discussão de ideias, para o debate de argumentos e para a interação por meio do
diálogo, fomentando o pensamento e permitindo ao estudante integrar conhecimento
prático e conhecimento teórico (BORGES, 2002).

Além da experimentação, segundo Correa e Ferreira (2008), os recursos
didáticos, como a tecnologia multimídia podem ser boas alternativas de tornar as aulas
de química, mais interessantes, rompendo com hábitos desgastados e enfadonhos da
transmissão tradicional de ensino e permitindo ao docente a transformação da sala de
aula em um local de discussão ativa, onde os alunos tornam-se participantes ativos no
processo de aprendizagem (MORÁN, 1995).

O vídeo como recurso pedagógico é apresentado como uma alternativa de
introduzir uma ação ainda pouco comum no dia-a-dia da sala de aula.  No entanto, esta
prática gera a possibilidade de utilizar não somente palavras, mas também imagens e
sons, muitas vezes, bem mais atrativos e persuasivos do que a fala do docente,
podendo gerar um impacto muito maior do que o de um livro didático ou de uma aula
expositiva. Além disso, a iniciativa permite associar á atividade escolar, a um contexto
de lazer e entretenimento, pois os vídeos possui a capacidade de seduzir, informar,
divertir, etc. (MORÁN, 1995), possuindo uma multiplicidade de linguagens de
superposição de códigos e significações, apoiada no discurso verbal-escrito, partindo
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do concreto, do visível, do imediato, da vivenciada no cotidiano (MARCELINO-Jr. et al.,
2004; SOUZA, 2011).

O vídeo pode ser utilizado para introduzir um assunto novo, para despertar a
curiosidade, motivar os alunos para novas temáticas, simular experiências de química
que seriam perigosas em laboratório ou exigiriam tempo e recursos não disponíveis na
escola, simulando situações as quais os alunos não teriam facilidade de acesso e/ou
para demonstrar e ilustrar fenômenos e processos demorados (SOUZA, 2011)
(ARROIO; GIORDAN, 2006). Assim, este pode atuar não apenas auxiliando o processo
de ensino-aprendizagem, mas também como um elemento mediador da relação
professor, aluno, conteúdos e objetivos que se refletem nos processos cognitivos e
atitudinais dos estudantes (SANTOS et al., 2010).

Nessa perspectiva, a produção de vídeo de experimentos não é o fim, mas uma
ferramenta que conduz a um conteúdo didático específico, resultado de uma
possibilidade para a facilitação da aquisição do conhecimento. Até mesmo porque
segundo Oliveira (2009) quanto maior a possibilidade de criação, maior o interesse dos
alunos na atividade desenvolvida. Além disso, esse instrumento pedagógico implica em
que o professor atue como condutor/estimulador/mediador da aprendizagem,
auxiliando o aluno na tarefa de formulação e/ou de reformulação de conceitos, ativando
seus conhecimentos prévios e articulando esses conhecimentos a uma nova
informação que está sendo apresentada (SANTANA; BRITO, 2009; TINOCO FILHO;
OLIVEIRA, 2011).

A proposta de explorar a ludicidade a partir da produção dos vídeos surge pela
possibilidade de usar essa ferramenta como aproximação ao cotidiano e às diversas
linguagens dos alunos (SOUZA, 2011), sendo reconhecida sua potencialidade na
aprendizagem, mediante o desenvolvimento do pensar, diferenciar, comparar,
generalizar, interpretar, conceber possibilidades, construir, formular problemas e
decifrar metáforas, ou seja, contribuindo para tornar o ensino mais crítico e criativo
(CAMPOS, 2009).

Aliado ao lúdico da produção de vídeos amadores destaca-se a possibilidade de
problematização através de algumas situações, as quais segundo Trindade e Cosme
(2010) possibilitam confrontar os alunos a problemas concretos, desenvolvendo um
diversificado conjunto de competências cognitivas, estimular o desenvolvimento de
estratégias de abordagens e de reflexões sobre as situações e também valorizar as
iniciativas dos alunos na busca de soluções dos problemas.

Assim, as atividades de caráter lúdico não englobam toda a complexidade que
envolve o processo educativo, mas podem auxiliar na busca de melhores resultados
por parte dos educadores interessados em promover mudanças. Até mesmo porque
podem colaborar, a despertar o interesse pela Química, como também proporcionar a
melhoria no conhecimento científico pelos alunos e aproximá-los para algumas
atividades diferentes das tradicionais impostas pelos professores. Essas atividades
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seriam mediadoras de avanços e contribuiriam para o processo de mudança do
sistema tradicional, tornando a sala de aula um ambiente alegre, espontâneo e
favorável ao aprendizado significativo nas experiências de aprendizagem no ensino de
química (OLIVEIRA; SOARES, 2010) (BENEDETTI FILHO et al., 2011).

Para Freire (2011) “saber ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as
possibilidades para a sua própria produção ou sua construção”, assim, não se deve
considerar o aluno como um receptor de conhecimento, mas um agente ativo de
construção do seu conhecimento e de cumplicidade eterna de troca com o professor no
processo de ensino e aprendizagem. Quanto mais se cria oportunidade de
problematizar os educandos, como seres no mundo e com o mundo, tanto mais se
sentirão desafiados. Tão mais desafiados, quanto mais obrigados a responder ao
desafio. Desafiados, compreendem o desafio na própria ação de captá-lo.

O uso do lúdico na produção dos vídeos amadores visa estimular a criatividade
dos alunos, por vezes escondida por um sistema de ensino que possui como
característica principal o depósito de informações (CAVALCANTI, 2011). A partir da
produção vídeos digitais amadores, pretende-se gerar oportunidade de tornar um
ensino mais interessante e uma aprendizagem mais significativa para que os alunos
possam desenvolver seu conhecimento científico e sua criticidade frente a situações de
seu cotidiano.

Assim, o presente estudo objetivou avaliar os vídeos digitais de experimentos
produzidos por alunos do 2º ano do Ensino Médio Integrado do Instituto Federal de
Alagoas – Campus Murici.

METODOLOGIA

Produção dos vídeos digitais amadores

A atividade foi realizada em uma turma do 2º ano do Ensino Médio Integrado, do
Instituto Federal de Alagoas – Campus Murici. Essa escolha ocorreu por ser uma turma
em que a proponente do estudo leciona e, além disso, pretendeu-se desenvolver a
produção de vídeos sobre os conteúdos abordados nessa série.

Inicialmente, foi dividida a turma em grupos. Em seguida, foi lançada a questão da
produção de vídeos a respeito dos conteúdos estudados em sala de aula. O assunto
escolhido foi processos de oxidação-redução, que era o tema estudado no momento da
realização da atividade.

Foi então, solicitado aos grupos a seleção, realização e gravação de experimento
envolvendo o assunto supracitado. Destaca-se que, a partir dessa solicitação, foram
fornecidas referências, textos para ajudar a sistematizar o conhecimento do conteúdo.
Ao final da produção de cada grupo, com data determinada, todos os grupos deveriam
entregar o vídeo digital amador produzido, a proponente do estudo, para realização de
avaliação.
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Para realização das atividades não foram apresentados/fornecidos roteiros.
Destaca-se que os vídeos experimentais produzidos pelos alunos tiveram um caráter
lúdico, em função da liberdade de realização e um caráter amador por poderem ser
confeccionados utilizando celulares, máquinas fotográficas ou filmadoras, estando os
alunos livres para confeccionar essa atividade em casa, no “laboratório” ou na sala de
aula. Assim, os alunos apontariam os métodos e os equipamentos que foram utilizados.
As atividades teriam como característica a investigação e a ludicidade, sendo a
participação dos alunos livre e em pequenos grupos, o que favoreceria a interação
aluno/aluno e aluno/mediadora.

Avaliação dos Vídeos Amadores digitais produzidos

A produção de um vídeo possibilita aos alunos um envolvimento concreto com o
conhecimento e com os diversos recursos tecnológicos disponíveis (SILVA; SILVA,
2011).

A partir dessa atividade pode-se analisar os vídeos amadores produzidos, em
relação:

a) aos experimentos realizados;

Nesse tópico foram observadas as características como erros conceituais, uso
adequado da terminologia química, presença de equação, etc.

b) à ludicidade.

Nesse tópico avaliou-se características lúdicas referentes ao modo como o grupo
apresentou os experimentos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO

Experimentos realizados

Os vídeos produzidos são apresentados através da Tabela 01:

Tabela 1: Experimentos apresentados nos vídeos digitais amadores
Experimento Nome

01 Produção de aluminato de sódio e hidrogênio
02 Construção e uso do bafômetro
03 Camaleão
04 Construção de uma pilha

Avaliação dos experimentos apresentados no vídeo digital amador

 Experimento 01:

Apresentou-se a descrição do experimento, no qual foram relatados os materiais
(1 lata de alumínio, soda caustica e água) e sua respectiva quantidade.
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Ao iniciar a explicação, o grupo informou corretamente, o número de oxidação
(NOX) do alumínio na lata sendo igual a zero – NOX (Al) = 0. Informaram ainda, que a
reação se processava, ao inserir a soda caustica e a água “fervente” na lata de
alumínio. No entanto, a partir daí, iniciam-se os erros, como: “Hidróxido de sódio
Na(OH)2, NOX = -2”. Primeiro que a fórmula molecular do hidróxido de sódio não é
Na(OH)2, mas sim, NaOH, e não foi informado qual elemento possuía NOX = -2.
Destaca-se que o grupo não discutiu no vídeo que o hidróxido de sódio é
comercializado e conhecido popularmente como soda cáustica, mas que seu nome
químico é hidróxido de sódio.

Na cena seguinte, apresentou-se a frase: “NOX H = +1 e NOX Na = +2”. Sendo
considerado, mais um erro conceitual, pois o NOX do sódio (Na) não é +2, mas sim,
NOX (Na) = +1.

Em seguida, é afirmado que “o hidrogênio sai em forma de gás H2, NOX = 0”.
Observou-se nessa frase a linguagem coloquial predominante, pois o correto seria
informar que a partir da reação, o hidrogênio (H2) seria liberado, mas em relação ao
NOX dessa substância, foi apresentado o número de oxidação corretamente, NOX (H2)
= 0.

Na cena seguinte apresentou-se a frase “e o alumínio se junta ao oxigênio e sódio
formando NaAlO2, NOX O = -2, NOX Na = +2”. Destaca-se, mais uma vez, a linguagem
e o número de oxidação do Na, apresentado incorretamente.

“Por isso uma oxirredução, o NOX do hidrogênio, reduz-se de +1 para 0,
enquanto o alumínio aumente de 0 para +2”. Em relação ao número de oxidação do
hidrogênio e do alumínio foram informados corretamente. Mas, a partir dessa frase
observa-se a falta de apropriação da linguagem científica, pois ao se referir ao alumínio
apresentam que seu NOX aumenta. E para observar isso, não necessariamente
precisaria ser um químico, ou está estudando essa disciplina, o importante ao se referir
a essa situação e que mostraria o embasamento do conhecimento científico, seria dizer
que em relação ao alumínio seu número de oxidação, no início da reação era zero e
que ao reagir com o hidróxido de sódio em meio aquoso e em temperatura elevada, o
alumínio apresentou alteração do NOX, tendo o mesmo aumentado para +3, o que
caracteriza um processo de oxidação, ou seja, perda de elétrons pela espécie. No
vídeo não foram apresentadas equações químicas para a representação da reação.

Em relação à ludicidade, destaca-se que a própria produção amadora do vídeo
adquire essa característica, dentre outras coisas, pela liberdade de se expressar, de
escolher qual experimento seria realizado e principalmente pelo vídeo ter sido
apresentado com uma linguagem de aproximação ao cotidiano dos alunos. Também
pode ser destacado em relação a esse vídeo que o grupo optou em não aparecer,
conforme pode-se observar na Figura 01, sendo a descrição dos procedimentos e
explicações apresentadas com item de edição de textos/legendas.
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Figura 01: Imagens do início e conclusão do vídeo amador 01.

 Experimento 02:

Apresentou-se, inicialmente, os materiais que foram utilizados: dicromato de
potássio (K2Cr2O7), preparado em meio ácido (utilizou-se o ácido sulfúrico) e álcool
comercial.

Em seguida, mostrou-se o bafômetro, que foi construído com um pote de
maionese com dois furos na parte superior (da tampa) e em cada furo foi colocado 1
canudinho. Explicou-se que o bafômetro construído serviu para simular uma pessoa
que tenha ingerido álcool. Assim, dentro do pode de maionese foi inserido o álcool e
em outro recipiente foi adicionado o K2Cr2O7.

A explicação para o experimento foi que “o álcool vai ser oxidado em ácido
acético e o cromo, ele vai ser reduzido. Ele vai passar, o NOX dele vai passar de +6
para +3”. Continuaram dizendo “como vocês estão vendo, já está mudando de cor, já tá
esverdeando.” Finalizam então, “A reação que ocorre, o álcool é oxidado em ácido
acético e o cromo que estava presente aqui no dicromato, ele é reduzido a cromo +3,
que se for observado na imagem, ele fica com a coloração verde.” Por fim, o grupo
mostra a equação química que representa a reação mostrada, com destaque para a
identificação dos componentes que sofreram redução e oxidação.

2 K2Cr2O7 + 8 H2SO4 + 3 C2H6O → 2 K2SO4 + 2 Cr2(SO4)3 + 11 H2O + 3 C2H4O2

Destaca-se que a equação química foi apresentada corretamente, inclusive seu
balanceamento, mas faltou a inserção do estado de agregação das espécies, que
caracterizaria por parte dos alunos, uma compreensão em representar o estado físico
das substâncias na equação química, pois em uma equação química, tão importante
quanto representar as espécies é informar qual estado físico as substâncias do
reagente como as que foram obtidas no produto. Contendo o estado de agregação das
espécies, a equação química pode ser reescrita:

2 K2Cr2O7(aq) + 8 H2SO4(aq) + 3 C2H6O(g) → 2K2SO4(aq) + 2 Cr2(SO4)3(aq) + 11 H2O(l) +
+ 3C2H4O2(aq)

Apesar disso, ressalta-se que o processo de oxidação e redução foi identificado
de forma correta. Neste vídeo observa-se ainda uma maior apropriação da linguagem
científica – química, pelo grupo, conseguindo explicar corretamente o processo
envolvido no bafômetro.

Em relação à ludicidade, destaca-se que o grupo optou em realizar um jornal e
que neste foram inseridos diversos fatos que estavam acontecendo em seu cotidiano,
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como: falta de data para início das obras de construção do Campus Murici, visto que
atualmente, estamos em uma estrutura provisória, cedida pela prefeitura da cidade de
Murici. No jornal citaram ainda, a realização de um evento religioso ocorrido na cidade
União dos Palmares – circunvizinha a cidade de Murici, visita realizada pelos alunos do
IFAL à um Museu em Recife/PE e realização de algumas provas, conforme pode-se
observar na Figura 02.

Figura 02: Imagens do Jornal.

Para discutir sobre o assunto oxidação-redução, o grupo criou uma situação
problema, onde afirmou que ocorreu um acidente de trânsito na cidade de Murici/AL,
ocasionada por um condutor alcoolizado. A partir daí foram para um laboratório de
análises químicas para mostrar o funcionamento do bafômetro, conforme pode-se
observar através da Figura 03.

Figura 03: Imagens da situação problema apresentado no Jornal.

 Experimento 03:

Analisando o terceiro vídeo amador produzido, destaca-se que o grupo
apresentou um experimento denominado “Camaleão”. Iniciaram citando os materiais
empregados: soda cáustica (NaOH), permanganato de potássio (KMnO4) e açúcar.

Iniciando o experimento, foram explicando: “Primeiro, vamos pegar a soda
cáustica e colocar na água e deixar ela diluir. Segundo, vamos pegar o permanganato
de potássio já diluído em água e vamos acrescentar”. Destaca-se que o NaOH e o
KMnO4 ao serem adicionados à água, serão dissolvidos e não diluídos. Além disso,
ressalta-se que não foram informadas as quantidades dos reagentes, nem o volume de
água utilizado.

Em seguida, o grupo mistura as duas soluções – NaOH(aq) e KMnO4(aq), e
acrescentam o açúcar. E, continuam “No início da experiência, o íon permanganato tem
coloração violeta. Aos poucos ele se transforma em manganato que é verde. E dióxido
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de manganês que é marrom. Mas, diluído tem aspecto amarelo claro. Na imagem, dá
pra ver as três cores se transformando em uma só. Essa transformação química
acontece, porque o açúcar quando misturado em soda cáustica, libera elétrons. E o íon
permanganato pega os elétrons liberados.” Observou-se nesse trecho do vídeo, onde
foi informada a atividade experimental realizada, a predominância na linguagem
coloquial, esta que é automática e muito mais próxima da fala. Assim, as pessoas não
têm necessidade de estarem refletindo a todo o momento sobre o que vão dizer. Já a
linguagem científica exige uma reflexão consciente no seu uso (MORTIMER et al.,
1998)

Além disso, no experimento apresentado no presente vídeo, não foi informada a
fórmula molecular das espécies envolvidas, nem a equação química que representa a
reação química estudada. Apresentam a mudança de cores, mas, não retratam isso,
aliando ao processo de redução dos íons manganês. Em relação ao açúcar afirmam
que ele libera elétrons, mas não chegam a utilizar o termo oxidação. E não é apontado
qual produto da oxidação do açúcar ou qual a função da soda cáustica (nome
comercial), que não foi informado que é uma base forte, cujo nome químico é hidróxido
de sódio.

Destaca-se, segundo Souza e colaboradores (2011a) que existe uma tentativa
natural pelo uso dos vocábulos fáceis em detrimento aos termos e expressões
científicas específicas da química. Assim, diante de algumas situações, isso pode
provocar a compreensão inadequada do conceito em questão ou limitações de sua
compreensão, justamente devido à simplificação da linguagem, o que a torna mais
próxima do cotidiano, existindo a possibilidade de o estudante fixar apenas a
simplificação, não o conceito em si.

Em relação à ludicidade, destaca-se que o grupo optou em fazer uma peça teatral
com fantoche, apresentando uma situação onde uma aluna exibia ao professor
Juquinha uma experiência sobre o processo de oxidação-redução. O grupo afirma que
escolheu a experiência porque ela é “bem simples e prática” de realizar. Algumas
imagens do vídeo são apresentadas através da Figura 04.

Figura 04: Imagens do vídeo amador produzido apresentando um experimento através de Teatro
com fantoches.

 Experimento 04:

Os alunos iniciam informando que o vídeo produzido, trata da produção de uma
pilha para fazerem funcionar uma calculadora, para isso utilizaram: 2 limões, 4 moedas
de 5 centavos, 4 pedaços de zinco. Em seguida, informaram as semi-reações do cobre
e do zinco, contendo seus respectivos, potenciais de redução e a equação global, com
sua diferença de potencial (∆E).
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Os alunos iniciaram o experimento, inserindo em cada limão, uma moeda e um
pedaço do zinco, em seguida, mediram a diferença de potencial da pilha de limão com
um voltímetro. Informaram que “cada limão é equivalente a 0,95V”. Ou seja,
informaram que cada pilha de limão apresentava uma diferença de potencial igual a
0,95V.

Em seguida, os alunos ligaram as duas pilhas de limão através de um fio de cobre
e mediram novamente, a diferença de potencial das 2 pilhas, e informaram “os dois
limão é equivalente a 1,72V”. Mostraram que iriam utilizar as pilhar preparadas para
ligar uma calculadora. A calculadora funcionou com sucesso. Algumas imagens do
vídeo produzido são apresentadas através da Figura 05.

Figura 05: Imagens do vídeo amador produzido apresentando a construção de uma pilha de limão
para ligar uma calculadora

Em relação à ludicidade, destaca-se que a própria produção amadora do vídeo
pelo grupo já possui essa característica, pois a liberdade de se expressar, de escolher
qual experimento seria realizado e principalmente pelo vídeo ter sido apresentado com
uma linguagem de aproximação ao cotidiano dos alunos. Assim, destaca-se em relação
a esse vídeo que o grupo foi direto na realização do experimento, mas procurou deixar
claro que o experimento era constituído por materiais simples e fáceis de encontrar no
cotidiano e, que esse assunto está bastante próximo a todos, por ser a base da
explicação da função de uma pilha.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os recursos audiovisuais aliados às atividades experimentais podem ser
considerados como uma estratégia lúdica, que podem ser utilizados como ferramenta
de aproximação ao cotidiano e às diversas linguagens dos alunos, bem como, serem
utilizados como instrumentos para motivar/estimular os alunos, ao aprofundamento de
conteúdos químicos, contribuindo para sua formação/aprendizagem científica, por
possuir etapas de construção que estimulará o aluno ao estudo contínuo sobre o
assunto abordado.

Assim, o uso de atividades experimentais simples, como as realizadas nos vídeos
digitais amadores produzidos no presente estudo, foram consideradas como uma
proposta de estratégia positiva para aprofundamento do estudo dos processos de
oxidação-redução. Em relação à linguagem química, observada através da análise dos
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vídeos, destaca-se uma eficiente compreensão de conceitos básicos da oxidação-
redução, mas necessitando-se de uma maior apropriação da linguagem científica para
expressar o experimento realizado.
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TRABALHO COMPLETO 8

A TUTORIA DO CURSO DE LICENCIATURA EM QUÍMICA A
DISTÂNCIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE NAS
VISÕES DE ACADÊMICOS DO POLO DE ESTÂNCIA-SE.
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2Universidade Federal de Sergipe. Av. Marechal Rondon, s/n, Jardim Rosa Elze, São Cristóvão-SE

Palavras-Chave: ensino a distância; tutor; licenciatura em química.

RESUMO: ESTE TRABALHO TEM COMO OBJETIVO, ANALISAR A PARTIR DAS VISÕES DE
ACADÊMICOS DO POLO UAB ESTÂNCIA-SE A ATUAÇÃO DOS TUTORES A DISTÂNCIA DO CURSO
DE LICENCIATURA EM QUÍMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE CONFORME AS SUAS
ATRIBUIÇÕES. VISANDO ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO ACADÊMICO E AUXILIAR NAS
DIFICULDADES DOS ALUNOS, O TUTOR SURGE COMO UM NOVO PERFIL DE EDUCADOR, PARA
ACOMPANHAR, MOTIVAR E ORIENTAR A APRENDIZAGEM AUTÔNOMA DO ALUNO. PARA A
REALIZAÇÃO DESTA INVESTIGAÇÃO FOI REALIZADO UM LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO SOBRE
AS ATRIBUIÇÕES DOS TUTORES DO REFERIDO CURSO E INSTITUIÇÃO E EM SEGUIDA
INVESTIGADO AS VISÕES DOS ACADÊMICOS SOBRE O PAPEL DO TUTOR NESSE PROCESSO DE
ENSINO. PARA COLETAR AS VISÕES DOS ACADÊMICOS FOI APLICADO UM QUESTIONÁRIO A 21
ACADÊMICOS DO REFERIDO CURSO. A ANÁLISE DOS DADOS REVELOU UMA NECESSIDADE DE
MELHORIA NA ATUAÇÃO DOS TUTORES, SENDO PARCIALMENTE SATISFATÓRIA EM ALGUNS
ASPECTOS.

1 Introdução

A educação a distância, é uma modalidade educacional que utiliza as novas
tecnologias já inseridas em nosso dia a dia, como: livros, CDs, DVDs, televisão, rádio,
internet, satélites, videoconferências, celulares, para fazer chegar a qualquer pessoa
em qualquer lugar do Brasil ou do mundo o conteúdo educacional necessário para seu
desenvolvimento pessoal e/ou profissional (Holz,2011). As tecnologias da informação
e comunicação (TIC) conhecidas atualmente permitem que o conteúdo educacional
seja desenvolvido sem a obrigatoriedade de professor e aluno estarem no mesmo
espaço físico.

Sobre o conceito de Educação a Distância, Moore e Kearsley (2007, p.01)
dizem:

A ideia básica de educação a distância é muito simples: alunos e
professores estão em locais diferentes durante todo ou grande parte do
tempo em que aprendem e ensinam. Estando em locais distintos, eles
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dependem de algum tipo de tecnologia para transmitir informações e
lhes proporcionar um meio para interagir.

O avanço da informática e das telecomunicações, assim como o surgimento da
internet fez com que a EAD se renovasse e abrangesse cursos de nível diferenciados
como os de graduação e pós-graduação. Atualmente, a internet se destaca como
principal veículo mediador de transmissão de conhecimentos, criando um meio de
comunicação cujas possibilidades dependem da tecnologia utilizada e do planejamento
da instituição. (Belloni, 1999; Maia, 2002).

Diante disso, o Governo Federal criou em 1996 uma legislação própria, a fim
de regulamentar a EAD (Educação a Distância) e propiciar o credenciamento de
instituições públicas e privadas aptas a oferecer cursos nessa modalidade. O artigo 1º
do Decreto 5.622 de 2005 que regulamenta o artigo 80 da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (9.394/96) caracteriza a EAD como uma:

Modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos
processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios
e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e
professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou
tempos diversos (BRASIL, 2007, p.05).

No Brasil, é cada vez mais crescente o número de pessoas que procuram pela
modalidade de ensino a distância. Vários fatores levam estudantes a optarem por esta
modalidade de ensino seja por autonomia do tempo de estudo, não deslocamento de
sua residência para outros locais, acesso aos meios e ferramentas que as novas
tecnologias oferecem, menor custo, dentre outros.

1.1 O ensino a distância na Universidade Federal de Sergipe

A Universidade Federal de Sergipe, frente à demanda motivada pelo Ministério
da Educação em parceria com instituições de ensino superior, instituiu em 20 de
novembro de 2006 o Centro de Educação Superior a Distância - CESAD criado pela
resolução nº 49/2006/CONSU, sendo este um órgão suplementar da UFS.

Os cursos de graduação a distância oferecidos pela Universidade Federal de
Sergipe fazem parte do programa Universidade Aberta do Brasil (UAB), um sistema
integrado por universidades públicas que oferece cursos de nível superior para
camadas da população que têm dificuldade de acesso a formação universitária, por
meio da metodologia de educação a distância.
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Com a criação do CESAD, foram institucionalizados polos regionais de apoio
presencial em alguns municípios do Estado de Sergipe para oferecer as condições
necessárias para a oferta inicialmente de sete cursos de graduação em licenciatura
plena: Letras-Português, História, Geografia, Física, Ciências Biológicas, Matemática e
Química.

A proposta de cada curso de licenciatura oferecido pelo CESAD/UFS é a de
garantir ao licenciando o processo pessoal de construção da aprendizagem,
desenvolvendo habilidades e competências, atitudes e valores necessários a sua
formação profissional e pessoal, como também oferecer ao aluno de EAD maior
facilidade de acesso as tecnologias da informação e comunicação e acessibilidade de
deslocamento de sua residência.

1.2 O curso de Licenciatura em Química a distância e o processo de seleção de
tutores

O curso de licenciatura em Química na modalidade educação a distância da
Universidade Federal de Sergipe, aprovado pela RESOLUÇÃO Nº 126/2006/CONEP
tem como objetivo formar professores de Química, para o Ensino Fundamental e
Médio, que tenham uma dimensão de interdisciplinaridade e uma formação científica
básica que os incentive à reflexão, ao desenvolvimento da pesquisa educacional e ao
trabalho em equipe, e preparar o futuro professor para desenvolver iniciativas para
atualização e aprofundamento constante de seus conhecimentos para que possa
acompanhar as rápidas mudanças na área.

O processo de seleção de tutores para atuarem nos cursos de ensino a distância
da UFS é realizado através do Centro de Educação Superior a Distância por meio de
Edital de Processo Seletivo Simplificado. A seleção é conduzida pelo núcleo de tutoria
e coordenação do curso, constando de análise de currículo e entrevista quando
requerido.

1.3 O papel do tutor no ensino a distância

No ensino a distância, o papel do professor desloca-se do contexto habitual de
sala de aula e passa a interagir com seus alunos por meio de outras formas e materiais
tecnológicos, mediando à construção do conhecimento do aluno.

Em parceria, encontra-se a participação de um indivíduo com um novo perfil de
educador que age como mediador, facilitador do processo de ensino – o tutor,  um
perfil de educador que sugere novos caminhos, promove a integração dos conteúdos e
induz o aluno a criar e repensar seus conceitos.

Nesse processo de construção do conhecimento, que envolve diferentes atores
e tem no tutor um personagem fundamental, é necessário entender a
aprendizagem como pessoal, potencializada pelo grupo, com interferência da
ação dos orientadores acadêmicos, visando a obter objetivos bem marcados e
definidos (AZEVEDO, 2008, p. 25)
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A função do tutor é acompanhar a vida acadêmica do aluno, apontando
caminhos e encontrando em parcerias soluções para determinados problemas. Como
agente facilitador do conhecimento, deve estar inteiramente integrado quanto aos
conteúdos curriculares, metodologias, e demais atividades de cunho acadêmico e
meios adequados para facilitar a aprendizagem.

Desta forma, são atribuições do tutor a distância na Universidade Federal de
Sergipe:

Acompanhar o desenvolvimento teórico-metodológico do curso; conhecer
detalhadamente os materiais e procedimentos de cada disciplina; dar suporte a
distância em relação ao conteúdo ministrado; participar durante a execução da
disciplina de encontros presenciais programados; estimular os alunos à
realização das atividades propostas; apoiar os alunos menos participativos;
analisar o desempenho dos alunos e propor procedimentos que melhorem o
seu rendimento quando necessário; avaliar a aprendizagem dos alunos e
comentar seus trabalhos; participar de fóruns e chats conforme planejamento
prévio da coordenação da disciplina; acompanhar os trabalhos dos alunos,
esclarecer suas dúvidas e responder em no máximo 48 horas; propor ao
professor o acréscimo ou supressão de atividades quando necessário. (UFS,
2011)

Na literatura voltada para área de educação, tem se buscado compreender as
propostas de educação a distância, sua importância e sua relação com a educação
presencial, pontos semelhantes e diferentes. Particularmente é necessário ressaltar a
discussão acerca do papel do tutor, considerando sua ligação direta com o
desenvolvimento acadêmico do aluno, sendo este o agente mediador do processo de
ensino-aprendizagem em educação a distância.

O trabalho do tutor, apesar de apresentar suas peculiaridades, guarda
em si a essência do papel do professor, o papel do orientador do
desenvolvimento, um papel coadjuvante na formação do estudante.
Esses autores optam inclusive, por chamar o tutor de professor tutor
(EMERENCIANO, SOUSA E FREITAS et al, 2001, p. 10).

É válido elucidar ainda que, o êxito da ação tutorial depende da interação entre
todos os agentes envolvidos na EAD e que o tutor independente da sua área de
atuação é o elo de interação e ligação entre o professor, o aluno e o conhecimento.

De acordo com Sousa et al (2007, p.15),

A tutoria pode ser entendida como uma noção orientadora global chave
para articular a instrução e o ato educativo. O sistema tutorial
compreende, dessa forma, um conjunto de ações educativas que
contribuem para desenvolver e potencializar as capacidades básicas
dos alunos, orientados a obterem crescimento intelectual e autonomia
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para ajudá-los a tomar decisão em vista do seu desempenho e suas
circunstâncias de participação com o aluno.

Visando acompanhar o desenvolvimento acadêmico e auxiliar nas dificuldades
dos alunos que optam pelo ensino a distância, o tutor surge para acompanhar, motivar,
orientar e estimular a aprendizagem autônoma do aluno, utilizando-se de metodologia e
meios adequados para facilitar a aprendizagem e promover a formação de indivíduos
capazes de desenvolver as habilidades concernentes aos objetivos propostos no
projeto pedagógico do curso conforme as normas de cada instituição de ensino.

Diante disso, considerando as atribuições e o papel do tutor como agente
mediador no processo de ensino e aprendizagem, este trabalho teve como objetivo
analisar as concepções de alunos do polo de Estância/Se sobre a atuação dos tutores
a distância do curso de licenciatura em Química da UFS nas disciplinas que compõem
o núcleo do Departamento de Química (DQI). Este trabalho foi desenvolvido durante as
disciplinas de Pesquisa em Ensino de Química I e II do referido curso, no qual, a partir
de uma investigação inicial sobre a formação de professores em um curso a distância,
buscou-se refletir sobre o processo de contribuição dos tutores para o desenvolvimento
dos acadêmicos no curso.

2 Metodologia

O presente estudo foi desenvolvido com base em uma pesquisa qualitativa, na
qual a partir das visões dos acadêmicos buscou-se refletir sobre as contribuições dos
tutores a aprendizagem dos alunos (CLQ/EAD-UFS).

O tipo de pesquisa qualitativa preocupa-se em analisar e interpretar aspectos
profundos do homem, da sociedade como hábitos, ideias e atitudes. É descritiva,
“preocupa-se com o processo e não só com os resultados e o produto” (TRIVIÑOS,
1995).

Neste momento, os dados foram coletados através de um questionário de
questões abertas e fechadas elaboradas em conformidade com os objetivos propostos
neste estudo. “O questionário constitui o meio mais rápido e barato de obtenção de
informações, além de não exigir treinamento de pessoal e garantir o anonimato”. (GIL,
2010). As questões do tipo fechadas apresentam vantagens como: rapidez e facilidade
de respostas, simplificação na análise das respostas, menos complexidade em
categorizar as respostas para posterior análise. As questões do tipo abertas permitem
ao inquirido expor sua opinião de forma fiel, preza a originalidade e as respostas são
mais variadas o que propicia ao investigador obter mais informações sobre o objeto de
estudo.

O questionário foi enviado por correio eletrônico e/ou entregue presencialmente
aos alunos do curso de licenciatura em Química do polo de Estância, os dados foram
coletados entre maio e julho de 2012. De acordo com dados do Departamento de
Administração Acadêmica (DAA) da UFS, o polo de Estância conta com sessenta e oito
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(68) alunos cursistas no período de vigência 2012.1, período no qual as informações
para a pesquisa foram coletadas. Nesta investigação foram vinte e um (21) acadêmicos
informantes.

As perguntas referenciaram somente aos tutores das disciplinas que
compõem o núcleo do Departamento de Química da UFS, foram investigadas visões
sobre aspectos humanos, técnicos e pedagógicos.

Com relação aos aspectos humanos, buscou-se identificar as relações de
comprometimento estabelecidas entre o aluno e o tutor que contribuem com o processo
de ensino e aprendizagem. Para os aspectos técnicos, enfatizou-se o domínio dos
recursos tecnológicos utilizados no curso, juntamente com a capacidade de
socialização desses saberes com os cursistas. Nas visões sobre aspectos pedagógicos
destacam-se: a habilidade para estimular a busca de resposta pelo participante,
domínio de técnicas motivacionais aplicáveis à EAD e da perspectiva de avaliação
embutidos no curso.

Para análise dessas informações as respostas também foram organizadas
nos aspectos citados acima e realizado um estudo quantitativo e qualitativo das
respostas dos informantes, conforme se apresenta a seguir.

3. Resultados e discussão

Como informado anteriormente, as respostas foram analisadas e
organizadas conforme os aspectos estruturadores da investigação. Os Aspectos
Humanos,Técnicos e Pedagógicos apresentam-se a seguir com as reflexões das
visões dos acadêmicos sobre a atuação dos tutores durante o desenvolvimento das
disciplinas do curso de Licenciatura em Química.2

3.1 Aspectos humanos

A primeira questão deste aspecto buscava saber se os tutores explicavam aos
acadêmicos suas principais funções. Para 48%, alguns tutores explicam quais suas
funções como mediador do processo de ensino-aprendizagem, 43% disseram que os
tutores não explicam e 9% afirmaram que todos os tutores explicam suas funções.
Afirmando que a maioria dos acadêmicos (57%) apresenta que os tutores explicam o
seu papel enquanto tutor das disciplinas.

Quando perguntado se os tutores buscam contato com os alunos que
apresentam pouca ou nenhuma participação no curso e/ou disciplina, observou-se uma
variedade de respostas. A maioria dos inquiridos, 43% disseram que alguns tutores

2 Durante o desenvolvimento das disciplinas de Pesquisa em Ensino de Química I e II observa-se um grande número
de alunos matriculados, mas normalmente são poucos alunos que frequentam e acompanham as atividades da
disciplina. Como as referidas disciplinas não apresentam pré-requisito, os acadêmicos ficam livres para optarem pela
disciplina para estabelecer um vinculo com a instituição.
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buscam este contato apenas no período de avaliação presencial, porém, para 34%,
este contato ocorre frequentemente a cada semana, 9% dos alunos disseram que os
tutores nunca entram em contato para estimular sua participação no curso e o mesmo
número, 9% disseram que a maioria entra em contato apenas em período de avaliação
e 5% disseram haver sempre esta proximidade. Sendo assim, também é observado na
visão desses acadêmicos que os tutores fazem contato com os alunos ao longo do
período acadêmico, e que esse contato é mais freqüente durante as semanas de
avaliação.

Munhoz (2003) destaca que apenas o uso de materiais adequados,
desenvolvidos especificamente para a educação a distância, não é suficiente para
garantir o vínculo dos alunos com o curso e com a instituição. A tutoria é um dos
recursos mais seguros de acompanhar, desenvolver e fixar o interesse dos alunos pelo
curso tornando-se dessa forma imprescindível ao tutor manter contato com todos os
alunos independente da sua situação no curso. Neste sentido podemos observar
também que para estes acadêmicos o contato e o estímulo frequente do tutor é muito
importante para que os mesmos sintam-se motivados a prosseguir suas atividades.

Nos dados acerca da preocupação do tutor com o desenvolvimento do aluno
no curso, verificou-se uma negatividade para a maioria dos alunos participantes da
pesquisa. Para 43% dos alunos, a minoria dos tutores mostra preocupação com o seu
desenvolvimento no curso enquanto para 33% dos alunos simplesmente não se
preocupam, 15% disseram que a maioria dos tutores mostra esta preocupação e 9%
respondeu que isto faz parte do contexto.

Palloff e Pratt (2004) comentam que existem estilos de aprendizagem, e
pesquisas dizem que os alunos aprendem melhor quando se aproximam do
conhecimento por meio de um modo em que confiam. O tutor deve promover meios
para que os alunos possam sentir-se seguros e incentivados a desenvolver habilidades
que os auxiliarão no seu desenvolvimento curricular.

Embora o processo de ensino a distância ocorra em sua maioria
virtualmente, a relação de confiança estabelecida entre alunos e tutores reflete,
sobretudo no desenvolvimento acadêmico nas disciplinas. Observa-se que a maioria
dos alunos sente-se insatisfeito com a transparência demonstrada pelos tutores com o
seu desenvolvimento no curso. É importante considerar neste ponto que em algumas
disciplinas a tutoria é realizada somente através do ambiente virtual de aprendizagem,
não havendo nenhum contato presencial com o tutor.

3.2Aspectos técnicos

Com relação à orientação transmitida pelos tutores para o envio correto das
atividades na plataforma moodle, verificou-se uma ineficiência neste domínio. Dos
alunos que responderam este questionamento, 52% consideraram a orientação
insuficiente, enquanto para 33% isto raramente ocorre. Apenas 15% dos alunos
disseram haver sempre orientação por parte dos tutores a distância.

Perguntado se os tutores também prestavam orientação para utilização de
softwares indicados nas disciplinas, a maioria dos alunos, 76% disseram que esta
orientação não ocorre e 24% disseram que alguns tutores orientam.

Em relação à opinião dos alunos sobre o cumprimento dos horários de
atendimento on-line informado no perfil dos tutores na plataforma moodle, dos alunos
inquiridos, 38% disseram que os tutores sempre respeitam o horário de atendimento,
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para 29% a mudança de horário dos tutores ocorre constantemente, enquanto para
24%, raramente isto ocorre. Para 9% dos alunos, o horário nunca é respeitado.

A última questão deste aspecto buscava identificar qual horário o aluno do
ensino a distância prefere para atendimento on-line de seu tutor. Observou-se nesta
questão, o maior índice de equidade nas respostas, para 91% dos alunos, o
atendimento a dúvidas dos tutores deve ocorrer preferencialmente à noite e apenas 9%
preferem que seja à tarde.

Podemos observar neste aspecto que ao afirmarem insatisfação na
orientação de softwares necessários em algumas disciplinas (76%) os acadêmicos
também consideram (52%) insuficiente a orientação para o envio das atividades na
plataforma. Os dados revelaram ainda com 91% das respostas um perfil de aluno que
estuda a distância, aquele que trabalha durante o dia e detém do turno da noite para
dedicar-se aos estudos.

3.3Aspectos pedagógicos

Em relação à opinião dos alunos sobre a comunicação dos tutores pelo
aplicativo mensagem da plataforma moodle, observou-se que para a maioria dos
alunos informantes, alguns tutores comunicam-se semanalmente com 53% das
respostas, para 29% a comunicação ocorre apenas em período de avaliação presencial
e 9% dos informantes disseram que todos os tutores comunicam-se semanalmente
pelo aplicativo, para o mesmo número de alunos, 9% isto ocorre somente em período
de revisão para avaliação.

No questionamento acerca do estímulo a reflexão crítica e aprofundamento
da produção textual e do conhecimento, 38% dos informantes responderam que a
maioria dos tutores não viabilizam meios para que essas habilidades sejam
desenvolvidas. Concepções como indicações bibliográficas (14%), endereços
eletrônicos (14%) e atividades complementares (14%) também foram mencionadas
pelos informantes indicando que alguns dos tutores estimulam de alguma forma a
reflexão crítica buscando aprofundar sua produção textual e conhecimento. Um número
considerável de alunos, 20% não respondeu esta questão.

Nos questionamentos acima, é possível identificar uma visão contraditória
dos acadêmicos que de um modo geral sentem-se insatisfeitos com a comunicação
dos tutores pelo aplicativo mensagem, mas, no entanto afirmam que os tutores
fornecem instrumentos que contribuem para o processo de aprendizagem. Uma
reflexão a ser considerada seria investigar como ocorre este diálogo virtual.

Considerando a relevância do papel do tutor no âmbito do ensino a
distância, espera-se que este, enquanto profissional da educação desenvolva suas
funções baseada no compromisso com a formação de alunos que pensem e sejam
capazes de discutir e elaborar conhecimento. Para este fim, a tutoria reveste-se,
portanto, da responsabilidade de atuar enquanto mediador e provocador “de
verdadeiras aprendizagens, que possam levar o sujeito a realizar interações que o
desenvolvam” (LINS, 2005).

Outra questão deste aspecto buscava saber se existem dificuldades de
comunicação entre o aluno e o tutor e em caso afirmativo, por qual (is) motivo,
observou-se que uma das maiores dificuldades de comunicação existente entre
tutor/aluno reside na demora de obter retorno dos tutores aos questionamentos dos
alunos, 52% dos informantes alegam a deficiência do sistema de tutoria nesse aspecto.
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Outra inferência em destaque é a do horário de atendimento, 19% dos alunos
declararam que os horários de atendimento do tutor não são compatíveis com os seus
dificultando a comunicação entre eles. Para 10% dos acadêmicos, os tutores não
apresentam o conteúdo de forma clara e objetiva. Desta forma, é possível afirmar que
para a maioria dos acadêmicos (52%) o principal ponto negativo é a demora dos
tutores em responder as suas dúvidas chegando a interferir na sua aprendizagem. Do
total de informantes neste questionamento, 19% disseram não ter problemas de
comunicação com tutor.

Balbé (2003) aponta que a interação constante entre tutor e aluno é um dos
elementos que pode garantir o sucesso dos sujeitos envolvidos no processo educativo
a distância, visto que o tutor é, na maioria das vezes, o referencial de que os alunos
dispõem para balizarem seus processos de aprendizagem, ficando evidente assim a
importância que tem um sistema de comunicação eficaz no desenvolvimento dos
cursos na modalidade a distância.

Quanto à problemática inerente a relação tutor/aluno verificou-se a carência
de um contato mais afetivo e que priorize o respeito, a responsabilidade e compromisso
entre esses agentes. A análise das inferências mostra que 28% dos alunos priorizam
que a relação entre tutor e aluno ocorra de forma menos formal, 28% especificaram
que deveria acontecer com mais frequência encontros presenciais e 19% opinaram que
deveria haver vídeos conferências, chats e fóruns durante o período letivo. 5%
responderam que não devera mudar a relação já existente entre tutor aluno e 5% não
quiseram opinar sobre esse questionamento. Os dados revelam que os alunos anseiam
um contato mais próximo com o tutor, presencialmente ou por outros recursos
disponibilizados pelo ambiente virtual de aprendizagem. É importante ressaltar que os
encontros presenciais das disciplinas são conduzidos em sua maioria pelos
coordenadores de disciplinas.

Nesse contexto, Holmberg (2003) defende a ideia de que a empatia entre o
aprendiz e a organização é algo que favorece significativamente a aprendizagem e esta
relação é viabilizada pela ação efetiva dos tutores que mediam a relação
aprendiz/organização.

O aluno de EAD não está sozinho em seu universo acadêmico. Em torno dele
existem profissionais que o auxiliarão neste processo, acompanhando e
supervisionando suas ações, dentre estes está o tutor, que faz a mediação entre o
professor e o aluno. Cabe também ao acadêmico ter conhecimento conciso sobre o
que é a educação a distância e do papel dos tutores neste processo de ensino.

4 Considerações finais

A análise dos dados revelou uma necessidade de melhoria na atuação dos
tutores a distância do curso de Licenciatura em Química da UFS, no sentido de
aprimorar o acompanhamento ao acadêmico como mediador do processo de ensino e
aprendizagem.

Sobre os aspectos humanos verificou-se que os acadêmicos consideram-se
parcialmente satisfeitos com a atuação dos tutores. Em relação aos aspectos técnicos
pode-se identificar insatisfação da maioria dos alunos no que dizem respeito ao horário
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de atendimento on-line, a falta ou pouca orientação para o envio das atividades e
utilização de ferramentas necessárias ao seu desenvolvimento. Quanto às questões
pedagógicas pode-se concluir que os tutores viabilizam instrumentos que contribuem
para o processo de aprendizagem, porém os acadêmicos sentem dificuldades na
comunicação com o tutor e anseiam por uma proximidade maior e regular.

Este trabalho caracteriza-se de um estudo inicial, parte de um projeto de
pesquisa construído dentro das disciplinas Pesquisa em Ensino de Química I e II
(CLQ/EaD/UFS). Pretende-se a partir dessas questões iniciais poder aprofundar essas
investigações como parte do processo de compreensão do desenvolvimento do ensino
na educação a distância.
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Professores.

RESUMO: O PRESENTE TRABALHO APRESENTA RELATOS DE PROFESSORES DE QUÍMICA DA
REGIÃO AGRESTE DE SERGIPE SOBRE A PESQUISA EM ENSINO DE QUÍMICA. SELECIONAMOS
PROFESSORES DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO PÚBLICAS DE DIFERENTES CIDADES DO AGRESTE
DE SERGIPE, OBSERVANDO-SE, PRINCIPALMENTE, AS DIFERENÇAS NO ANO DE FORMAÇÃO.
ATRAVÉS DE ENTREVISTAS SEMIESTRUTURADAS PODEMOS IDENTIFICAR AS CONCEPÇÕES
DESSES PROFISSIONAIS E A IMPORTÂNCIA DA PESQUISA EM ENSINO EM SUA PRÁTICA
EDUCACIONAL. BUSCAMOS ELUCIDAR, TAMBÉM, AS DIFICULDADES DOS PROFESSORES PARA A
REALIZAÇÃO DE PESQUISA. OBSERVAMOS QUE A MAIORIA DOS SUJEITOS ESTÁ ENVOLVIDA COM
A PESQUISA EM ENSINO DE QUÍMICA.

INTRODUÇÃO:
A consolidação de estudos sobre a formação de professores no Brasil mostra a

importância da realização de ações nos cursos de Licenciatura, que ampliem sua
compreensão sobre a complexidade que envolve a prática pedagógica do professor.
Uma possibilidade de superar ou melhorar as concepções dos docentes de Química
sobre sua profissão é a realização de pesquisa sobre o ensino desta ciência (LIMA,
2011).

Pesquisa trata-se de uma busca feita a partir de critérios bem definidos, sendo
a pesquisa científica uma investigação feita com o objetivo de obter conhecimento
específico e estruturado sobre um assunto preciso. Sem pesquisa não existe ciência,
nem tecnologia; se não houvesse pesquisa as invenções e descobertas científicas
dificilmente teriam acontecido (BAGNO, 1998).

A pesquisa confere ao professor condição para o exercício de atividades
críticas e criativas. Esse desenvolvimento da criatividade e aumento do poder de
criticidade alcançado através da realização de investigações sobre o processo de
ensino e aprendizagem poderá contribuir para a superação de modelos de ensino
centrados na transmissão – recepção de conhecimentos científicos e na superação de
concepções simplistas sobre a prática docente.
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[...] Esta visão simplista é, por sua vez, reforçada pelo modelo
usual de formação naqueles cursos, que é calcado na
racionalidade técnica. Com base nesse modelo, os currículos de
formação profissional tendem a separar o mundo acadêmico da
prática. Assim, propiciam um sólido conhecimento básico-teórico
no início do curso, com subseqüentes disciplinas de ciências
aplicadas desse conhecimento para, ao final, chegarem à prática
profissional com os famosos estágios [...] (SCHNETZLER, 2002,
p. 17).

Essa separação de matérias específicas e pedagógicas pautadas na
racionalidade técnica, o modelo de formação conhecido como 3 + 1, pode limitar a
forma de ensinar do professor e consequentemente, a aprendizagem do aluno, pois, o
profissional formado nesse modelo acredita que apenas a memorização de fórmulas e
conceitos será suficiente para que o aluno aprenda química, no entanto, é necessário a
criação de uma atitude reflexiva e investigativa nos alunos (ANDRÉ, 2002),
contribuindo para uma formação cidadã.

A formação inicial de docentes para atuar na Educação Básica é um
movimento complexo e contínuo. É durante essa formação que conceitos sobre o que é
ser professor, vão sendo reelaborados. O futuro professor começa a desmistificar a
prática pedagógica docente, mesmo ocorrendo nos cursos de licenciatura o
afastamento entre teoria e prática (GALIAZZI, 2011). A pesquisa em ensino pode e
deve ser utilizada para a diminuição deste distanciamento entre teoria e prática (LIMA,
2011). Um ponto importante da pesquisa trata-se da promoção de criticidade do
professor, fazendo com que este tenha “iniciativa de procurar diferentes fontes de
informação, não as recebendo de forma passiva, mas que saiba argumentar e contra-
argumentar” (ZANON; ECHEVERRÌA, 2010, p.87-88). Este profissional que consegue
enxergar sua atividade de forma critica se torna capaz de promover melhorias em sua
prática docente.

“A profissão docente é vista como algo importante e problemático em que não
se pode mais admitir improvisações e simplificações” (MALDANER, 2006, p. 43) dessa
forma é necessário que os currículos de formação inicial englobem matérias que
incentivem a formação pela pesquisa, pois ela “não é o único caminho, mas é essencial
para a construção de competências em qualquer prática profissional” (GALIAZZI, 2011,
p.47). A pesquisa em ensino profissionaliza o professor criando no mesmo a
capacidade de se tornar um ser autônomo em sua prática.

A valorização da realização de pesquisa na formação do professor é recente,
as pesquisas no campo da educação química vêm crescendo desde 1990
especialmente por conta do financiamento de órgãos governamentais (ANDRÉ, 2006).
No entanto, a sua aplicação na educação básica é pouco expressiva o que contribui
para um ensino de química limitado. Os profissionais do ensino básico não são
totalmente preparados para realização de pesquisas em sua área de conhecimento,
porque durante sua formação inicial não tiveram ou foi limitado o contato com a prática
de pesquisa em ensino. Boa parte dos professores não realiza pesquisa, “por acreditar
que o problema não está no ensino, mas sim na aprendizagem por parte dos alunos”
(SCHNETZLER, 1995, p. 27).

Nos cursos de graduação existia (ou ainda existe) a concepção de que para
tornar-se professor necessitava-se apenas saber o conteúdo específico a ser ensinado,
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e que os alunos deveriam apenas ouvir e guardar as informações que lhe são
passadas. No entanto, a visão do que é ser professor constitui um vasto horizonte de
dúvidas e incertezas, as quais a pesquisa em ensino tenta desmistificar.

[...] Uma forte razão apontada pela literatura revela que as
contribuições da pesquisa educacional não chegam às salas de
aula de forma significativa porque, usualmente, os professores,
em seus processos de formação inicial (curso de licenciatura) e
continuada não tem sido introduzidos à pesquisa educacional [...]
(SCHNETZLER, 2002, p. 22)

As reflexões sobre limitações presentes no processo de formação inicial
docente e mudanças nas Diretrizes Curriculares para formação de professores
(BRASIL, 2002) possibilitou a ocorrência de modificações nas matrizes curriculares dos
cursos de licenciatura. Dentre as alterações está à necessidade de incorporação de
disciplinas que tratem especificamente da orientação de trabalhos de pesquisa na área
de ensino de Química, pois, “a ausência nos currículos da licenciatura de disciplinas
que tratem da importância da realização de pesquisa sobre o ensino e especialmente a
ausência de discussões que envolva a orientação de projetos de pesquisa” (SILVA,
SILVA, LIMA, 2012) contribui para que poucos alunos se envolvam neste tipo de
atividade durante a graduação.

Neste sentido vale ressaltar a importância da inclusão nas matrizes curriculares
da licenciatura em Química, disciplinas que possibilitem a realização de pesquisa em
ensino de Química. As discussões sobre a necessidade de melhoria na estrutura dos
currículos da licenciatura, não são recentes. Desde 1985, por exemplo, são realizadas
avaliações da matriz curricular da Licenciatura em Química da Universidade Federal de
Sergipe e na década de 1980 foi observado que o curso de Licenciatura apresentava
uma visão tecnológica, que favorecia a formação de professores descompromissados
com a educação (ANDRADE, 2010, p.19).

No curso de licenciatura em Química da Universidade Federal de Sergipe duas
disciplinas importantes incorporadas ao currículo se constituem da Pesquisa em Ensino
de Química I e II, que apresenta “possibilidade dos alunos compreenderem a
importância e como realizar investigações sobre o ensino de química” (SILVA, SILVA,
LIMA, 2012, p. 3). Com a introdução dessas disciplinas, o curso de química permite
que o futuro docente possa:

a) refletir de forma crítica a sua prática em sala de aula,
identificando problemas de ensino/aprendizagem;
b) compreender e avaliar  criticamente os aspectos sociais,
tecnológicos, ambientais, políticos e éticos relacionados às
aplicações da Química na sociedade; (CONEPE, 2002, p. 3)

A pesquisa em ensino de Química apresenta possibilidade do aluno participar
ativamente do processo de construção de conhecimento sobre a profissão docente e
também acerca de conceitos químicos. Além de permitir que o futuro professor perceba
a prática da pesquisa como algo imprescindível a sua docência.

Dada a importância da incorporação da prática de pesquisa em ensino de
Química na atividade docente, para melhoria do processo de ensino e aprendizagem
dos conceitos químicos. Este trabalho buscou compreender as concepções de
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professores de Química da região agreste de Sergipe sobre a realização de pesquisa
em ensino de química, identificando se os docentes têm acesso a produções de
trabalhos na área de ensino, além de entender suas opiniões acerca das contribuições
e dificuldades para realização de investigações sobre o ensino de química.
METODOLOGIA:

Este trabalho apresenta abordagem qualitativa fundamentada no estudo de
caso. Neste tipo de análise ocorre preocupação em “retratar a complexidade de uma
situação particular, focalizando o problema em seu aspecto total” (OLIVEIRA, 2009,
p.6). A pesquisa qualitativa tem por foco a interpretação preocupando-se com o
processo e não com os resultados (OLIVEIRA, 2009).

Instrumento de coleta de dados

A coleta de dados ocorreu através da realização de entrevistas
semiestruturadas e de forma individual. A entrevista semiestruturada encontra-se nos
extremos da entrevista estruturada e não estruturada (OLIVEIRA, 2009). Este tipo de
entrevista permite a fala livre do entrevistado e mantém a possibilidade de surgirem
outras perguntas durante a entrevista.

O roteiro da entrevista foi submetido à análise de três pesquisadores da área
de Educação Química e a coleta de dados foi registrada com auxílio de gravador. As
perguntas presentes no roteiro estavam relacionadas às concepções dos professores
sobre a pesquisa em ensino de Química. Além de identificar a opinião dos docentes
sobre as contribuições e dificuldades em realizar a pesquisa sobre o ensino de
Química, buscamos analisar se os sujeitos participam de eventos relacionados à área
de Educação em Química e com qual frequência.

Ao início de cada entrevista foi solicitado a cada participante que assinassem
um termo de consentimento livre e esclarecido3.

Sujeitos da Pesquisa

Foram selecionados professores de instituições de ensino públicas de
diferentes cidades localizadas no agreste de Sergipe.  Na seleção observamos,
especialmente, diferenças nos anos de formação.

Participaram das entrevistas, cinco professores de Química de quatro
diferentes cidades.  A primeira entrevista foi utilizada como forma de validação e
adequação do roteiro.  As falas dos docentes foram transcritas e sua análise foi
inspirada na análise de conteúdo de Bardin (1977).

Os professores serão identificados no trabalho pela sigla PQ (Professor de
Química), acrescida dos números 1, 2, 3 ou 4. Houve dificuldades em relação à
seleção e disponibilidade de outros sujeitos da pesquisa devido o calendário
acadêmico das instituições de ensino básico e superior ser diferentes.
RESULTADOS E DISCUSSÃO:

3 O termo de consentimento livre e esclarecido foi apresentado como garantia da manutenção do
anonimato dos sujeitos da pesquisa e o respeito às questões éticas que permeiam a pesquisa científica
(LIMA, 2011).
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Os quatro participantes desta pesquisa são licenciados pela Universidade
Federal de Sergipe (UFS), sendo três formados no campus de São Cristóvão e um no
Campus de Itabaiana. Devemos observar que o ano de início e termino do curso de
cada professor foi diferente e a partir desses dados podemos compreender a influência
da formação inicial destes professores na realização de pesquisa sobre o ensino de
química.

Professor Início do
curso

Término do
curso

PQ1 2006 2010

PQ2 1995 2000

PQ3 1999 2005

PQ4 1997 2002

Tabela 01: início e término do curso dos professores

O primeiro ponto a ser analisado remete ao acesso as pesquisas sobre o
ensino de química. A partir das entrevistas podemos observar que os docentes PQ1,
PQ3 e PQ4 têm acesso a trabalhos sobre o ensino de química. Os profissionais
utilizam a internet e revistas como a Química Nova na Escola (QNESc) e a Nova
Escola para se atualizarem. Essas duas revistas são importantes para o pesquisador
químico, especialmente a QNESc, pois o acesso aos trabalhos deste periódico
“contribui decisivamente para a melhoria do ensino de química e para a formação inicial
e continuada de professores” (MORTIMER, 2004, p. 4) permitindo o desenvolvimento
de processos de ensino que viabilizem a promoção de contextos escolares para a
formação de cidadãos (SCHNETZLER, 2004).

Outro ponto observado foi referente às concepções que os docentes
apresentam sobre a pesquisa em ensino de química. Na análise das entrevistas
identificamos que os entrevistados PQ1 e PQ3 entendem a pesquisa em ensino de
química como uma ferramenta de contato com o novo.

PQ1: [...] Ela aponta vários direcionamentos, várias tendências
[...] naquilo que é novo [...]
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PQ3: [...] Contribui bastante para o desempenho para o que
venha a surgir de novo nessa área [...]

Os professores PQ1 e PQ4 entendem a pesquisa como forma de atualização e
orientação de sua prática pedagógica.

PQ1: [...] Acho que aponta sugestões e orientações, discussões
sobre temas diversos. Acho que a gente fica meio interado de
como se dá esse processo [...]

PQ4: [...] É importante justamente por causa da deficiência, a
gente pode fazer um levantamento das dificuldades de
aprendizagem dos alunos, das metodologias que estão sendo
aplicadas e várias outras possibilidades [...]

A pesquisa é um processo de reconstrução de processos e produtos
(GALIAZZI, 2011) e contribui para construção de uma visão mais critica da atividade do
professor. O docente que engloba em sua prática a pesquisa em ensino “assume que o
aprender é um processo construído interativamente, de forma dialética, em que todos
se envolvem em um processo coletivo” (ECHEVERRÌA, ZANON, 2010, p. 70),
entendendo que ensinar é muito mais do que passar conteúdo.

Apesar de todos os avanços conquistados pela pesquisa em ensino de
Química, o PQ4 discute que a pesquisa em ensino é muito incipiente, e muita coisa
ainda tem de ser feita e pesquisada, seria possível atribuir essa deficiência ao fato de a
pesquisa nessa área ser recente, se comparada às outras áreas da química. Podemos
atribuir também essa limitação ao fato de “no Brasil, ainda não dispormos de centros de
pós-graduação stricto sensu específicos em Educação Química para a formação de
mestres e doutores na área” (CHASSOT, 2004, p. 53), além dos desestímulos oriundos
das gestões responsáveis pelo ensino público oficial (CHASSOT, 2004).

Outra questão presente na entrevista se referia em entender quais as
concepções dos professores sobre as contribuições que a pesquisa em ensino de
química oferece para a prática em sala de aula?

Os professores entrevistados se utilizam da pesquisa associada com a
realidade escolar para melhorar sua prática educacional e isso contribui para que as
aulas de química adquiram um caráter inovador.
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PQ1: [...] você pode observar uma determinada pesquisa e
associar a sua realidade e aquilo você pode levar para a sua
prática com certeza [...]

PQ2: [...] aplicação prática do conteúdo que você aborda em sala
de aula [...] você entende o que aborda, o que ocorre no seu dia a
dia com as alterações químicas, e isso é muito importante [...]

PQ3: [...] uma melhoria na qualidade do ensino [...]
aperfeiçoamento maior dos professores da área para modernizar
a sua metodologia de ensino [...]

PQ4: [...] pra sala de aula, principalmente inovação. A gente tem
acesso a algumas metodologias, algumas que podem ser
aplicadas ou não, mas que facilitam tanto o processo de ensino
quanto o processo de aprendizagem. Então, o conhecimento
sendo aplicado para beneficiar principalmente o aluno [...]

A prática da pesquisa, segundo os professores PQ1, PQ3 e PQ4, facilita o
processo de ensino e aprendizagem. Foi observado que o PQ2 confundiu a pesquisa
em ensino de química com a realizada em química, apresentando como resposta as
contribuições para a prática educacional da pesquisa nesta área de conhecimento.
Para Maldaner (2006) a problematização das práticas, com mediação de novos
significados ao processo de ensino e aprendizagem acontece somente com a
pesquisa.

Na Universidade Federal de Sergipe a Pesquisa em Ensino de Química foi
incorporada como disciplina curricular apenas no ano de 2009, foi possível perceber
que, apesar de durante sua formação inicial esses profissionais não terem tido contato
com a prática de pesquisa em ensino, a sua participação em programas de formação
continuada foi o fator determinante, para que três sujeitos da pesquisa se apropriassem
deste tipo de atividade, o que é fundamental na busca de melhorias em sua prática
pedagógica.

Uma forma de atualização dos professores, além do acesso a periódicos da
área, são os eventos que tratam da pesquisa em Educação Química. No estado de
Sergipe existem eventos relacionados ao processo de ensino e aprendizagem em
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Química os quais são destinados a estudantes do curso de licenciatura em Química,
professores de Química da Educação Básica e pesquisadores da área de Educação
Química. Dentre esses eventos podemos destacar a Escola de Verão em Educação
Química (EVEQUIM), que acontece no campus de São Cristóvão anualmente. Outro
evento que acontece nesse campus trata-se do Encontro Sergipano de Química
(ENSEQ) que ocorre a cada dois anos. E por fim, o Encontro Estadual de Química
(ENESQUIM) que acontece no campus de Itabaiana anualmente.

Percebemos que os entrevistados participam ou já participaram desses
eventos e de outros relacionados à formação de professores. Dentre os mais citados
estão: EVEQUIM; ENSEQ; ENESQUIM, Colóquio internacional de Educação, a reunião
anual da Sociedade Brasileira de Química (SBQ), Simpósio Brasileiro de Química
(SIMPEQUI) e Encontro Nacional de Ensino de Química (ENEQ). Todos os professores
acreditam na importância desses eventos, especialmente os docentes PQ1, PQ3 e
PQ4, pois além de participar das atividades do evento, contribuem com as discussões
e construção do conhecimento, através do envio de trabalhos científicos. Esse tipo de
participação é essencial para melhorar a sua formação e contribui para formar o
docente que reflete e pesquisa sobre o ensino, como afirma (LIMA, 2011). O professor
PQ2 já participou da EVEQUIM, mas por conta da sua sobrecarga de trabalho, deixou
de participar a alguns anos.

Mesmo com a implementação da pesquisa em sua prática pedagógica e com o
auxílio dos eventos ainda são muitas as dificuldades encontradas pelos profissionais
para realização da pesquisa sobre o ensino de química, dentre estas destacam-se:
carga horária de trabalho, a dificuldade de escrever, além da forma tradicional,
transmissiva e conteúdista como os conteúdos são abordados durante a formação
inicial de professores (GALIAZZI, 2011). Podemos perceber na fala de um dos
entrevistados a importância da graduação:

PQ3: [...] a gente sempre tem dificuldades, uma delas é
justamente da minha formação. Como eu fiz formação em uma
área de Química ((nome da área)), então a gente não teve o
mesmo suporte, nem o mesmo conhecimento de quem fez um
mestrado na área de Ensino de Ciências [...]

Percebemos que esses profissionais tiveram um modelo de formação inicial
que visava especialmente a Pesquisa em Química. O professor PQ3 se envolveu com
a pesquisa em ensino durante a sua participação em um curso de especialização na
área de Ensino de Ciências.

Ainda, sobre as dificuldades em realizar pesquisa o professor PQ1 afirmou que:
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PQ1: [...] eu tenho dificuldade em perceber o que deve ser pesquisado
[...] eu consigo fazer pesquisa, mas sempre sob orientação. Eu sempre
tive muita dificuldade de enxergar uma realidade e a partir dali
pesquisar sobre algo. Sempre tive muita dificuldade de achar um tema
que seja pertinente e que seja interessante de ser pesquisado [...]

Observamos a importância do orientador na prática da pesquisa, no
direcionamento do que o discente deve pesquisar. Outro ponto destacado pelos
entrevistados se refere às dificuldades com relação ao tempo disponível para a prática
de pesquisa.

PQ3: [...] como também o tempo, que a gente que é professor tem
a vida bem corrida [...]

Contudo, essa dificuldade não pode mais ser considerada como principal
responsável por impedir que o professor realize pesquisa em educação química, pois o
PQ2 afirma que o tempo é questão do que você determina como prioridade.

Um último ponto a ser discutido na entrevista, procura identificar se a
graduação exerceu alguma influencia para que os mesmos realizassem pesquisa na
área de ensino de química?

Os professores afirmaram que a graduação não foi à principal influencia.

PQ1: [...] acho que ela poderia ter contribuído mais, acho que ficou
muito na parte teórica. Acho que essa parte prática mesmo faltou, acho
que é por isso que eu tenho essa dificuldade em pesquisar [...]

PQ3: [...] Quando eu estudei a graduação [...] não tinha uma linha
focada somente para a área de ensino, era uma área diversificada [...]

Os professores PQ3 e PQ4 relataram que a percepção da necessidade de
mudanças na atividade docente foi o motivo os levaram a gostar da área de ensino. Por
isso, a prática de pesquisa na área de ensino de química se constitui uma prática
constante de sua docência.
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PQ3: [...] por eu gostar dessa parte de ensino, foi o que me motivou a
continuar pesquisando na área de ensino [...]

PQ4: [...] É uma coisa que até as pessoas estranham, mas poderia ser
comum, que é o amor pela profissão. Eu amo ser professor e
justamente Por esse amor pela profissão meu objetivo é que os alunos,
eles não somente percebam isso, mas que eles sintam que a química é
importante na vida deles. É tentar fazer o que a gente vê em alguns
trabalhos e em alguns livros, né. É aproximar a química da realidade
dos alunos e não simplesmente estudar química porque ela está lá na
matriz curricular, mas estudar química porque ela é importante [...]

Podemos observar principalmente nas afirmações de PQ1, PQ3 e PQ4 que a
preocupação com a melhoria de sua formação e a reflexão sobre as limitações
presentes na sua graduação, através da divisão entre disciplinas especificas e
pedagógicas foram essenciais para  o surgimento da vontade de melhorar sua prática
educacional. A percepção da necessidade de mudanças no ensino de química
possibilitou a esses professores à realização de investigações nessa área e dessa
forma serem responsáveis por melhorias significativas no processo de ensino e
aprendizagem da Química.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

A partir dos dados coletados, foi possível identificar que a pesquisa em ensino
de química começa a apresentar resultados positivos com relação à participação de
professores no processo de construção e reconstrução do conhecimento sobre o
ensino de química. Os profissionais começam a visualizar a sala de aula não mais
como um ambiente de transmissão de conhecimento, mas como um local onde a
interação entre professores e alunos promove um melhor entendimento do meio social
em que vivem.

A pesquisa ao promover o desenvolvimento de criticidade e criatividade a esse
profissional permite que as salas de aula se tornem ambientes agradáveis,
desmistificando a prática docente e facilitando a aprendizagem dos alunos.

Podemos perceber através deste trabalho a importância que é dada por esses
professores aos eventos relacionados ao processo de ensino e aprendizagem que
ocorrem no estado de Sergipe. Observamos assim que o movimento das pesquisas em
ensino de química no estado de Sergipe, mesmo que devagar, caminha para a sua
expansão. Os periódicos também mostram-se como ferramentas importantes, para o
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aprimoramento da prática de ensino e pesquisa, principalmente a Química Nova na
Escola.

A realização de pesquisa em ensino de química não é um processo fácil, no
entanto, a maioria desses professores se empenham na realização da mesma, pois
acreditam que pesquisar confere maior profissionalização.

Por fim, destacamos a necessidade do curso de licenciatura promover maior
envolvimento dos licenciandos em atividades de pesquisa sobre o ensino durante a
graduação, pois a formação inicial contribuiu pouco para realização deste tipo de
atividade, especialmente para os sujeitos desta pesquisa. Além de percebemos a
importância e influência da formação continuada para realização da pesquisa em
ensino de Química.
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TRABALHO COMPLETO 10

O QUE OS ALUNOS DO 2º ANO DO ENSINO MÉDIO DO
AGRESTE SERGIPANO FALAM SOBRE A ESTRUTURA DA
MATÉRIA
Herico Santos da Silva1* (IC), Nelson Pacheco Junior1 (IC), Erivanildo Lopes da Silva1

(PQ). herico_thii@yahoo.com.br
1Departamento de Química (DQCI), Universidade Federal de Sergipe, Campus Prof. Alberto Carvalho,
Itabaiana-SE.

Palavras-Chave: Concepções alternativas, conceito de Íons, espaços vazios.

RESUMO:

Este trabalho surgiu a partir do interesse em estudar as ideias de um grupo de alunos do
ensino médio, sobre espaços vazios e o conceito de íons relacionados aos modelos atômicos de
Dalton e Thomson. A atividade foi desenvolvida em uma turma da 2ª série do Ensino Médio de um
Colégio localizado na cidade de Malhador - SE, no segundo semestre de 2012. Para a obtenção
dos dados foram feitas discussões com os alunos, experimentos e questões problematizadoras.
A análise dos dados nos possibilitou verificar que os alunos tiveram maior dificuldade em
construir os conceitos no modelo de Dalton do que os conceitos no modelo de Thomson.

INTRODUÇÃO

Este trabalho surgiu a partir do interesse em estudar as ideias de um grupo de
alunos do ensino médio, sobre espaços vazios e o conceito de íons os relacionado com
os modelos atômicos de Dalton e Thomson. Esse estudo pode contribuir para
problematizar os principais fatores que dificultam a construção de novos conceitos a
respeito de conteúdos químicos, tendo em vista que este tema possui conteúdos
cruciais para a construção de conceitos.

Os alunos enfrentam dificuldades na aprendizagem dos diversos conteúdos
químicos, muitas vezes pelo fato de apresentarem concepções alternativas sobre a
descontinuidade da matéria em especial sobre o átomo (ECHEVERRÍA, 1996). Essas
concepções consideradas alternativas podem ser construídas durante o ensino médio,
ou até mesmo antes como, por exemplo, nos primeiros anos do ensino fundamental
(MORTIMER, 1995).

Em uma pesquisa feita por Mortimer (1995), pode-se observar que há uma
forte tendência do aluno em negar a existência de espaços vazios entre as partículas.
Os estudantes têm dificuldades em aceitar a ideia de que entre essas partículas
possam existir espaços vazios. Quando perguntados sobre a natureza do espaço entre
as partículas, os estudantes tendem a responder que entre as partículas desenhadas
existem outras partículas, negando a existência do espaço vazio.

Grande parte dos alunos tem dificuldade em representar a estrutura atômica e
a formação de íons, que é importante na construção e no entendimento de muitos
conceitos químicos como ligações químicas, óxido-redução, pH, entre outros. Assim, o
entendimento do conceito de íon pode levar o aluno a compreender melhor vários
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fenômenos que estão presentes no seu cotidiano como, por exemplo, os sais solúveis
em água que se dissociam e tornam o meio condutor de eletricidade.

Nos últimos anos foram realizadas muitas pesquisas na área do ensino de
química mostrando que a aprendizagem dos alunos é quase sempre marcada pela
memorização dos conteúdos, causando o desinteresse e afastando-os da realidade
cultural e tecnológica em que vivem (SCHNETZLER, 2004).

Estão inseridos nesse contexto, conteúdos que abordam conceitos abstratos
como, por exemplo, os conceitos sobre modelos atômicos de grande importância para
o entendimento de vários outros fenômenos químicos e que requer do aluno grande
capacidade de abstração para criar novos conceitos que representem corretamente os
modelos microscópicos conceituados cientificamente.

Os trabalhos evidenciam que os alunos têm dificuldades em relação aos
conceitos de modelos atômicos devido ao alto grau de abstração que o mesmo exige.
Assim, o objetivo do nosso trabalho é investigar as ideias dos alunos sobre espaços
vazios da estrutura atômica e os íons na condutibilidade elétrica. Justifica-se essa
temática, pois o entendimento do conceito de íon pode levar o aluno a compreender
melhor vários fenômenos que estão presentes no seu cotidiano, já que os estudantes
têm dificuldades em aceitar a ideia de que entre essas partículas possam existir
espaços vazios.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Diversos estudos evidenciam que os alunos apresentam explicações para os
fenômenos, na maioria das vezes, diferentes das explicações que seriam aceitas pela
comunidade científica, o que na literatura recebe o nome de concepções alternativas.
Quando as ideias dos alunos interagem com o conhecimento cientifico, com a
linguagem científica, com leis e teorias, por vezes apresentado pelo professor, eles
acabam construindo relações entre suas ideias e o novo conhecimento. Esse resultado
pode ser por conta de um conceito científico transformado em uma concepção
alternativa (BOO, 1998; HARRISON e TREAGUST, 1996).

As concepções que os alunos têm a respeito dos fenômenos da natureza
podem ser completamente diferentes dos conhecimentos científicos, conduzindo a
erros conceituas. Os alunos têm uma extrema dificuldade em relação à compreensão
dos modelos atômicos e apontam que a principal dificuldade pode estar no alto grau de
abstração do tema (SOUSA et al, 2006; FRANÇA, 2009).

Bastos et. al. (2004) mostraram que as pesquisas realizadas sobre as
concepções alternativas possibilitaram afirmar que os alunos constroem por si
mesmos, por meio de experiências vividas, vastas teorias em relação aos fenômenos
do cotidiano, que muitas vezes podem ser contrárias aos conhecimentos científicos, e
ainda que a escola possua grande influência no surgimento dessas concepções.

Rosa e Schnetzler (1998) fazem uma revisão das concepções sobre
transformações químicas encontradas na literatura e abordam dentre outras
concepções aquelas relacionadas ao desaparecimento, deslocamento, modificação,
transmutação e interação química de substâncias durante o processo. Para os alunos
durante uma transformação química os reagentes podem sair de um lugar para outro,
entendendo que ocorre transformação química quando se tem mudança de estado ou
cor (ARAGÃO et. al. 1991).

Silva et al. (2008) também reportam dados de uma pesquisa realizada com
estudantes do ensino médio sobre transformações químicas e constatam que a maioria
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dos estudantes investigados não possui uma compreensão correta acerca desse tema,
cuja concepção mais marcante é aquela em que os estudantes não reconhecem as
reações que ocorrem em organismos vivos como transformações químicas.

Como o foco desse trabalho é enfatizar a questão da estrutura atômica
apresentamos mais detidamente os trabalhos nessa temática. Em uma pesquisa feita
por Mortimer (1995b), com o objetivo de observar as concepções alternativas de alunos
da oitava série do ensino fundamental com idade entre 14 e 15 anos. O pesquisador
captou diálogos que foram gravados e transcritos, para uma melhor analise dos dados,
onde foram desenvolvidas pesquisas sobre a evolução das concepções atomísticas
dos estudantes e através das mesmas se pôde observar que há uma forte tendência do
aluno em negar a existência de espaços vazios entre as partículas. Os estudantes têm
dificuldades em aceitar a ideia de que entre essas partículas possam existir espaços.
Quando perguntados sobre a natureza do espaço entre as partículas, os estudantes
tendem a responder que entre as partículas desenhadas existem outras partículas,
negando a existência do espaço vazio.

Em um trabalho feito por França (2009), com o objetivo de investigar as
concepções que os alunos do ensino médio da rede pública possuíam sobre formação
de íons e estrutura atômica, para que a partir das respostas dos alunos o professor
possa saber como o seu aluno pensa e a partir daí elaborar aulas que possam gerar
mais aprendizagem para os alunos. E para tal pesquisa foram coletadas dadas em
quatro escolas com 211, para os mesmos foram aplicados um questionário no qual
continha quatro questões problemas onde os alunos tinham que responder de forma
individual. As respostas dos alunos foram divididas em categorias para análise, e
através desta observou-se que grande parte dos alunos tem dificuldade em representar
a estrutura atômica e a formação de íons.

Rocha (2012), a fim de tornar o aprendizado mais expressivo para os alunos,
fez um trabalho com o objetivo de indicar as concepções que os alunos têm a respeito
de íons, para que o professor tenha como base esse estudo para melhor elaborar suas
aulas de forma que instiguem os alunos para uma melhor aprendizagem. A pesquisa foi
realizada com alunos do ensino médio da escola pública, onde foram aplicadas quatro
questões problemas de forma discursiva, onde através dessas foi possível perceber as
concepções dos alunos, e notou-se que os alunos não conseguem relacionar bem os
conceitos químicos básicos. Os alunos têm dificuldade na explicação da condução de
corrente elétrica em solução aquosa de NaCl e a não condução em uma solução
aquosa de sacarose, os alunos confundem os processos de ionização, dissolução e
dissociação.

Dentre os modelos apresentados no ensino desse tema, destacam-se: a) o
modelo atômico de Dalton, no qual o átomo é considerado maciço e indivisível; b) O
modelo atômico de Thomson, onde os elétrons estariam mergulhados em uma massa
homogênea, como ameixas em um pudim. Esta proposta é conhecida como, "Modelo
Atômico de Thomson".

A estrutura do átomo é um tema de difícil compreensão para os alunos, dado
que o nível de exigência para sua aprendizagem requer elevada capacidade de
abstração. Isso não é de se estranhar, uma vez que as idéias básicas sobre a teoria
atômica, que surgiram em 1808 e 1810 com John Dalton, já descreviam a matéria
composta por partículas muito pequenas para serem vistas, chamadas de átomos.

A ideia de átomo distancia-se do mundo real do aluno, e para realidades
impossíveis de serem vistas, é necessário criar modelos que “são ferramentas
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fundamentais de que dispomos para compreendermos o mundo cujo acesso real é
muito difícil” (CHASSOT, 1993, p. 100).

Ao abordar em sala de aula o assunto modelos atômicos, os professores não
dão tanta ênfase a parte histórica, sendo abordado de acordo com o que o professor
acha mais importante, não havendo nenhuma relação entre os modelos e alguns
fenômenos químicos, como por exemplo, a formação de íons. (FRANÇA, 2009), que é
um dos focos deste trabalho.

METODOLOGIA

Como metodologia para formar o grupo de trabalho para a pesquisa sobre a
natureza elétrica e espaços vazios da matéria foi adotada a estratégia do grupo focal.
Sendo os alunos selecionados pela condição de que estes já tivessem os conceitos
discutidos anteriormente nas suas aulas de química, ou seja, alunos que passaram
pelo ensino formal.

A estratégia do grupo focal é uma das mais utilizadas por pesquisadores das
diversas áreas de educação em ciências, principalmente por ser uma técnica que
possibilita uma maior interação discursiva, maior integração e dinâmica entre os
participantes. Segundo Gatti (2005, p. 7) “grupo focal é um conjunto de pessoas
selecionadas e reunidas por pesquisadores para discutir e comentar um tema, que é
objeto de pesquisa, a partir de sua experiência pessoal”. A motivação da escolha dessa
técnica está baseada em uma de suas características principais relatada por Gatti
(2005, p. 9), quando ela fala que “há interesse não somente no que as pessoas
pensam e expressam, mas também em como elas pensam e por que pensam”.

Segundo Patton (2002), a entrevista de um grupo focal deve conter um
pequeno número de pessoas e não deve ultrapassar um período de 30 min a 2 horas.
O autor sugere o emprego de duplas de entrevistadores, onde um fica livre para
documentar as respostas, enquanto que o outro discute com os alunos. Ele sugere
também que os pesquisadores não resolvam problemas durante a entrevista, tem que
ser uma entrevista e não uma sessão para resolver problemas.

Flick (2009), afirma que as entrevistas de grupos focais apresentam uma série
de vantagens, como por exemplo, o baixo custo e a grande quantidade de dados
obtidos, podendo ir além dos limites das respostas de um único entrevistado.  Mas
citam também algumas limitações, como por exemplo, a dificuldade que se pode ter ao
documentar os dados de modo a permitir a identificação dos interlocutores individuais e
a diferenciação entre os enunciados de diversos interlocutores paralelos.

As respostas dos alunos foram gravadas durante toda a abordagem da
pesquisa e foram analisadas a partir de um processo dinâmico de criação de onde
vieram a compor as categorias, tendo em vista que a criação de categorias é o ponto
crucial da pesquisa.

Então, com o propósito de investigar as ideias dos alunos sobre íons e espaços
vazios entre os átomos buscou-se compor um grupo de alunos do ensino médio da
única escola pública secundarista da cidade de Malhador - SE para discutir os tópicos
em questão em meio a atividades experimentais. Essas atividades serviram para
discutir com os alunos seus conhecimentos prévios e problematizar os conteúdos a
respeito dos modelos atômicos.

Foram desenvolvidas duas atividades para tal pesquisa, sendo uma delas dois
experimentos e outra uma situação com questões problematizadas sobre os dois eixos
da pesquisa. Vale salientar que tanto a realização das atividades de natureza
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experimental quanto às questões problematizadoras foram, primeiramente,
desenvolvidas com dois alunos do 2º ano do ensino médio com características
similares as dos grupos de trabalho, isso com o propósito de validar os instrumentos da
pesquisa.

Depois dessa etapa de validação e consequente reformulações da atividade
experimental e questões problematizadoras da situação problema, iniciamos de fato a
investigação lançando mão de um experimento computacional onde se via a expansão
e compressão de gases. Nesta atividade os alunos fizeram simulações, onde eles
poderiam discutir a natureza dos espaços entre as partículas por conta do modelo
cinético dos gases. Enquanto os alunos usavam o experimento, eram realizadas
algumas perguntas a fim de problematizar os espaços vazios. Para o mesmo fim, em
um segundo momento foi feito um experimento onde se misturava água destilado com
etanol. O propósito foi discutir a contração de volume após a interação dos materiais.

Já em outra etapa das atividades experimentais foi a realização de um
experimento sobre condutividade elétrica, onde o propósito era testar a condutibilidade
elétrica de várias soluções, isso com o objetivo de fomentar a discussão sobre os
fenômenos observados entre os alunos e o pesquisador.

Após as atividades experimentais, isso já em outro encontro, foi aplicado aos
alunos quatro questões problematizadoras, sendo elas:

1) É possível imaginar que o átomo tem alguma coisa “por dentro”? Acontece que o átomo é
extraordinariamente pequeno. Como provar que ele tem algo a mais “por dentro”?

2) O modelo visto no desenho mostra que as partículas (dos gases) estão em movimento.
Bom, para que ocorra esse movimento é necessário que entre essas partículas exista
espaços vazios. Considerando os átomos como essas partículas, então entre eles podem
existir vazios? Faça comentários a respeito

.
3) Imagine um copo de água com açúcar e outro com sal de cozinha. Se montarmos o sistema
abaixo, verifica-se que a lâmpada acende intensamente com o NaCl ( sal de cozinha) e não
acende quando o copo é o de água com açúcar, como explicar tais fenômenos.

4) As pessoas costumam dizer que devemos ficar longe da água do mar quando está
relampejando, pois podemos até morrer, mesmo que o raio caia longe de onde estamos. Você
acredita nessas pessoas? Caso acredite ou desacredite, por quê? Alguns aparelhos eletrônicos
como secadores de cabelo, apresentam em suas embalagens a informação para ter cuidado
com o contato do aparelho como a água, pois podem tomar choques elétricos? Explique por
que tomamos choques. Qual a relação da eletricidade com a água? Sabe-se que a água
destilada é isenta de impurezas, portanto conduz minimamente eletricidade. No seu
entendimento, com água destilada o risco seria o mesmo? Argumente sobre.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A partir dos estudos feitos foram elaboradas duas categorias, na tabela 1 foram
elaboradas três subcategorias e na tabela dois, duas subcategorias, como mostrado
mais a baixo:
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Tabela 1: Categorias, subcategorias.

Categoria 1 Subcategorias

Espaços vazios

A – Não existe espaço
B – Entre os átomos
C – Entre os átomos diferenciados pelo
estado físico da matéria

A turma escolhida foi selecionada aleatoriamente, o único pré-requisito era ter
visto o assunto de modelos atômicos, para que pudéssemos relacionar as concepções
que alunos tinham em relação aos espaços vazios relacionando-o com o modelo
atômico de Dalton e o conceito de íons relacionando-o com o modelo atômico de
Thomson.

A partir das respostas dos alunos, pode-se perceber a incompreensão dos
mesmos em relação à concepção de vazio e íons, relacionando esses assuntos com o
modelo atômico de Dalton e Thomson, não compreendendo do que realmente estes
modelos apresentam e explicam. As respostas dos alunos, conforme aponta a tabela 2,
foram agrupadas de acordo com as categorias e subcategorias apresentada na tabela
1.

Na categoria I, subcategoria A, aluno 1 e 6, podemos observar, por meio da
tabela 2, que se refere aos que não consideram a existência de espaços vazios entre
os átomos, encontramos aqui uma proximidade com a zona conceitual. Segundo
Mortimer (2000), da concepção continuada da matéria.

Nestas falas se identifica, por parte do aluno 1, a negação do conceito atômico
e se nega a existência de espaços vazios entre os materiais (negação do vazio).  Está
relacionada a uma percepção sensorial da matéria onde se atribuem características
relacionadas à percepção diretamente à matéria.

Conforme a Tabela:

Tabela 2: Categorias, subcategorias e fala dos alunos.

Categoria 1 Subcategorias Resposta dos Alunos

Espaços vazios
A - Não existe espaços

Aluno 1: Não, isso aí é impossível
segundo ele (Dalton), o formato do

átomo dele é uma bola de bilhar
fechada ela não tinha espaço, não
tinha como botar água dentro dela,

por que era uma bola maciça.
(18:56)

Aluno 6: Não por que cada átomo é
menor que o outro, as partículas,

nunca viram através de um
microscópio para defini-lo (0:58).

Aluno 1: Não tem vazio, o vazio é
difícil de provar. (09:56)
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Na subcategoria B, observa-se que o aluno 1 e o aluno 3, por meio da tabela 2,
aceitam que existem espaços vazios entre os átomos, onde o primeiro afirma que os
espaços vazios entre os átomos existem por causa de seu formato esférico onde ao se
juntarem ficarão espaços entre eles. O segundo afirma que para que os átomos se

B - Entre os Átomos

Aluno 2: É lógico que há, por que a
parede é formada por átomos e é
bem pequeno, é tanto que não dar

para ver, e entre os átomos tem
espaço. (06:08).

Aluno 1: Eu acho que sim, por que
pelo fato dele ser redondo quando
estão juntos ficam espaços entre

eles. (06:32)

Aluno 3: Se não existisse vazio eles
não tinham como se movimentar.

(1:39)

C - Entre os Átomos
diferenciados pelo

estado físico da matéria

Aluno 2: Na matéria física solida a
gente não consegue atravessar, já
no gás é mais fácil e no liquido é

mais difícil um pouco, tipo quando a
gente vai dar um murro embaixo da

água o braço vai mais devagar e
num recipiente com um gás vai mais

rápido por que a mobilidade num
recipiente com um gás é mais rápido.

(10:07).

Aluno 2: Na verdade os espaços são
maiores que nos sólidos por que nos
sólidos elas são bem unidas, já nos

líquidos as moléculas estão um
pouco mais afastadas, então eu

acho que o mesmo acontece com os
átomos. (07:23).

Aluno 5: Sim, pois os átomos estão
se movendo, para que eles se

movam é preciso espaço como, por
exemplo, (...), nos sólidos como eles

estão mais unidos não há tanta
agitação como no liquido, pois elas
estão mais despeças e com mais

espaços para se mover e no gasoso
elas têm mais espaços ainda. (1:55).
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movam é preciso que existam espaços entre eles. Isso mostra que os alunos levam
para as salas de aula concepções alternativas (KRASILCHIK, 2004).

A resposta dos alunos 1 e 3 mostra a dificuldade que os mesmos têm em
explicar os modelos atômicos, por conta de concepções alternativas que os mesmos
têm e pelo alto grau de abstração que o tema exige.

Souza et al. (2006), em trabalho desenvolvido com essa temática, também
constataram uma extrema dificuldade dos alunos com relação à compreensão dos
modelos atômicos e apontam que a principal dificuldade pode estar no alto grau de
abstração do tema.

Na subcategoria C, tabela 2, extraída na fala dos alunos 2 e 5, que consideram
a existência dos espaços vazios entre os átomos diferenciando esses espaços em
relação ao estado de agregação de cada substância ou matéria.

Portanto para se construir o conceito de átomo em sala de aula se faz
necessário o entendimento de que se trata de modelos de observações empírica e que
esses modelos são apenas representações da realidade (MORTIMER, 2000, pag.189).

Tabela 3: Categorias e subcategorias

Categoria 2 Subcategorias

Íons e corrente elétrica A – Depende dos íons
B – Todos os materiais formam íons

Se já são grandes as dificuldades dos alunos em pensar microscopicamente, o
que dizer então com relação à visão de como explicar a formação dos íons
(CAAMAÑO, 2004).

Considerando está problemática, devemos admitir que um ensino
aprendizagem conceituando modelos atômicos a partir das concepções prévias dos
alunos, seria de grande auxílio na compreensão dos mesmos sobre os conceitos
científicos, da formação dos íons.

A importância da compreensão do conceito de formação dos íons leva o aluno
a um entendimento de vários outros fenômenos químicos, físicos e biológicos, como as
ligações químicas, a solubilidade dos sais em água e etc.

Tabela 4: Categorias, subcategorias e fala dos alunos sobre íons.

Categoria 2 Subcategorias Resposta dos Alunos

Íons e corrente elétrica A - Depende
dos íons

Aluno 6: (3:12) Por que o sal de
cozinha contem íons e o açúcar não

possuem.

Aluno 1: (05:19) a quantidade de íons,
o que teve maior presença de íons

ascendeu mais forte.

Concordo que os íons que estão na
água não são o bastante pra conduzir,

água tem alguns íons, mas não o
suficiente para passar a eletricidade
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Na subcategoria A, “depende de íons”, tabela 4, classifica o conceito dos
alunos que consideram a ideia de dissociação iônica para algumas substâncias e a
subcategoria B, “todos os materiais formam íons”, tabela 4 relaciona os alunos cujos
conceitos não diferenciam substâncias iônicas das moleculares, ou seja, para elas
todos os compostos podem dissociar-se em maior ou menor quantidade formando íons
condutores de eletricidade.

Nesta fase se tem a noção do átomo como formador das moléculas,
substâncias simples e compostas. No trabalho em que expôs a noção de perfil
conceitual, Mortimer (1995b) aplicou tal noção a dois conceitos relacionados à teoria da
matéria: a concepção atomística e os estados físicos (AMARAL, 2004).

Na subcategoria A, os alunos 1, 2, 5 e 6, por meio da tabela 4, ao falarem que
a quantidade de íons presentes em solução pode aumentar, diminuir ou não passar
corrente elétrica por uma determinada solução, isso mostra que eles têm conhecimento
do conceito de íons, mas em nenhum momento se referem de como são formados os
íons, conforme descritos na fala do “Aluno 6”.

Estudos feitos por França (2009) mostram que os alunos não conseguem
explicar como os íons são formados, relatam que o conceito de íon é pouco assimilado
pelos alunos, uma vez que em seus estudos a grande maioria dos discentes não
conseguiu explicar sua formação. Por tanto podemos notar que por conta dos alunos

(09:40).

Aluno 2: (08:51) Não formou íon né, ou
os componentes que vem na água não

deve ter.
Aluno 5: (10:35) Não, por que é a água

que vai quebrar a molécula do sal,
quando tiver dissolvido é que vai formar

os íons.

B - Todos os
materiais

formam íons

Aluno 3: (2:58) Por que o sal tem íons
suficiente para conduzir enquanto o
açúcar tem menos íons que não é o
suficiente para ascender a lâmpada.

Aluno 5: (3:46) Por que na solução do
sal com a água a maior concentração

de íons, se fosse açúcar isso não
aconteceria por que teria íons em

menor quantidade.

Aluno 1: (09:40) Concordo que os íons
que estão na água não são o bastante
pra conduzir, água tem alguns íons,
mas não o suficiente para passar a

eletricidade.
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não conseguirem compreender o conceito de íons e a sua formação, acabam se
confundindo ao tentar explicar a condutividade elétrica entre as soluções de sal de
cozinha com água e a solução de açúcar com água.

Já na subcategoria B, tabela 4, os alunos 3 e 5 têm um conhecimento formado
sobre íons e a influência que eles causam em solução para que haja passagem de
corrente elétrica, Por outro lado, eles não conseguem diferenciar as substâncias
formadoras de íons em solução, mostrando assim uma deficiência quanto às
substâncias que formam ou não íons, como se pode ver na fala dos “Alunos 3 e Alunos
5”.

Se para o aluno pensar microscopicamente não é uma tarefa tão simples,
extrapolar essa visão para explicar a formação do íon também se tem mostrado
problemática (CAAMAÑO, 2004).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Percebe-se nesse trabalho que os alunos, tiveram maior dificuldade em
construir os conceitos para o modelo que relaciona espaços vazios na estrutura
atômica da matéria do que para os conceitos do modelo relacionado com a dissociação
iônica que explica a condução de corrente elétrica, essa dificuldade pode está
relacionada com a metodologia utilizada pelo professor em sala de aula, explicado pela
transmissão do ensino tradicional.

Tal fato está evidenciado na maior facilidade que os alunos mostraram ter
quando construíram ideias e conceitos mais adequados para o modelo atômico
explicado pela teoria de Thomson (íons e corrente elétrica).

Já o modelo atômico, explicado pela teoria de Dalton, foi visto pelos alunos de
maneira rápida e formal apenas para cumprir a seqüência didática exigida no conteúdo
programado o que dificulta a compreensão dos alunos sobre a descontinuidade da
matéria e sobre a existência de espaços entre os átomos. Por tanto o entendimento
desse conteúdo ficaria mais claro e objetivo para os alunos, se esses fossem
trabalhados de maneira que relacionasse a evolução dos modelos atômicos.

A análise concluída nesta investigação leva-nos a acreditar que para alcançar
uma aprendizagem mais significativa sobre o tema analisado, é importante fazer uma
abordagem problematizadora dos modelos atômicos e também trabalhar a história da
química para que o aluno compreenda melhor a estrutura da matéria.
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RESUMO

O presente trabalho apresenta a validação de um experimento realizado durante a
aplicação de uma SDE sobre termoquímica. A validação segue o modelo usado em
SDE citado por Méheut (2005). Os resultados mostram que a experimentação
contribuiu na construção do conhecimento da turma alvo, sendo o desempenho desses
alunos melhor quando comparado a estudantes que presenciavam aulas do sistema
tradicional de ensino.

INTRODUÇÃO

A melhoria do ensino de ciências é o principal objetivo da pesquisa nessa área, a
experimentação é umas das bandeiras nesse sentido, sendo ela em muitas
interpretações, sine qua non para alcançar tal objetivo. Atividades experimentais devem
ser organizadas levando em consideração as concepções prévias dos alunos. Deste
modo, as atividades experimentais devem ser investigativas e proporcionar a reflexão
sobre o conhecimento a ser aprendido (ROSITO, 2003; SILVA e ZANON, 2000).
Para 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. É necessário que o professor tenha consciência de
como a experimentação deve ser mediada para os alunos, não apenas sendo usada
para comprovar uma teoria. Esta deve ser feita de modo a relacionar a teoria e a
prática, de forma a contextualizar esse experimento com a realidade em que o aluno
está inserido, a fim de levá-los a levantar questionamentos sobre sua própria vivência e
interpretá-las de forma coerente.
De nada adianta o uso de experimentos durante a aula, se este não for mediado de
forma a promover a compreensão dos alunos. Dessa forma, torna-se necessário que o
professor seja capaz de desenvolver no aluno o raciocínio lógico e a percepção dos
fatos que acontecem durante o experimento. Assim, a experimentação será eficaz para
a aprendizagem do aluno, pois “mais prejudicial do que a ausência de aulas
experimentais é a prática desorganizada das mesmas, não permitindo ao aluno a
compreensão dos fatos ou o desenvolvimento do raciocínio lógico.” (OLIVEIRA, 2005
apud FALCÃO e SALGADO, 2009, p. 8).
Francisco Jr, Ferreira e Hartwig (2008) falam que a experimentação deve ser
investigativa, pois esta permite o desencadeamento de uma discussão conceitual que
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leva os alunos a refletirem sobre os conceitos estudados, dessa forma consentindo
uma visão mais ampla do mundo a partir da ciência. Esse tipo de experimentação é
realizada pelos próprios alunos, que a partir da discussão é capaz de elaborar suas
hipóteses e comprová-las por meio da experimentação. Assim o professor exerce o
papel de mediador do conhecimento.
Nesse sentido, Giordan (1999) argumenta que na visão da maioria dos professores de
ciências a experimentação caracteriza-se como uma forte aliada no ensino, pois
desperta grande interesse em alunos de diversos níveis de escolarização, aumentando
a capacidade de aprendizado, por funcionar como meio de envolver os alunos nos
temas em pauta. Para os alunos a experimentação tem um caráter motivador, lúdico,
essencialmente vinculado aos sentidos, o que de uma forma ou de outra acaba
auxiliando na aprendizagem dos conceitos.
Durante o Estágio Supervisionado em Ensino de Química II os alunos da Universidade
Federal de Sergipe – Campus Professor Alberto Carvalho discutiram acerca da
construção de Sequências Didáticas de Ensino (SDE), sendo orientados a construí-las
e aplicá-las durante o estágio. Dentre as atividades presentes na SDE está a
experimentação.
A produção de material didático por professores da educação básica de forma
individual é muito complicada, isso devido à própria limitação de sua formação
(EICHELER, PINO, 2010). Então a elaboração de SDE durante a disciplina estágio dois
pode quebrar umas das dificuldades de futuros professores em produzir materiais.
Segundo Méheut (2005) uma SDE deve ser composta por quatro componentes:
professores, estudantes, mundo material e conhecimento a ser desenvolvido. Tais
componentes formam um dos modelos de aprendizagem defendidos pela autora, os
quais se encontram interligados a partir de duas dimensões: a dimensão
epistemológica (como o conhecimento científico trabalha com relação ao mundo
material) e a dimensão pedagógica (o papel do professor, os tipos de interação
professor-aluno/aluno-aluno, o que se espera dessas interações).
A SDE da qual trataremos aqui aponta a contextualização no ensino de Ciências em
uma perspectiva da Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS), a fim de distanciar-se do
modelo tradicional de ensino e auxiliar na aprendizagem do conhecimento do aluno,
por meio de situações vivenciadas por eles mesmos.

Para a elaboração da SDE buscou-se fazer uma abordagem centrada na
perspectiva CTS, a fim de relacionar os conhecimentos científicos com os aspectos
sociais e tecnológicos relacionados ao tema. Entre os referenciais teóricos utilizados
pode-se destacar Auler (2007), segundo o autor para implementação da abordagem
CTS é importante fazer grandes alterações no campo curricular, as quais possibilitem a
introdução de temas relacionados a problemas atuais, que se comuniquem com o
campo científico tecnológico, isso a partir de temas sociais acentuados que possam ser
tratados de forma interdisciplinar.

A elaboração da SDE foi baseada nos três momentos pedagógicos de Delizoicov,
Angotti e Pernambucano. (2007): Problematização inicial, a qual serve de base para o
encadeamento de atividades e discussões no decorrer das aulas; Organização do
conhecimento, quando o professor entra como mediador para a articulação das ideias;
e a Aplicação do conhecimento, momento em que os alunos aplicam o conhecimento
adquirido para resolver problemas bem mais complexos do que aqueles propostos na
problematização inicial.
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De acordo com Freire (1987), a problematização faz-se através do diálogo, no qual os
alunos passam a interagir no processo educacional, para seu próprio crescimento tanto
intelectual, como cognitivo. Dessa forma, a parte da problematização consiste em um
momento que vai muito além da dimensão pedagógica, uma vez que auxilia na
capacidade de percepção crítica do sujeito.
Aqui discutiremos a experimentação (elaboração e resultados) presente na SDE
mencionada, o experimento visa o ensino de calor específico e transferência de calor e
foi baseado no trabalho de Mortimer e Amaral (1998). Antes de elaborar uma atividade
experimental é de essencial importância que os professores conheçam as dificuldades
no ensino e aprendizagem de tal tema. Assim, deve haver uma análise prévia na
literatura sobre o tema que se vai ensinar.
Méheut e Psillos (2004) falam que antes da elaboração de uma atividade, o professor
deve ter o conhecimento das dificuldades do aluno sobre o tema a ser ensinado e
aprendido, essa investigação deve ser feita por meio da literatura e pré-teste. A análise
do experimento foi baseada na forma de validação a posteriori de uma SDE. A
validação pode ser feita através da aplicação de pré-teste e pós-teste, ou
acompanhamento do desenvolvimento dos alunos. (MÉHEUT, 2005).
Para fazer isso, usamos o texto de Mortimer e Amaral (1998), nele os autores
identificam que os alunos pensam que o metal é mais frio que a madeira por falarem
que o metal possui o calor “frio” e a madeira o “quente”. Para transformar essa
concepção eles sugeriram a utilização de uma experimentação, a qual será usada com
algumas alterações.
Sendo assim, o presente trabalho tem o objetivo de investigar os efeitos de uma
experimentação investigativa sobre o ensino de calor específico, e avaliar a presença
de duas concepções prévias sobre calor identificadas por Mortimer e Amaral (1998) em
duas turmas de intervenção. O resultado final encontrado na turma de intervenção é
comparado a duas turmas do ensino tradicional. Espera-se então que a validação
contribua para investigação da eficácia do experimento da SDE, de modo a evidenciar
resultados para uma reformulação e reaplicação desse material didático.
METODOLOGIA

O experimento validado nesse trabalho foi aplicado em duas turmas de 2° ano do
ensino médio do Colégio Estadual Murilo Braga, durante o Estágio Supervisionado em
Ensino de Química II; a Turma I composta por 17 alunos e a Turma II por 20 alunos,
ambas com alunos com idade entre 15 e 16 anos.
A análise do experimento foi feita com base na validação de uma SDE. Foram
aplicados quatro questionários que são apresentados a seguir: o pré-teste, com o
objetivo de investigar as concepções prévias dos alunos; um questionário durante o
experimento, avaliando o efeito imediato dos fatos, esse foi aplicado de forma diferente
em cada turma e é detalhado no decorrer do trabalho; outro questionário, contendo
duas questões para as discussões do experimento; e o pós-teste, após 45 dias da
aplicação do experimento. Apresentaremos os resultados de todos os questionários
nesse trabalho. A metodologia usada no desenvolvimento e análise do experimento é
explicada a seguir:

1ª Fase: Análise do conhecimento a ser ensinado.
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Antes de elaborar uma atividade experimental é de essencial importância que o
professor conheça as dificuldades no ensino e aprendizagem de tal tema. Assim, deve
haver uma análise prévia na literatura sobre o tema que se vai ensinar. Para fazer isso,
usamos o texto de Mortimer e Amaral (1998).
Para investigar se os alunos apresentam as concepções prévias citadas por Mortimer e
Amaral (1998), aplicou-se a seguinte questão em um Pré-teste:

Ao tocar um bloco de metal tem-se a sensação de “frio”, já ao tocar um bloco
de madeira tem-se uma sensação de frio menos intensa. Podemos dizer que o bloco
de metal tem menor energia? Em qual deles ocorreu uma maior mudança de
temperatura num intervalo de tempo menor?

2ª Fase: Elaboração e Aplicação do experimento.

Baseado no trabalho de Mortimer e Amaral (1998), o experimento se caracteriza pelo
uso de blocos de metal e madeira, ele se divide em três etapas que são apresentadas
a seguir. Etapa 01 da experimentação: Os alunos tocam nesses materiais. Etapa 02 da
experimentação: o professor mede a temperatura dos materiais. Etapa de
Questionamento: os alunos respondem o questionário apresentado no quadro abaixo.
Quadro 3: Questões sobre o experimento.
Questões

Qual material está a uma temperatura mais baixa?
Qual material possui maior quantidade de Calor?

Os alunos da turma 01 (T1) fazem o experimento da seguinte forma: Etapa 01, Etapa
de Questionamento e Etapa 02. Já a turma 02 (T2) realiza o experimento da seguinte
forma: Etapa 01, Etapa 02 e Etapa de Questionamento. A principal mudança é que a
T1 responde ao questionário antes da medida da temperatura do metal e da madeira,
já a T2 responde o questionário após a realização da medida da temperatura. Dessa
forma podemos avaliar o efeito dos fatos sobre as concepções alternativas.
Durante o debate do experimento as seguintes questões são discutidas e então os
alunos são provocados: Por que sentimos o material de metal “frio” e o de madeira não
se os dois estão à mesma temperatura? Feito isso realiza-se um debate em sala de
aula para se chegar a uma conclusão.

3ª Fase: Avaliação do Experimento.

Após o debate, foi desenvolvida uma atividade de aplicação contendo duas questões
acerca do conhecimento. Essa atividade possibilita aos alunos aplicarem os conceitos
usados na explicação do experimento, assim investigamos o uso do conhecimento em
outro contexto. Essa atividade é apresentada a seguir:

Questão 1: Analisando os valores do calor específico das substâncias da tabela
abaixo, coloque-os em ordem crescente, daquele que apresenta maior facilidade de
aquecer ao que apresenta menor.
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Tabela 4: Representação de algumas substâncias e seus valores de calor
específico.
Substância Calor específico
Água 1,000 cal/g°C
Álcool 0,600 cal/g°C
Chumbo 0,031 cal/g°C
Hélio 1,250 cal/g°C
Prata 0,056 cal/g°C
Solo 0,250 cal/g°C

Questão 2: Um fenômeno comumente observado é que em dias de sol “forte” enquanto
os carros, o solo, a areia da praia estão quentes, as águas dos rios, mares estão “frias”.
Explique.
Após aproximadamente 45 dias da atividade os alunos responderam a outra questão,
esta presente no pós-teste, que exigia o mesmo nível de conhecimento abordado na
SDE. A mesma é descrita a seguir:

Dois amigos passeavam na praça durante uma noite fria, um deles se sentou
em banco de madeira e metal. Ao tocar na parte de madeira ele não falou
nada, porém ao tocar no metal ele reclamou que o metal está muito gelado.
Como explicar essa sensação? Apresente argumentos para concordar ou
discordar da ideia que o metal é mais “gelado” que a madeira?

Essa atividade possibilitou investigar se a aprendizagem foi efetiva, pois foi aplicada 45
dias após a realização do experimento. Esse tempo não segue nenhum referencial, foi
uma eventualidade, mas acreditamos ser suficiente para avaliar a eficiência do mesmo.
Para comparar o efeito do experimento em relação a uma aula tradicional essa mesma
questão foi aplicada a duas turmas uma com 23 alunos e outra com 35 que assistiam
aulas do ensino tradicional.
RESULTADOS

Do Pré-teste
A análise de todas as atividades para avaliação do experimento será apresentada
abaixo na forma de quadro.
O quadro abaixo apresenta os dados do pré-teste.
Quadro 5: Resultado referente a questão: Qual material está a uma temperatura
mais baixa?
Concepções Turma 1 Turma 2

Calor proporcional a Temperatura 60% 64%

Explicam por Condução Térmica 4% 8%
Metal perde calor mais rápido 16% 10%
Respostas Confusas 20% 18%

Percebe-se que, grande parte dos alunos apresenta a concepção citada por Mortimer e
Amaral (1998), sendo ela a que o calor é proporcional à temperatura. Uma pequena
parte apresenta a ideia de condução térmica, alguns já apresentam uma ideia próxima
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à aceita cientificamente em que o metal transfere calor mais rápido. Identificadas às
concepções realizamos o experimento e avaliamos os dados.

Do Questionário durante o experimento
O quadro 1 apresenta referentes aos questionários aplicado durante o experimento
para duas turmas. Ele tem o objetivo de avaliar as concepções dos alunos e a
influência do experimento nelas mesmo sem que haja uma discussão do professor.

Quadro 2: Resultado referente à questão: Qual material está a uma temperatura
mais baixa?

Turma 1 Turma 2
Metal apresenta maior
temperatura 01 -

Metal apresenta menor
temperatura 16 -

Metal e Madeira com a
mesma temperatura

- 20

A diferença de temperatura entre nosso corpo e o material de alumínio é bastante
notável, devido a esse material apresentar um calor específico baixo, sendo assim, ele
perde calor rapidamente e a sensação de frio é bem perceptível. Os alunos interpretam
então que a madeira está com uma temperatura mais eleva que o alumínio por não
terem essa mesma sensação ao tocar no material de madeira. Isso fica claro nos
dados da Turma 01 (T1). Porém, após a conclusão do experimento os alunos
argumentam que o alumínio é melhor condutor térmico, abandonando suas
concepções e aceitando os fatos observáveis experimentalmente.
À medida que o professor mediu a temperatura dos dois materiais os alunos mudam
suas respostas, fato observado na Turma 02 (T2), e argumentam da seguinte maneira:
o alumínio é um melhor condutor térmico; o alumínio perde energia rapidamente. Os
alunos da T2 apesar de sentirem o alumínio mais frio abandonam o pensamento
comum verificado na T1 e formulam seus argumentos com base nos fatos observáveis
no experimento.
A concepção alternativa identificada por Motirmer e Amaral (1998) de que existe o calor
“frio” e calor “quente” não foi identificada. Os alunos na discussão explicavam apenas
que o fato de um estar frio é que a temperatura do metal estava mais baixa e da
madeira mais alta, ou seja, possuíam menos calor. Nesse ponto podemos identificar
que os alunos acreditam que o calor é proporcional a temperatura, concepção citada
por Motirmer e Amaral (1998).
É observável que nenhuma das turmas falam de calor específico, porém esse conceito
é inserido na discussão após o experimento. Feito isso foi aplicada uma atividade de
aplicação do conhecimento (questionário após a discussão), nela os alunos de ambas
as turmas irão aplicar os conhecimentos em dois diferentes contextos.

Do questionário após discussões do experimento
Essa atividade é composta por duas questões, os resultados referentes a elas são
apresentados e discutidas a seguir:
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A primeira questão tem o objetivo de avaliar apenas se o aluno entendeu o conceito de
calor especifico. Já a segunda busca fazer com que os alunos apliquem esse
conhecimento em uma situação do cotidiano.
O resultado da primeira questão foi bastante satisfatório, 100% dos alunos
conseguiram colocar as substâncias na ordem correta, sendo esta do que tem menor
calor específico para o que tem maior.
A segunda questão apresentou o seguinte resultado: 23% dos alunos não conseguiram
responder coerentemente, vamos chamá-los de Grupo 1, os demais (76%)
apresentaram uma resposta aceita cientificamente, vamos denominá-los Grupo 2. A
seguir vamos apresentar algumas respostas desses grupos de alunos com alguns
comentários finais.
Algumas respostas do Grupo 1.
“Por que a água demora mais tempo pra aquecer que os outros materiais”.
O aluno realmente está correto em afirmar que a água demora mais a aquecer que os
outros materiais citados na questão, porém ela não usa o conceito de calor específico
para explicar isso, então consideramos a resposta como incompleta.
“a água de rios e mares têm menor calor específico para elevar a temperatura, portanto
ou outros fatores tem alto índice de calor específico”.
Essa resposta contradiz o resultado da primeira questão, agora em uma situação do
cotidiano ele não consegue aplicar o conhecimento e argumenta de maneira contrária,
pois a água é que tem o calor específico mais elevado.
“Porque água demora mais a esfriar do que carro, a pista e a areia da praia e a noite
está quente porque não tem sol”.
O aluno começa explicando que a água demora mais pra esfriar, perder calor, que a
lataria do carro, porém ele não consegue formular bem a resposta e não usa o conceito
de calor específico.
“Isso ocorre por decorrência da quantidade de calor específico que a areia, chão, etc..
tem, ou seja, quantidade de calor que devemos fornecer para que estes se esquentem
por isso a água tem o calor especifico maior que o dos outros.”
O primeiro fato observável é que o aluno trata calor específico como um componente
da água, se ela tiver muito calor específico ela demora a aquecer e resfriar, caso
contrário não. Depois a reposta fica confusa podendo ser interpretada de várias
maneiras.
“Porque a água absorve o vapor de ar quente e as águas dos rios se tornam frias, ou
seja, a água absorve o calor do sol mais rápido que a do solo”.
O aluno explica com suas palavras perda e ganho de energia, porém a explicação não
usa o conceito de calor específico e está incoerente com o mesmo.
Um fato a destacar é que os alunos falam em água aquecer ou esfriar, mas não usam
os termos que seriam mais coerentes como: a água perde calor mais rápido, ou a areia
recebe calor mais rápido. Isso mostra que os alunos tendem a usar a linguagem
coloquial em explicações de questões argumentativas, não buscando a formalidade.

Algumas respostas do Grupo 2.
Água demora mais a esfriar do que o chão, pista e areia da praia porque o calor
específico da água é maior que o dos outros.
“Isso ocorre porque o calor específico da água (nos mares, rios) é maior que o calor
específico da areia, do chão e das pistas, ou seja, a água para se “aquecer” carece de
maior tempo e consequentemente para “esfriar” também um tempo maior. E a areia,



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

IX Escola de Verão em Educação Química (EVEQUIM) e II Seminário Integrador Iniciação a Docência:
Ações do PIBID Química na Educação Básica, São Cristóvão/SE, de 16 à 19/04/13.

por exemplo, por ter seu calor específico menor que o da água, se aquece rapidamente
e resfria rapidamente”.
Os alunos conseguem explicar o fenômeno usando os conhecimentos científicos
trabalhos em sala de aula.

Do pós-teste
Avaliando agora se a aprendizagem foi eficiente aplicamos uma questão investigando o
que os alunos pensam sobre calor específico 45 dias após o experimento. Também
aplicamos esse mesmo questionário a duas turmas do ensino tradicional visando
comparar o nível de resposta. A questão aplicada é apresentada a seguir:
Dois amigos passeavam na praça durante uma noite fria, um deles se sentou em banco
de madeira e metal. Ao tocar na parte na parte de madeira ele não falou nada, porém
ao tocar no metal ele reclamou, o metal está muito gelado. Como explicar essa
sensação? Apresente argumentos para concordar ou discordar da ideia que o metal é
mais “gelado” que a madeira?
Essa questão exigiu o mesmo nível de conhecimento do pré-teste, logo podemos
avaliar se os alunos ainda apresentam as concepções citadas por Mortimer e Amaral
(1998).
Dos alunos da turma que participou do experimento 40% dos alunos explicam o
processo utilizando a ideia do metal ser melhor condutor térmico, 45% explicam que o
metal perde calor mais rápido que a madeira, mas não usam os termos calor específico
para explicar isso, e 15% não conseguiram responder.
Da turma do ensino tradicional 50% usa a ideia do metal ser um melhor condutor
térmico, 22% a ideia que o metal perde calor mais rápido que a madeira, eles também
não usam o termo calor específico para explicar isso, e 28% não conseguiram
responder.
É notório que o experimento melhorou o nível de aprendizagem dos alunos, tornando-a
mais eficaz. Visto que 28% dos alunos do ensino tradicional não conseguiram
responder a questão, e quando responderam usaram a ideia de condutibilidade
térmica, algo que não garante aprendizagem do processo que realmente está
acontecendo. A turma de intervenção também usou a ideia de metal como melhor
contador térmico, porém em menor porcentagem (40%). Além disso, 45% explicaram o
processo de maneira coerente, mesmo que sem o uso do termo calor específico contra
22% da turma do ensino tradicional.
Os alunos que explicam através da ideia do metal transferir calor mais rapidamente não
apresentam a ideia de que o calor é proporcional à temperatura, pois sabem que os
dois materiais estão à mesma temperatura, logo a sensação de frio é sentida devido à
facilidade com que o material transfere o calor. Os alunos que explicam através da
condutibilidade térmica não nós fornece informações para identificar se essa
concepção ainda está presente.
CONCLUSÃO

A turma que participou do experimento apresentou melhor desempenho no
questionário final quando comparado com as turmas do ensino tradicional. A
concepção de Mortimer e Amaral identificada nos alunos na primeira etapa não foi
identificada após o experimento em 45% dos alunos da turma de intervenção e em
22% da turma do ensino usual.
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A análise do experimento é importante pra identificar problemas ou ideias que
foram mal construídas durante sua aplicação. Identificamos que após o experimento os
alunos buscavam responder através de condutibilidade térmica e não usando calor
específico e transferência de calor, um aluno escreveu que a quantidade de calor
específico é um componente da água, e é ele que estabelece a temperatura da água.
Então, identificados esses problemas podemos reelaborar o experimento buscando
fazer com que essas concepções não sejam mais criadas.
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Palavras chaves: Gás, Vapor, Interações.

Resumo: Nossa proposta consistiu em apresentar as dificuldades na diferenciação entre os conceitos de
ebulição e evaporação. A diferença entre estes conceitos estão relacionados com os fatores: velocidade,
pressão de vapor e temperatura. A ebulição da água ocorre rapidamente, em alta temperatura, aonde a
água só ferve se a pressão de vapor se igualar com a pressão atmosférica. Já a evaporação ocorre
lentamente, em baixa temperatura (aproximadamente 20oC), sendo um processo espontâneo  e
dependente da pressão de vapor. Para compreender melhor esses conceitos, foi preciso identificar a
diferença entre gás e vapor de água. Esta diferença está relacionada com as interações entre as
partículas, sendo que o vapor está abaixo da temperatura critica e o gás esta acima dessa temperatura,
não podendo mais se liquefazer. Estas confusões estão relacionadas com as dificuldades dos alunos na
visualização das partículas do nível macroscópico para o nível microscópico.

I. INTRODUÇÃO

Uma grande parte dos conteúdos da disciplina de química aborda a natureza,
as propriedades da matéria e as mudanças que podem ocorrer. Entretanto, devido a
dificuldade dos alunos não conseguirem visualizar os fenômenos químicos no seu nível
microscópico, estes lhes tornam abstratos, dificultando ainda mais a compreensão e
influenciando na formação do conceito científico correto. Alguns alunos, por exemplo,
tem dificuldade em visualizar a nível microscópico, o caráter descontínuo da matéria e
de suas entidades constituintes tais como átomos e moléculas (ROCHA e
CAVICCHOLI). Tal conhecimento é importante para explicar vários fenômenos
existentes, como a ocorrência das reações químicas, as diferenças existentes entre os
estados de agregação da matéria (sólido líquido e gás) e a transformação entre eles.

Ao longo da vida estudantil do ensino fundamental e médio estudamos assuntos
tais como ebulição e evaporação, e por mais que o conteúdo pareça um assunto de
fácil compreensão, é muito comum a confusão desses conceitos, sendo até
identificados como iguais, pois ambos se referem à passagem do estado líquido para o
estado gasoso. (BRAGANÇA et al)

Do ponto de vista macroscópico, quando falamos de evaporação de um líquido,
por exemplo, em um sistema aberto, devemos ressaltar que este não atinge a
temperatura de ebulição, tal líquido pode se transformar em vapor espontaneamente à
temperatura ambiente (aproximadamente 20 °C) ou em qualquer temperatura (desde
que a substância seja um líquido naquela temperatura) sendo apenas na sua
superfície. Podemos citar como exemplo a secagem de roupas no varal (a água não
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atinge o ponto de ebulição, mas no final de um dia ensolarado as roupas estão
sequinhas!). (FIGUEIREDO  e PIETROCOLA)

Por outro lado, a ebulição ocorre por todo o volume do líquido, geralmente a
partir de algum local no interior do recipiente e subindo na forma de bolhas para a
superfície. Ela só ocorre quando a temperatura estiver acima do ponto de ebulição da
substância. No caso da água, seu ponto de ebulição é a 100 oC, então quando a
colocamos em uma panela para fervemos e preparar um café por exemplo, a massa
de água existente no fundo (sob influência direta da chama do fogão) é aquecida
primeiro diminuindo a sua densidade e subindo em direção a superfície do líquido, as
partes frias e mais densas descem e esse processo vai se repetindo até que todo o
líquido atinja a mesma temperatura.(FIGUEIREDO  e PIETROCOLA, pág. 40).
Portanto, a passagem de um líquido para o vapor a uma determinada temperatura é
denominado ponto de ebulição. ( RODRIGUES, 2009, pág.10)

Quando a temperatura alcança o ponto em que a pressão de vapor é igual à
pressão atmosférica, ocorre vaporização em todo o líquido, não só na
superfície. Nesta temperatura, o vapor formado pode afastar a atmosfera e
criar espaço para si mesmo. Assim, bolhas de vapor formam-se no líquido e
sobem até a superfície. Essa vaporização rápida que acontece em todo o
líquido é chamada de ebulição. (ATKINS, pág. 387)

Do ponto de vista microscópico, a ebulição ocorre quando o movimento médio
das partículas é rápido o suficiente para vencer as forças que as mantêm unidas. Isto
acontece uniformemente ao longo de um líquido em ebulição, porque a temperatura
está uniforme. Com base na teoria cientifica podemos citar que os fatores primordiais
para a água entrar em ebulição são a temperatura juntamente com a pressão, sendo
que a temperatura é a grandeza física que mede o grau de agitação das moléculas.

O conceito de temperatura, do ponto de vista científico, deriva da observação
de que energia pode fluir de um corpo para outro quando eles estão em
contato. A temperatura é a propriedade que nos diz a direção do fluxo de
energia. Assim, se a energia flui de um corpo A para um corpo B, podemos
dizer que A está a uma temperatura maior do que B.(MORTIMER e AMARAL,
1990)

Quando se trata da pressão, as ques influenciam nesse processo são a pressão
de vapor e a atmosférica, pois quando as duas se igualam, o líquido entra em ebulição,
sendo que a pressão de vapor de um líquido não depende do volume, mas da
temperatura.  A pressão de vapor da água é 17,5 mmHg a 25°C.

O fato de que, em uma determinada temperatura, uma fase dá origem a uma
pressão de vapor característica é um sinal de que a fase condensada e o vapor
estão em equilíbrio. Para construir um modelo desse equilíbrio em nível
molecular temos de imaginar que o líquido foi colocado em um recipiente
fechado. O vapor se forma à medida que as moléculas deixam a superfície do
líquido. O processo de evaporação ocorre essencialmente na superfície do
líquido porque as moléculas estão ligadas menos fortemente e podem escapar
com mais facilidade do que as do corpo líquido. Quando o número de
moléculas da fase vapor aumenta, um número maior delas pode se chocar com
a superfície do líquido, aderir a ela e voltar a fazer parte do líquido.
Eventualmente, o numero de moléculas que voltam ao líquido em cada
segundo torna-se igual ao numero que escapa. (ATKINS, pág. 384)
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A pressão de vapor de um líquido está relacionada com a intensidade de suas
interações moleculares. As forças intermoleculares são aquelas responsáveis por
manter as moléculas unidas, se atraindo ou repelindo sem que ocorra a formação de
novas ligações químicas ou até mesmo a sua quebra. E quando a pressão de vapor é
baixa, consequentemente essas interações são fortes. Essas interações
intermoleculares também influenciam na temperatura de ebulição das substâncias,
aonde as ligações covalentes continuam e apenas as interações intermoleculares são
quebradas, isso durante a ebulição de um líquido. (SILVA, 2009 pág. 10).

No caso da evaporação da água, as interações intermoleculares das partículas
na superfície são mais fracas em relação às partículas existentes no interior do líquido
aonde a influência das partículas vizinhas é bem maior. Com isto não é preciso atingir a
temperatura de ebulição para que a água se transforme em vapor, pois a própria
pressão de vapor mostra que existe uma tendência natural das partículas escaparem
para esta forma.

Visualizando a Figura 1(a) e 1(b) constatamos que na fase gasosa as interações
entre as moléculas são quase nulas, isso com temperatura superior a crítica da água
(376° a 218 atm), mantendo-se assim na fase gasosa, qualquer que seja a pressão,
não podendo assim se liquefazer. Dai a distinção que se faz entre vapor e gás, pois o
vapor existe em temperatura igual ou abaixo de sua temperatura critica, podendo ainda
se condensar. (SILVA e MARQUES)

Figura 1: (a) ponto crítico da água; (b) Aumento das forças intermoleculares.

Com base nisso existe uma necessidade de saber por que mesmo estudando
esses conteúdos ao longo dos anos e em diversos momentos tanto no ensino
fundamental, médio e até mesmo no superior, ainda assim é muito perceptível a
confusão desses conceitos, geralmente tratados como iguais no caso do vapor e gás,
ebulição e evaporação, ou até mesmo com os significados trocados.

Nessa perspectiva identificamos algumas possíveis causas desses erros
conceituais estarem tão presentes nos alunos, com isso a presente pesquisa pode
proporcionar respostas aos problemas propostos, como também ampliar as

(a) (b)
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formulações teóricas a respeito desses conceitos. Podendo até sugerir uma
reformulação no âmbito da realidade existente não só no ensino fundamental e médio,
com também no superior.

Diante disso o presente trabalho visa identificar não só as dificuldades
encontradas pelos alunos do ensino superior em diferenciar ebulição de evaporação e
gás de vapor, como também as prováveis causas da confusão nestes conceitos. Além
disso, pretendemos identificar os possíveis erros conceituais existentes, como também
a razão destes serem negligenciados ao longo de nossa vida acadêmica,
permanecendo até o ensino superior, como foi o caso identificado em nossos
resultados.

II. METODOLOGIA

O trabalho foi desenvolvido mediante a análise do conteúdo de entrevista semi-
estruturada realizada com alunos da Universidade Federal de Sergipe, do Campus
Professor Alberto Carvalho, em Itabaiana/SE, no ano letivo de 2012/2 na disciplina de
Fundamentos de Físico-Química. Na entrevista foi utilizado um gravador para coletar o
máximo de informações e em seguida as falas dos alunos foram transcritas e
analisadas.

Duas questões dissertativas foram aplicadas para saber as concepções prévias
dos alunos sobre ebulição e evaporação. A partir das respostas analisadas, foram
selecionados 10 alunos para participarem da entrevista. As seleções dos alunos
seguiram os seguintes critérios:

a) Alunos que responderam sobre o estado energético;
b) Alunos que responderam sobre velocidade;
c) Alunos que confundiram os conceitos;
d) Alunos que responderam sobre a influência da temperatura e pressão;
e) Alunos que não sabiam dos conceitos.

Segundo Alves e Silva (1992) a entrevista semi-estruturada é uma entrevista
qualitativa, mas que existe uma grande dificuldade de utilizá-la devido a não existência
de procedimentos descritos na literatura, dificultando o pesquisador e tornando-o
inseguro no momento de escolher os melhores critérios e passos metodológicos.
Entretanto, o uso dessa entrevista tem uma vantagem importante, o aluno que tem uma
maior dificuldade de escrever pode expressar seus conhecimentos pela linguagem oral.
Outro ponto importante, que com o uso dessa técnica o pesquisador consegue obter
maiores informações, ou seja, há uma grande interação entre entrevistador e
entrevistado, favorecendo as respostas espontâneas. Quanto menos estruturada for a
entrevista, maiores serão as informações e , consequentemente a pesquisa terá mais
êxito.(BONI e QUARESMA, 2005, pág.79)

III. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Durante toda a nossa vida estudantil, desde o ensino fundamental e médio
estudamos os conceitos de mudança de fase, aonde a ebulição e a evaporação é a
passagem do líquido para o gasoso, sem nos atentarmos ao fato de quando um líquido,
no nosso caso específico a água, evapora a uma temperatura ambiente de
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aproximadamente 20 oC , se transforma em vapor de água, podendo assim voltar ao
seu estado fundamental (líquido) com uma grande facilidade. Um exemplo típico deste
fenômeno é o ciclo hidrológico. Entretanto, quando a água se torna transforma em gás
não se liquefaz, ou seja, acima de uma determinada pressão e temperatura (Ponto
Crítico), esta substância não pode retornar para a fase líquida. (FIGUEIREDO e
PIETROCOLA, pág. 40),como mostra abaixo o Gráfico 1:

Gráfico 1: Gráfico do diagrama de fase da água

As Tabelas 1 e 2 mostram os conceitos atribuídos pelos alunos da disciplina de
Fundamentos de Físico- Química, comprovando o fato que a ebulição e evaporação
são a passagem da fase líquida para a fase gasosa, porém a maioria das pessoas
acreditam que a matéria é constituída apenas de três estados: sólido, líquido e gasoso,
sem se atentar as fases intermediárias existentes, como o vapor de água.

Tabela 6: Dados coletados a partir da entrevista semi-estruturada sobre ebulição

Categoria1: Conceito de ebulição

Subcategoria Repostas

Mudança de estado Entrevistado de 1 a 6: É a passagem do estado liquido
para o gasoso

Estado energético Entrevistado 4: É o estado de menos energia para o de
maior energia;

Entrevistado 1: Ao meu ver para que a água ferva tem que
fornecer energia.

Pressão de vapor Entrevistado 5 :Eu acho que isso também depende  da
pressão de vapor, porque dependendo  do líquido você tem
um ponto de ebulição diferente , sendo assim a pressão de
vapor vai influenciar no ponto de ebulição de cada
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substância ;

Entrevistado 8 : A pressão de vapor tem que ser maior
que a pressão atmosférica;

Entrevistado 5 : Tem que ser igual, a água vai entra em
ebulição no momento que a pressão atmosférica se iguala
a pressão de vapor,é por isso que uma serra um liquido
evapora mais rápido do que a nível do mar que a pressão
de vapor lá é menor, então ele vai entrar em equilíbrio mais
rápido.

Tabela 2: Dados coletados a partir da entrevista semi-estruturada sobre a evaporação

Categoria 2: Conceito de evaporação

Subcategoria Repostas

Mudança de estado Entrevistado 1:Eu acho que seja a passagem do
estado líquido para o gasoso, só que um pouco mais
diferente do conceito de ebulição

Estado energético Entrevistado 2: Eu acho que a diferença está na
energia envolvida no processo , a evaporação é um
processo espontâneo, ou seja você não precisa fornecer
energia, ele vai acontecer naturalmente.

Entrevistado 9: É a mesma coisa é a passagem do
liquido para o gasoso, passa do estado menos
energético para o mais energético , o líquido vai acabar
evaporando, sendo um processo mais lento que a
ebulição

Pressão de vapor Entrevistado 5: Eu também acho que  a evaporação é
a passagem do estado líquido para o gasoso, só que
agora a pressão de vapor não vai interferir nesse
processo
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Temperatura Entrevistado 3: Depende da temperatura, pra mim a
evaporação depende bastante da temperatura

Entrevistado 3: É só depende da temperatura, quando
chega a 100 graus Celso vai evaporar

Entrevistado 10: para um líquido evaporar, pode ter
varias condições, não necessariamente a temperatura
precisa.

Sobre o ponto de ebulição da água os alunos conseguem relacionar que para
um líquido entrar em ebulição, ele precisa passar do estado de menor energia para o
de maior energia. De acordo com o ponto de vista microscópico, na fase líquida as
partículas estão com uma menor energia cinética do que na fase gasosa, assim as
resposta dos alunos estão coerentes com a teoria cientifica, pois quando as moléculas
começam a ganhar energia suficiente para vencer o ambiente, transformando-se assim
para a fase gasosa. (BARROS, 2009)

Alguns alunos quando indagados sobre as condições necessárias para a
ebulição da água, conseguem identificar que a pressão de vapor e a temperatura são
fatores que influenciam nesse processo, já outros acreditam que apenas a temperatura
é primordial para que aconteça a ebulição. Para chegar ao ponto de ebulição a pressão
de vapor tem que se igualar com a pressão atmosférica. Já na evaporação eles
acreditam que a pressão de vapor não influencia neste processo, por se tratar de um
fenômeno espontâneo. Assim, afirmaram que apenas a velocidade é o fator diferencial
entres a ebulição e evaporação. (ATKINS, pág. 384).

Diante dos fatos apresentados, na Tabela 3, podemos perceber que a maior
dificuldade em diferenciar a ebulição da evaporação pode estar relacionada ao baixo
nível de percepção de visualização das partículas do nível macroscópico para o nível
microscópico. Pois sem essa compreensão fica difícil de diferenciar as interações das
moléculas de água no seu estado sólido, liquido e gasoso. O que diferencia essas três
fases é a disposição das partículas. Nos sólidos, as partículas estão organizadas, a
força de interação entre as partículas são muito grandes. No estado líquido, as
partículas já possuem uma maior liberdade para se moverem, então, as forças de
interação são mais suaves. Já no estado gasoso, as forças de interação são tão
pequenas que as partículas têm liberdade para se moverem livremente. (POZO e
CRESPO).
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Tabela 3: Dados coletados a partir da entrevista semi-estruturada sobre a diferença de ebulição e
evaporação

Categoria 3: A diferença entre ebulição e evaporação

Subcategoria Repostas

Velocidade de mudança de
estado

Entrevistado 8: é que o processo de evaporação é
mais lento do que na ebulição, se colocar uma roupa no
varal para secar e uma panela de água pra ferver

Entrevistado 5 : o que vai diferenciar ai é a velocidade

Estado energético Entrevistado 1: Na evaporação não precisa colocar
energia  no sistema e na ebulição tem que fornecer
energia

A Tabela 4 apresenta os dados coletados sobre a entrevista semi-estruturada
sobre os conceitos gás e vapor. Um fato que chamou atenção foi a dificuldade que
alguns alunos tiveram em diferenciar a ebulição de evaporação, surgindo várias
confusões entre os conceitos, inclusive relatando que ebulição seria a mesma coisa
que evaporação. Porém quando se trata das discussões entre vapor e gás os conceitos
são geralmente muitos confundidos, devido a estes serem tratados como iguais. Sendo
que o vapor é a substância na fase gasosa a uma temperatura igual ou inferior a
temperatura critica, onde ele pode ser condensado voltando ao seu estado fundamental
(liquido), enquanto o gás é a substância na fase gasosa a uma temperatura superior a
temperatura crítica e mantendo-se constante a temperatura, o gás não pode ser
condensado por aumento de pressão.(SILVA E MARQUES, Pág.4)

Da fase sólida para fase gasosa existe uma variação de temperatura de 0oC  a
100oC, sendo que no intermediário do liquido para o gasoso, quando a temperatura se
aproxima de 20oC, o liquido transforma-se em vapor, e que só acima do ponto critico
que a água se transforma em gás .

A substância enquanto vapor de água tem uma maior facilidade em se
transformar em liquido, pois as duas fases coexistem e ainda existem interações entre
as moléculas, já quando ultrapassa do ponto critico as interações vão ser bem
menores, sendo que elas estão afastadas umas da outras. (ROCHA, 2001)

Em relação às diferenças entre vapor e gás como mostra na Tabela 4, podemos
perceber que os alunos formulam várias hipóteses para explicar tais conceitos. Quando
se trata de gás eles acreditam que em temperatura ambiente ele está no seu estado
fundamental. Já outros alunos afirmam que gás e vapor de água são iguais,
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contrariando a teoria cientifica. E ainda há aqueles que acreditam que os dois
coexistem na atmosfera.

Tabela 4: Dados coletados a partir da entrevista semi-estruturada sobre os conceitos de gás e
vapor

Categoria  4: Conceito de gás e vapor

Subcategoria Repostas

Estado fundamental da
substância

Entrevistado 10: O gás seria que a substancia em
temperatura ambiente , ele esta no seu estado  gasoso ,
e o vapor que em temperatura ambiente  não é gás,
mas você fornecendo uma determinada energia ai ela
se tornou vapor

Entrevistado 9: O gás é que em temperatura ambiente
ele já tem seu estado fundamental , estado gasoso,
como a água em temperatura ambiente é liquida

Entrevistado 10: Assim como outro gás , como o
oxigênio que seu estado fundamental é gasoso em
temperatura ambiente, a água pra ta gasosa tem q
fornecer uma temperatura, uma energia pra  ficar
gasosa

Confusão dos conceitos de
vapor e gás

Entrevistado 7: Eu acho q a neblina é gás , quando o
sol  começa , ela vai esquentando formando gotículas
de água , no estado líquido

Entrevistado 5: Eu acho que é vapor ,quando o sol vai
nascendo , a temperatura vai aumentando , e a neblina
desaparece

Entrevistado 4: Eu tenho uma gás e o gás volta para o
estado liquido

Entrevistado 4: Eu não sei responder essa pergunta
(risos), eu acho que são iguais.

IV. CONCLUSÃO
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De acordo com os resultados obtidos, encontram-se próximos dos abordados
nos livros didáticos, onde a maioria dos alunos conceituaram ebulição e evaporação
sendo a passagem da fase líquida para a fase gasosa. Mas através desta pesquisa
comprovamos que a matéria não é constituída apenas de três estados (sólido, líquido e
gasoso), existem fases intermediárias, como o vapor. Assim, no decorrer da entrevista
pode ser percebida a grande dificuldade dos alunos em diferenciar esses conceitos,
existindo vários erros conceituais por parte dos alunos. Esses erros conceituais são
adquiridos muitas vezes através dos livros didáticos, e também por parte dos
professores que não se atentam a esses detalhes importantes.

Outra dificuldade observada é diferenciar os conceitos de gás e vapor, sendo
que alguns alunos afirmaram que eles são iguais, contrariando a literatura. Estas
confusões estão relacionadas com as dificuldades dos alunos na visualização das
partículas do nível macroscópico para o nível microscópico.

Consideramos que esta pesquisa foi satisfatória, pois através dela podem-se
identificar as dificuldades de conceituar e diferenciar ebulição de evaporação. Sendo
assim, vários erros conceituais sobre a diferença entre gás e vapor podem ser
observados.
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TRABALHO COMPLETO 13
CONCEPÇÕES DOS DISCENTES SOBRE

TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS
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Melo3 (PQ). marcos_paulof@hotmail.com
1,2 e 3 UFS- Universidade Federal de Sergipe – Dep. de Química. Av. Marechal Rondon, s/n, Rosa Elze,

São Cristóvão- Se

RESUMO
O presente artigo trata de uma questão que nós docentes sempre nos questionamos, como os

alunos vêem as transformações químicas, quais as suas concepções alternativas sobre esse tema e

quais idéias que os mesmo criam sendo estas em sua maioria sem uma fundamentação cientifica.

Buscamos observar utilizando de perguntas em um questionário como os discentes percebiam a

ocorrências de certos processos químicos que se realizavam constantemente a sua volta, ou seja, no

seu cotidiano e como os mesmo definiam alguns conceitos que foram perguntados.

Palavras chaves: concepções alternativas, transformações químicas, cotidiano.

INTRODUÇÃO
O ensino de ciências tem hoje também um papel frente à sociedade, em um

contexto industrial a ciência e a química (foco principal do trabalho) entram com a

função de esclarecer as questões que envolvem a indústria e necessidades do

cotidiano comum. Com essa perspectiva é plausível a devida necessidade de otimizar

o processo ensino/aprendizagem identificando as principais dificuldades no

entendimento de conceitos químicos.

Segundo Mortimer (1995) o segredo para o entendimento das reações químicas

esta no reconhecimento de que a matéria é formada por átomos e que estes são

conservados nas transformações químicas.

Vários estudos apontam para uma distorção conceitual de diversos fenômenos,

como reações químicas que é um dos principais (ou o principal) estudos da matéria.

Muitos alunos acabam mantendo as suas concepções baseadas apenas em

propriedades visíveis sem sequer recorrer à idéia de átomo/molécula, conceitos de

conservação de massa entre outras bases para entendimento de interações químicas.
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Estudantes dificilmente reconhecem similaridades entre fenômenos que têm aspectos

perceptivos bem diferenciados como a queima de uma vela e a oxidação de um prego.

Dessa forma podemos entender que o conhecimento em volta de

transformações químicas se faz bastante necessário para entender os impactos

ambientais provocados pela indústria química. Entender as interações químicas

também é de fundamental importância para entender os processos que ocorrem

diariamente em nossas vidas como o enferrujamento de utensílios domésticos, o

metabolismo humano, a diluição de sal no preparo de refeições entre muitas outras

situações do dia a dia.

Muitos pesquisadores (Mortimer & Miranda, pag. 24) acreditam que a

conservação da massa nas transformações químicas é para os alunos, muito mais

difícil de compreender do que os professores imaginam. Pois, se os alunos não

conseguem entendê-la, é quase impossível para eles aceitarem e compreenderem

modelos microscópicos que a expliquem. Essa dificuldade ocorre principalmente em

tipos de reações que ocorre liberação ou utilização de gases como, por exemplo, na de

combustão isso ocorre porque eles têm uma grande dificuldade em assimilar gases

como sendo substâncias dotados de massa.

Parece consenso entre professores que a dificuldade na compreensão de

conhecimentos científicos ocorre principalmente pela ausência de discussão em sala

de aula, sem assim confrontar efetivamente as concepções instintivas com as

cientificamente aceitas (Schnetzler & Rosa, 1998, pag. 33).

Schnetzler & Rosa (1998) também trazem em seu trabalho uma categorização

das concepções alternativas. As características das categorias são: (a) apontam para

a concepção de que durante uma transformação química ocorre um mero

desaparecimento de alguma substância; (b) as de que a matéria desaparece de uma

determinada posição porque ela simplesmente se deslocou; (c), a concepção de

modificação revela a conotação de mudança de estado físico ou de forma durante a

transformação; (d), transmutação, representa uma série de transformações ‘proibidas’

na química, como por exemplo: energia se transformando em matéria ou vice-versa, ou

mesmo matéria se transformando em outro tipo de matéria; (e), A categoria (e),

interação química, do ponto de vista do processo de ensino-aprendizagem, é a mais

desejável, indicando uma concepção dinâmica e corpuscular da matéria por parte

dos(as) alunos(as).
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Também é observado que os alunos recorrem com grande freqüência a uma

transformação da matéria como Mortimer e Miranda (1995, p. 1) citam:
“Segundo esse tipo de explicação, não apenas um tipo de substância pode ser

transmutado em outra como também a matéria pode ser transmutada em

energia. Assim, “a madeira queimada vira carvão, cinza e energia”, ou “o ferro

vira ferrugem”. Nesse tipo de explicação, a transformação não é vista como

resultado da interação entre diferentes substâncias que resultam em

substâncias diferentes, mas como a realização de uma certa ‘potencialidade’

da substância transmutada.”

Da mesma forma um aluno pode atribuir a reações químicas uma espécie de

atividade ou passividade de reagentes, um reagente “ataca” o outro para que a reação

possa ocorrer, ainda seguindo essa linha também é importante lembrar o animismo

como uma forma de obstáculo para a compreensão de interações químicas, por

exemplo, se levantada um questão como “Por que o NaCl se dissocia em água?”

alguns estudantes podem responder que foi porque ele quis ou que a água ataca o sal.

Então pode se afirmar que para a otimização da formação do conhecimento

científico é fundamental identificar os modelos mentais de senso comum utilizados

pelos alunos que acabam servindo de obstáculo para a aprendizagem. Uma forma de

confrontar as concepções ingênuas sobre as reações é promover uma situação onde

as idéias dos alunos se mostrem insuficientes para responder uma dada situação e

assim provocar uma evolução da concepção, estas situações devem ser expressas

com exemplos e experimentos simples, também se deve sempre que possível provar

aos estudantes a veracidade das suposições.

É preferível que os alunos não se prendam apenas a decorar diagramas, que

são as equações químicas, eles primeiramente deveriam entender os processos reais e

analisá-los desse ponto para que assim, pudessem propor um modelo que

representasse esse fenômeno que foi presenciado, pois do contrário apenas os

modelos seriam signos com o mínimo de significados contundentes para a formação de

conceitos deles. (Machado, 2000 pag. 41) afirma que “a equação química não é um

mero conjunto de fórmulas, mas ponto de partida e de chegada por meio da qual a

química pode falar do mundo."

O que podemos extrair dessa idéias é que os discentes possivelmente

compreendam o que lhe é ensinado de modelos científicos, porém é extremamente

difícil para concordar com sua teoria, pois eles já trazem consigo a idéia de que “a
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natureza abomina o vazio”. Portanto, para eles os átomos e moléculas são pequenas

partículas de matéria que podem sofrer dilatação, contração ou mesmo mudança de

estado como qualquer outra porção de matéria vista.

DESENVOLVENDO A PESQUISA
O questionário foi aplicado em uma escola da rede particular do município de

Aracaju com vinte seis alunos do terceiro ano do ensino médio. Onde o principal

objetivo proposto por nós na elaboração foi à busca das concepções sobre

transformações químicas, de acordo com as questões apresentadas e respondidas por

eles.

O questionário foi organizado com questões abertas sobre concepções de

interações químicas, propiciando assim que pudessem ser respondidas de forma

inteiramente aberta pelos alunos. Também foram utilizados exemplos de reações

químicas que macroscopicamente não tem nada em comum.

As respostas foram categorizadas para possibilitar a analise de conceitos

comuns, pois sem a categorização os dados tornam-se muito subjetivos e de difícil

compreensão e nós buscamos algo mais palpável, ou seja, uma abordagem com traços

qualitativos e quantitativos para uma melhor analise.

O questionário constou de seis questões subjetivas onde o objetivo principal foi

avaliar os conceitos que são empregados pelos discentes para explicar fenômenos e

processos químicos. As concepções alternativas dos alunos sempre foi um motivo de

estudo como os mesmos chegam a certas explicações sobre diversas coisas é algo

que gera certa curiosidade aos pesquisadores da área de educação química.

É notável um questionário com esse perfil onde ele busca a reflexão do aluno a

cada resposta que o mesmo dá, seja ela de cunho negativo ou positivo porque não

adianta somente saber o que cada um acha, mas sim o porquê de cada um responder

aquilo, pois só assim, seja talvez, possível adentrar a raiz do problema para que talvez,

através disso seja possível a proposição de idéias que possam torna-se soluções para

a resolução desse problema.

O questionário constou de seis questões com o intuito de observar as respostas

dos alunos diante de certos fenômenos, ou seja, suas concepções destes temas e sua

maioria deverá se tratar de concepções alternativas, pois como é possível notar na

maioria das pesquisas já realizadas não há ainda o embasamento científico amplo
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neles que possibilitem a formulação de respostas consistentemente adequadas diante

do conhecimento científico.

1º) Defina o que é uma transformação química?
Na primeira questão pedimos para eles definissem o que é transformação

química as respostas foram diversas e por se tratar de uma pergunta aberta, a resposta

do aluno poderia ser inesperada em relação a outro aluno, utilizamos de um meio de

categorização realizado por Rosa e Schnetzler (1998) em uma de suas pesquisas onde

analisavam concepções de alunos sobre transformações químicas. Utilizamos das

categorias descritas por elas como “concepção de modificação”, “transmutação” e

“interação química” para analisar esta questão segundo o quadro a seguir:
Tabela 1. Categoria de resposta da 1ª e suas respectivas porcentagens

Categoria de Resposta Porcentagem

Modificação 4%

Transmutação 72%

Interação química 23%

Mistura 1%

De acordo com as respostas dos alunos a maioria respondeu de forma parecida

e a resposta mais comum entre eles foi:
“A transformação de uma substância em outra.” Aluno V

“Transforma uma substancia em outra.” Aluno H

Também existiram muitas respostas em que os alunos confundiam com a

mudança de estado físico ou mesmo com mistura (um único caso) é onde fica

perceptível como as idéias sobre este termo estão confusas. Respostas como:
“É a mudança de um estado físico para outro.” Aluno C

“É o processo de reação quando substancias/ elementos se misturam.” Aluno J

2º) Cite uma situação onde você considera presente uma transformação
química?

Tratou-se de uma pergunta muito simples, pois o sujeito teria apenas que citar uma

situação qualquer do dia-a-dia ou mesmo vista em qualquer outro meio que significasse

uma situação onde ocorre uma transformação química novamente categorizamos as

respostas, pois nem todos entendem o conceito de transformação e deram exemplos

diversos outros processos envolvendo a química como retrata o quadro a seguir:
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Tabela 2. Categoria de resposta da 2ª e suas respectivas porcentagens
Categoria de resposta Porcentagem

Reação química 62,5%

Mudança de estado físico 29%

Mistura 8,5%

De acordo com as respostas dos alunos novamente foi perceptível o

desconhecimento dos discentes de um dos conceitos mais importantes da química,

transformações químicas, porém foram citados exemplos satisfatórios (na maioria das

vezes) como:
“Combustão da madeira, geração de energia de uma pilha”. Aluno R

“A oxidação de uma esponja de aço”. Aluno K

“Uma fruta que apodreceu com o passar do tempo”. Aluno G

Também estavam presentes respostas que envolviam mudanças de estado físico,

misturas e o aquecimento da matéria:
“A dissolução de sal em água”. Aluno P

“Congelamento”. Aluno A

“Aquecimento da água”. Aluno E

“No processo de queima da vela, inicialmente ela se encontra no estado solido,

já na fase final não”. Aluno I

Caracterizaram conceitos químicos como mudança de estado físico ou mistura o

que não se trata do que foi perguntado. Essa confusão entre conceitos básicos de

química torna-se cada vez mais freqüente no decorrer das respostas das perguntas

desse questionário.

3º) O que você entende sobre o processo de enferrujamento.
Com o objetivo de entender as concepções dos alunos sobre reações

escolhemos a oxidação que também ajuda na observação das percepções dos alunos

para reações que envolvem gases. Muitos (Mortimer & Miranda, pag. 24) acreditam

que a conservação da massa nas transformações químicas é para os alunos muito

mais difícil de compreender do que os professores imaginam. Pois, se os alunos não

conseguem entendê-la, é quase impossível para eles aceitarem e compreenderem

modelos microscópicos que a expliquem. Essa dificuldade ocorre principalmente em

tipos de reações que ocorre liberação ou utilização de gases como, por exemplo, na de
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combustão isso ocorre porque eles tem uma grande dificuldade em assimilar gases

como sendo uma matéria que contenha massa significativa.
Tabela 3: Categorias de respostas da 3º questão e suas respectivas porcentagens.

Categorias de respostas Porcentagem

Concepções cientificas 52%

Concepções alternativas de
interações e de massas

12%

Concepções fenomenológicas 36%

As concepções alternativas de interações e de massas são utilizadas para

expressar questões que levem em consideração absorção de massa ou corrosão para

explicar a oxidação, pois corrosão por se só não serve para explicar reações de

oxidação e redução, estas são respostas de cunho fenomenológicas (embora tenha

sido criada outra categoria para esta), exemplos desse tipo de respostas são:
“é quando um metal absorve oxigênio”. Aluno X

“corrosão do ferro”. Aluno A

A categoria de concepções fenomenológicas foi especialmente designada para

respostas que envolvam a ação do tempo, má conservação de objetos entre outros,

como respostas para a oxidação de um metal. Alguns exemplos desta categoria são as

seguintes respostas:
“O metal novo entra em contato com o ar, sendo que no ar contem partículas

de água, sendo o metal tende a enferrujar”. Aluno C

“A má conservação dos objetos que são expostos a ambientes impróprios. Por

exemplo: por uma faca junto com um Bombril, ela acabará enferrujando”. Aluno

N

“Ocorre, por exemplo: com uma superfície metálica exposta a ação do tempo,

ou seja, intempenrismo. A superfície do metal perde características como

brilho, por exemplo: porem pode ser reversível”. Aluno O

4º) Quando se enferruja um prego seu peso aumenta ou diminui apos o
processo?

Buscamos nesta questão criar uma situação cotidiana em que os alunos

pudessem de forma critica refletir e responder sobre esse tema que é a oxiredução.
Tabela 4: Categorias de respostas da 4º questão e suas respectivas porcentagens.
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Categorias de respostas Porcentagem

Aumento de massa 25%

Redução de massa 75%

De acordo com a tabela 4 pudemos perceber que os alunos têm confundido o

conceito relacionado à óxido-redução em meio aquoso  e fora dele. No primeiro caso

se perde massa quando átomos do metal se tornam íons, mas no caso do portão

quando oxidado o ferro ganha massa com o oxigênio que se une a sua estrutura

portanto, boa parte das pessoas generalizaram o conceito acreditando que em todos os

meios o metal tende a perda da massa quando oxidado. Exemplo:
“Diminui. Porque este é oxidado diminuindo assim sua massa”. Aluno P

“Diminui, porque o processo de oxidação acarreta perda de matéria”. Aluno Q

5º) O que acontece com a parafina quando queimamos uma vela?
Os alunos costumam encontrar dificuldades em compreender uma reação

química de combustão de uma vela, como é observado macroscopicamente que a

parafina derrete eles concluem que apenas acontece o derretimento desta sem

imaginar que a parafina participa da combustão.
Tabela 5: Categorias de respostas da 5º questão e suas respectivas porcentagens.

Categorias de respostas Porcentagem

Os que consideram que ocorre reação 36,5%

Os que consideram que houve
mudança de estado físico

63,5%

Como demonstrado na tabela 6 à maioria dos alunos entendem que na queima

de uma vela a parafina apenas derrete, embora a resposta seja equivocada o resultado

era esperado tendo em vista as concepções fenomenológicas. Um estudante que

respondeu de forma bastante interessante onde mostra também que ele não

compreende bem a conservação de massa em uma transformação física (assumindo

que realmente fosse apenas uma mera transição de fase), responde a questão da

seguinte forma:
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“Ela derrete, ocorre diminuição do peso”. Aluno N

Outra resposta bastante interessante que foi analisada é:
“Derrete em parte e diminui de volume.” Aluno C

Nesta resposta há uma clara confusão entre transição de fases, volume e

levando em consideração outras respostas do aluno C a conservação de massas.

6º)  O que há em comum entre fenômenos tão diferentes como a combustão de
uma velas e o enferrujamento de um prego?

Como estudantes dificilmente reconhecem similaridades entre fenômenos que

têm aspectos perceptivos bem diferenciados como a queima de uma vela e a oxidação

de um prego esta questão foi levantada pensando em avaliar esta característica.
Tabela 6: Categorias de respostas da 6º questão e suas respectivas porcentagens.

Categorias de respostas Porcentagem

Reações/Interações químicas 58%

Concepções alternativas de interações e de
massas

19%

Pouca clareza ou nenhuma conexão com a
pergunta

19%

Não encontraram nada em comum 4%

A categoria de reações/interações químicas é a mais desejada e também a que

mais alunos escolheram, porém foi observado que mesmo que os alunos

respondessem reações químicas suas concepções são em sua maioria distorções do

conhecimento científico, vários alunos entendem mudança de estado físico como uma

reação química e assim definem que mudança de estado (já que entendem a queima

de uma vela apenas como uma mudança de estado) e a oxidação são reações.

Concepções alternativas de interações e de massas caracterizam resposta como
“A diminuição de peso desses objetos”. Aluno N

“Tudo corrói”. Aluno E

“Os dois são consumidos”. Aluno A

“Ambos tem seus átomos destruídos e perda de seu volume da massa

corpórea”. Aluno C
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Estas são respostas de cunho fenomenológico já que recorrem ao campo do

visível para explicar uma transformação química. Muitos indivíduos da pesquisa não

responderam ou não souberam expressar suas concepções. Apenas uma pequena

porcentagem (4%) respondeu que não vê nada em comum entre as situações.

CONCLUSÃO
Acreditamos que o resultado na formação não está só voltado aos conteúdos

químicos “impostos” aos alunos, mas ao meio como foi interpretado o conceito, como

para Andréa Horta (2000) que a linguagem não é apenas um veículo que transporta um

conteúdo. Mas, uma das suas funções desta é a comunicativa pois, não podemos

esquecer que para a construção do conhecimento é necessário uma transmissão de

conteúdos.

Assim, devemos primeiramente entender os processos que esses discentes

vivenciaram, ou seja, o contexto em sala de aula, a transmissão de conhecimentos pelo

docente.  Para Andréa Horta (2000) a construção de conhecimento está intimamente

ligado a clareza da mensagem transmitida, ou seja, a escolha das palavras usadas

pelo professor durante as aulas é um fator preponderante para o entendimento dos

discentes.

Observamos que na maioria dos casos os alunos possuem concepções

alternativas sobre fenômenos comuns a sua própria experiência e também uma imensa

confusão frente aos conceitos de reações químicas demonstradas na própria sala de

aula. Segundo Mortimer (1995) os alunos muitas vezes recorrem à idéia de

transformação da matéria para explicar uma reação química e está suposição se

mostrou bastante presente entre os alunos analisados.

Os dados ofereceram também uma questão curiosa, embora as categorias de

Schnetzler & Rosa sobre concepções de discentes ser aplicável a maioria dos

resultados. A categoria (b) que tem como característica a concepção de transformação

química como um simples deslocamento da matéria. A falta da conservação das

massas por outro lado obteve muitos representantes, mas estes ligados especialmente

ao campo fenomenológico, como muitos autores acreditam os alunos possuem uma

dificuldade muito grande na concepção de conservação da matéria.
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Acreditamos que esses dados sustentam a premissa de que um projeto de

melhoria no ensino de química precisa levar em conta a importância de tratar essas

questões epistemológicas ao se planejar um processo de ensino/aprendizagem de

conceitos como, por exemplo: transformação química.
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TRABALHO COMPLETO 14

Panorama sobre a utilização da Internet como ferramenta de
divulgação e aquisição do conhecimento por professores e
alunos do curso de Química do Campus de Itabaiana.
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RESUMO: O USO DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO NO PROCESSO DE ENSINO E
APRENDIZAGEM TEM SIDO MUITO UTILIZADO POR ALUNOS E PROFESSORES. OS MEIOS
ELETRÔNICOS TENDEM A ALTERAR SUBSTANCIALMENTE O PROCESSO DE DIFUSÃO DO
CONHECIMENTO FACILITANDO AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO. ENTRE AS
TECNOLOGIAS UTILIZADAS NA EDUCAÇÃO, PODEM-SE CITAR SOFTWARES EDUCATIVOS, REDES
SOCIAIS E PROGRAMAS DE MENSAGENS ELETRÔNICAS, TODOS UTILIZADOS PARA FORTALECER
A RELAÇÃO PROFESSOR/ALUNO. NESTE TRABALHO, FOI REALIZADA UMA ANÁLISE DA
CONTRIBUIÇÃO DESTAS TECNOLOGIAS NA RELAÇÃO ENTRE ESTUDANTES E PROFESSORES DO
CURSO DE LICENCIATURA EM QUÍMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE –
CAMPUSPROFESSOR ALBERTO CARVALHO. DECORRENTE DE TAIS ANÁLISES VERIFICA-SE QUE
OS ESTUDANTES E OS DOCENTES DO CURSO DE QUÍMICA, FAZEM USO DESTA TECNOLOGIA PARA
TROCAR INFORMAÇÕES SOBRE DISCIPLINAS, INDICAÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO E
ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO ESCOLAR DOS ALUNOS. VALE RESSALTAR QUE OS
DOCENTES RELATARAM QUE A REDE TEM UM PAPEL SIGNIFICATIVO NO PLANEJAMENTO DE SUAS
DISCIPLINAS E QUE O USO TÊM RECONHECIDAS POTENCIALIDADES PARA O ENSINO DAS
CIÊNCIAS EM GERAL E PARA O ENSINO DA QUÍMICA EM PARTICULAR.

INTRODUÇÃO

A Internet se faz presente em quase todos os lugares do mundo e a dinamizar a busca
do conhecimento, influenciando assim a maneira de como a educação é entendida
pelos agentes deste processo. Essa época de grande desenvolvimento tecnológico,
principalmente no que se refere à questão de acesso à informação e comunicação,
abriu inúmeras possibilidades de ampliação do processo de ensino e aprendizagem,
principalmente para os cursos de licenciaturas. São poucas as fronteiras que impedem
a disseminação do conhecimento, portanto, pode-se afirmar que o mundo atual
encontra-se em um processo que estimula a produção e divulgação do conhecimento,
sendo que os meios eletrônicos tendem a alterar de uma forma positiva a difusão do
conhecimento produzido e da relação professor-aluno (EICHLER, 2002).
Com a evolução das mídias digitais e a potencialização da aplicação da Internet à
educação está havendo um avanço significativo na forma de ensinar e aprender, pois
encontram-se disponíveis na rede vários tipos de aplicações educacionais, tais como:
de divulgação, de pesquisa, de apoio ao ensino e de comunicação. Nas atividades de
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apoio ao ensino, pode-se ter acesso a textos científicos, livros digitais, imagens em três
dimensões, softwares educacionais, entre outros, que são utilizados no processo
educacional. As diversas variedades de recursos proporcionados por essa ferramenta
têm possibilitado um novo olhar dos professores em relação à sua pratica de ensino e
sua relação com os alunos.Entretanto, a prática não está totalmente difundida na
comunidade acadêmica, seja por falta de interesse ou por parcos recursos digitais de
algumas universidades ou de alguns professores. (VIANNA, 2002; VIANNA, 2004).
A utilização dessas novas tecnologias está permitindo intensa troca de informações e
aumentando as relações entre os agentes do processo educacional, sejam
professores, alunos, coordenadores de curso, entre outros. Segundo Freire (2003) a
Internet representa uma ferramenta de aprendizagem que inaugura novas formas de
divulgar as informações, de produzir conhecimentos, podendo inserir os estudantes em
uma nova cultura que seja maior que a simples informação e que possa horizontalizar
as relações socioculturais, levando a uma crescente descentralização de do
conhecimento e uma maior divulgação deste, o que vai se configurar uma nova
aquisição de valores e conhecimentos (FREIRE, 2003 apudAZEVEDO et al., 2008).
Atualmente, com o surgimento de novas formas de relação na divulgação do
conhecimento, sendo um produto do uso massivo da internet, há uma crescente nova
forma de organização das atividades relacionadas ao ensino e a transmissão deste,
principalmente pelo uso das chamadas redes sociais virtuais.A formação destas redes
sociais virtuais, utilizadas para o ensino, está atingindo as mais diversas esferas do
processo educativo e dos níveis de ensino, desde o fundamental menor até o
universitário. A participação em comunidades virtuais, por professores e alunos, onde
se pode trocar informações em diversos âmbitos, propor debates sobre temas variados,
tirar dúvidas e inclusive ministrar aulas, está aumentando gradativamente, sendo um
campo muito fértil e com muito potencial e possibilidade a serem explorados. Diante de
tal fato, percebe-se que as redes sociais virtuais são canais de fluxo no que diz respeito
à circulação de informação, veículos, valores e discursos educacionais.
Segundo Sousa (2008), os serviços de Redes Sociais utilizados pela Internet, de forma
geral, podem ser definidos como locais virtuais de segmentação de interesses diversos,
onde cada indivíduo participa dos grupos de discussão e conhecimento que lhe
permitem obter informações de interesses particular e peculiar (SOUSA, 2008). Para
tal, utilizam-se softwares específicos que permitem a gravação de perfis, com dados e
informações de caráter geral e particular, das mais diversas formas e tipos, sendo as
mais comuns: Textos, arquivos, imagens, fotos, vídeos, entre outros. Essas formas de
comunicação são deixadas disponíveis e podem ser acessadas e visualizadas por
outras pessoas. Dentre os softwares para tal fim, pode-se citar: e-mails, fóruns, listas
de discussão, sistemas de boletins eletrônicos (BBSs), grupos de notícias, Chats,
Softwares Sociais como Orkut, Facebook e Twitter (MACHADO, 2005).
O acesso à internet hoje está muito difundido até em comunidades remotas,
facilitantando o acesso do aluno as redes sociais e outros aplicativos digitais, podendo
desta forma interagir com pessoas e assuntos de seu interesse e estar desta maneira
estabelecer relações. Notavelmente, tal processo é muito utilizado na divulgação do
conhecimento acadêmico. Sendo assim, este trabalho tem como objetivo analisar o
perfil dos alunos e dos professores de um curso de Química em relação a uso das
redes sociais e da Internet como recurso didático-pedagógico-tecnológico e sua
contribuição na aquisição/divulgação do conhecimento científico. O curso em questão é
o de Licenciatura em Química da Universidade Federal de Sergipe - Campus Professor
Alberto Carvalho, localizado na cidade de Itabaiana-SE, portal do agreste sergipano. É
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fundamental ressaltar que em geral, os alunos do curso de Química são na sua
maioria, oriundos de povoados e cidades próximas a cidade onde está localizado o
Campus Professor Alberto Carvalho, portanto, a verificação do uso das redes sociais
para fins acadêmicos por esses alunos é um parâmetro a ser avaliado na formação
destes estudantes.
METODOLOGIA

Buscou-se estabelecer neste estudo uma abordagem de cunho qualitativo onde o
principal instrumento da investigação passa a ser o pesquisador, que passa a ter um
contato mais abrangente com o ambiente e a situação que esta sendo investigada
(LUDKE, 2001; ALVES & MAZZOTTI, 2006).
A pesquisa desenvolvida neste trabalho, pode ser definida como um estudo de caso,
que consiste na investigação de uma situação específica situada em um determinado
contexto, que foi selecionada segundo critérios específicos e buscando analisar as
fontes de dados de maneira objetiva.
Para a obtenção dos dados foi elaborado um questionário com 11 (onze) questões, das
quais 10 (dez) eram objetivas e uma subjetiva, que foi aplicado aos estudantes (Anexo
1). Já para  a obtenção dos dadoscom relação aos docentes, foi elaborado um
questionário com 7 (sete) questões, das quais 3 (três) eram objetivas e 4 (quatro)
subjetivas (Anexo 2). Vale ressaltar que os questionário utilizados foram previamente
validados.
O intento na elaboração do conjunto de questões a serem aplicadas foi o de classificá-
las como entrevista semi-estruturada que segundo alguns autores, definem a
formulação de perguntas básicas sobre um determinado tema. Neste instrumento de
coleta de dados visou-se privilegiar as práticas sociais em seu ambiente, exigindo-se
do pesquisador um contato direto com o contexto no qual ocorre o fenômeno
educacional que se pretende estudar(MANZINI, 2003).
As questões semi-estruturadas se apresentam como uma alternativa viável para coleta
e análise de dados, pois possibilita aos entrevistados a condição de sujeitos da
pesquisa e dá a eles a liberdade para expressarem suas opiniões e reflexões dentro de
temas propostos pelo investigador (Richardson, 2007).
O trabalho foi desenvolvido durante os meses de março e abril do ano de 2012, com
alunos do curso de Licenciatura em Química da Universidade Federal de Sergipe –
Campus Professor Alberto Carvalho, localizado na cidade de Itabaiana-SE.
Identificaram-se 253 pessoas componentes do grupo-alvo, entretanto apenas 90
responderam ao questionário formulado. Já para os docentes foram Identificados 11
componentes do grupo-alvo, entretanto apenas 6 responderam ao questionário
formulado.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Segundo Cachapuz (2005), o uso da Internet é recomendado, por reconhecermos as
possibilidades de utilização da Internet como recurso pedagógico eficaz que, a partir da
colaboração do professor no espaço escolar, pode oferecer contribuições relevantes ao
processo de ensino-aprendizagem (CAHAPUZ et al., 2005).
Desta forma, nesta parte do trabalho serão apresentados os dados advindos dos
questionários aplicados aos alunos e professores do Curso de Licenciatura em
Química, visando tecer uma visão sobre as possíveis vantagens e desvantagens sobre
o uso da Internet como recurso didático-tecnológico na mediação pedagógica e as
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contribuições do usoda internet como ferramenta no auxilio da educação no contexto
universitário.
De modo geral, a Internet encontra-se em frequente utilização como ferramenta de
auxilio na aprendizagem e como meio de comunicação das massas.As figuras abaixo
apresentamos resultados referente ao perfil dos alunos e professores quanto à
frequência do uso da internet, o objetivo de sua utilização e local onde eles possuem
acesso à rede.

Figura 1: Frequência com que os professores e alunos utilizam a Internet.

Figura 2: Locais de acesos à Internet.

Analisando os resultados expostos nas Figuras 1 e 2 acima, é possível perceber que
eles utilizam a Internet diariamente, sendo que esta se dá, no caso dos professores no
campus universitário e em segundo lugar o acesso ocorre em sua residência. A maior
utilização da internet na instituição, pode ser inferido pelo fato de que a maioria dos
professores e alunos do curso deste campus residirem em outra cidade,
principalmente os alunos, que na sua maioria residem em cidades circunvizinhas de
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Itabaiana. Além disso, esses professores cumprem uma alta carga horária, passando,
assim, grande parte do seu tempo na universidade. Vale resaltar ainda que o fato do
curso de Química da instituição ser oferecido no período da tarde, ou seja, a maioria
dos alunos só frequenta o curso no período de aula (13 às 19h), sendo que na parte da
manhã e noite, eles estão em suas casas, o que justifica à utilização da internet em
suas residências.É um dado interessante, que mostra que mesmo em
cidades/povoados distantes, o acesso à internet e mídias virtuais é facilitado.
Com o intuito de verificar qual a finalidade da utilização da Internet por parte dos
professores e alunosdo campus, foi feita o questionamento se eles utilizavam a rede
como meio de divulgação de material acadêmico, de troca de informações das
disciplinas e de conhecimentos, tirar dúvidas e estudar. Quando questionados se era
esse o intuito do uso da rede, eles afirmaram, em sua grande maioria, que sim como
mostra a Figura 3 abaixo.

Figura 3: Utilização da intenet como ferramenta de auxílio na divulgação do
conhecimento e informações no meio acadêmico.

Questionou-se ainda quanto à participação de alunos e professores em grupos de
estudos através das redes sociais e programas de mensagens instântaneas. Cerca de
92% dos alunos e 100% dos professores relataram a utilização desta ferramenta como
forma de participação e aprendizagem em grupos de discussão sobre temas
relacionados às suas aulas específicas de Química (sobre determinada disciplina). Foi
verificado que a utilização ainda não é compartilhada por todos os alunos e professores
como ferramenta de aprendizagem e mecanismo de difusão do conhecimento. Pode-se
também destacar, pelas respostas dos professores que eles utilizam a Internet para
divulgação de seus materiais acadêmicos, tais como aulas em power point, listas de
exercícios e indicação de bibliografia. Também foi respondido pelos entrevistados que
o site do departamento de química é uma fonte de informações sobre disciplinas e
professores.
Os autores Valente (1996), Marinho (1998), Giusta (2003) e Moran (2003), destacam a
importância do ambiente informatizado, que propiciam a interação e a pesquisa
(VALENTE, 1999; MARINHO, 1998; GUISTA et al., 2003; MORAN et al., 2003).  Os
professores do curso de química quando questionados sobre o uso da Internet como
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ferramenta facilitadora do aprendizado, a maioria afirma que a utilização é pertinente e
pode sim facilitar a aprendizagem tornando o processo mais ágil, entretanto, não se
pode somente se ater a esta forma de divulgação do conhecimento.
É importante ressaltar que as fontes da mídia digital devem ser utilizadas com
parcimônia, pois há muita informação inverídica na rede ou mesmo trabalhos e textos
feitos sem embasamento teórico e uma fonte segura que respalde o que está escrito.
Então, deve-se lançar um olhar crítico para que a intenet não contribua para a
propagação de erros, além da segurança oferecida pela fonte e a atenção redobrada
para que não ocorra plágios.
Moran (2003) traz a ideia de que a utilização da internet traz como vantagem a
contribuição para o desenvolvimento da intuição, flexibilidade mental e adaptação a
ritmos diferentes, o mesmo ainda cita em contraposição à ideia levantada
anteriormente que o acesso à internet promove a facilidade de dispersão (há
informações que distraem e poucos acrescentam, mas ocupam tempo de navegação)
(MORAN et al., 2003).
O Quadro abaixo mostra o resultado sobre o que os professores de química do campus
consideram como vantagens e desvantagens na utilização da internet pelos alunos.

Quadro1: Vantagens e desvantagens da utilização da internet pelos alunos.
Vantagens Desvantagens
Ampliação dos conhecimentos Plágios

Acesso a materiais didáticos Informações errôneas, plágios

Acesso a informações e referencias
bibliográficas Perda de tempo nas redes sociais

A pesquisa realizada mostra que os professores consideram a rede uma ótima
estratégia para acesso aos materiais didáticos diversos, visto que hoje em dia a
universidade possui um amplo acervo digital e mesmo as agências de fomento, tal
como a CAPES também proporcionam acesso gratuito à diversos livros e revistas
científicas. Também é facilitado a divulgação de material didático próprio dos
professores. Sobre as desvantagens há uma crescente preocupação sobre o acesso,
pelos alunos, à sites não confiáveis que possam transmitir informações não fidedignas,
além do cuidado pelo plágio que eventualmente possa ser realizado pelos alunos.
O questionário aplicado apresentava ainda uma questão subjetiva e esta questão
expõe as expectativas dos alunos entrevistados quanto à utilização da internet e redes
sociais na educação, sendo que as respostas dadas por eles consideram que ela é
relevante na contribuição dos processos educativos, uma vez que as redes sociais têm
um potencial incrível para promover interação entre os indivíduos, o que vem a ser um
dos principais objetivos dentro da educação.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pode ser verificado que a Internet se constitui uma ferramenta que além de auxiliar na
construção do conhecimento, permite que os atores envolvidos no processo ensino-
aprendizagem de fato ensinem e aprendam através da aquisição/disseminação dos
conhecimentos científicos em sua prática docente e discente. É notório pela pesquisa
realizada, que o acesso à rede por professores e alunos é um fator preponderante na
relação construída no curso de química do campus prof. Alberto Carvalho, que facilita a
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divulgação e aquisição do ensino. Pode-se afirmar que a partir da colaboração e
compartilhamento de informações e conteúdos, por meio de fóruns, chats, ferramentas
de busca, imagens e vídeos, é sendo possível construir ideias e conhecimentos e criar
uma cultura de compartilhamento de significado, através da Rede Social.
Redes sociais são ferramentas que além de auxiliar no gerenciamento do
conhecimento podem articular interações entre os agentes do processo. A internet e
redes sociais estão cada vez mais presentes no dia a dia das pessoas e que tal
processo está transformando posturas acadêmicas. Construir conhecimento é permitir
que os atores envolvidos no processo ensino-aprendizagem de fato ensinem e
aprendam. Construir o conhecimento é permitir que o ato de aprender seja saboroso.
Finalmente, os resultados desta pesquisa, sobre o uso da Internet no processo de
busca e troca de informação pelos professores e alunos da Universidade Federal de
Sergipe Campus Professor Alberto Carvalho, mostraram que a rede tem um papel
significativo na vida acadêmica e na prática docente. Como já discutido anteriormente,
o seu uso têm reconhecidas potencialidades para o ensino das Ciências em geral e
para o ensino da Química em particular.
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ANEXOS

ANEXO 1

Questionário: UTILIZAÇÃO DAS REDES SOCIAIS PELOS ALUNOS DO CURSO DE
QUÍMICA.

1) Em qual período do curso de química você está?

( ) 2 período                                    ( ) 6 período

( ) 4 período                                    ( )8 período

2) Você utiliza alguma rede social? Se sim, qual rede social você utiliza?
( ) Facebook                 ( ) Orkut                  ( ) Outros
( ) Msn                         ( ) Twitter

3) No uso da rede social, qual a frequência no uso?
( ) Diariamente
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( ) Semanalmente
( ) Mensalmente

4) Em media, quantos amigos do curso de Química você possui adicionados na
sua rede social mais utilizada?

( ) 0-30                         ( ) 30-60

( ) 60-120 ( ) 120 ou mais

5) Você participa de grupos de estudos através desta(s)/nesta(s) redes sociais?
( ) Sim                               ( ) Não

6) Assinale a alternativa que melhor especifique o tipo de informação que é trocada
frequentemente entre você e seus amigos do curso de Química.

( ) Estudar                                    ( ) Informações decorrentes das disciplinas

( ) Dúvidas                                  ( ) Informações em nível de conhecimento

( ) Outras

7) Você acredita que a utilização de Redes Sociais pode facilitar o aprendizado?
Explique?

8) Dos amigos que constam na sua rede social, qual é o período do curso de
Química que eles estão cursando?
( ) 1-2 período
( ) 3-4 período

( ) 5-6 período
( )7-8 período

9) Em seu grupo de amigos, você possui professores adicionados?
( ) Sim

( )Não
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10)Como você classificaria seu nível de conhecimento adquirido através da troca de
informações sobre estudo de Química nestas redes sociais (caso você utilize a
rede social para a troca de informações sobre o curso de Química).
( ) Ótimo                                                           ( ) Ruim
( )Bom                                                              ( ) Péssimo
( ) Razoável

11)Geralmente, onde você tem acesso a esta redes sociais?
( ) UFS                          ( ) Lan House
( ) Casa                                                                ( ) Outros

ANEXO 2

Questionário: UTILIZAÇÃO DA INTERNET PELOS PROFESORES DO CURSO DE QUÍMICA.

1) Qual a finalidade da utilização da Internet em sua prática docente?

2) Com qual frequência o (a) senhor (a) utiliza a Internet?

( ) Diariamente

( ) Semanalmente

( ) Mensalmente

3) O (a) senhor (a) utiliza a internet para divulgar materiais acadêmicos (ex. aulas,

artigos, listas de exercícios, etc.)?

( ) Sim ( ) Não

Se sim, onde o (a) senhor (a) divulga tais materiais:

( ) Site do departamento

( ) E-mails

( ) Páginas pessoais

( ) Rede social (facebook, MSN, orkut, etc). Especificar:_____________________
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( ) Outros. Quais:____________________

4) O (a) senhor (a) acessa a internet, na maioria das vezes, em qual local?

( ) Universidade

( ) Em casa

( ) Outros. Quais:_________

5) O (a) senhor (a) acredita que a utilização da Internet pode facilitar o

aprendizado?

6) Tendo em vista tal utilização, quais vantagens ou desvantagens o (a) senhor (a)

acredita estar ocorrendo na formação dos alunos?

7) Qual a preocupação que o (a) senhor (a), enquanto professor (a) apresenta ao

pesquisar ou disseminar algo na Internet?
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TRABALHO COMPLETO 15

Relato de experiência do Estágio Supervisionado em Ensino
de Química: abordagem do conteúdo Sais.
Shirley Nunes de Menezes*1 (PG), João Paulo Mendonça Lima1 (PQ), Patrícia Soares de
Lima2 (PQ). shirley@infonet.com.br
*1Universidade Federal de Sergipe, Centro de Educação Superior a Distância, Centro de

Ciências Exatas e Tecnologia – CCET, Departamento de Química – DQI, DEPARTAMENTO

DE QUÍMICA - DQI, Av. Marechal Rondon, S/N, São Cristóvão, Sergipe, Brasil, CEP: 49100-

000.

2Colégio Estadual Atheneu Sergipense, SEED-SE.

Palavras-Chave: Estágio supervisionado, Ensino de Química, Prática Docente.

Resumo: O presente artigo relata a experiência desenvolvida no Estágio Supervisionado em
Ensino de Química III, realizado no Colégio Estadual Ministro Petrônio Portela, com alunos do
2º ano D, do turno noturno, com duração de 8h/aula. Propiciou-se aos alunos a compreensão
dos conceitos químicos relacionados ao estudo dos Sais a partir de sua relação com os
recursos minerais renováveis e não renováveis; utilizando-se de dinâmica, textos, vídeo e
experimentos para despertar o interesse e a curiosidade dos alunos nas aulas de química,
favorecendo assim, o ensino e aprendizagem.

INTRODUÇÃO

O Estágio supervisionado é uma atividade importante na formação inicial do
professor. É o momento em que estagiários vivenciam situações do contexto escolar a
exemplo do: trabalho em sala de aula; a interação professor/aluno; os métodos de
avaliação e recursos utilizados pelo docente. É obrigatório para a integralização dos
cursos de licenciaturas, conforme estabelecido na Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996, e nas Resoluções do Conselho Nacional de Educação e Conselho Pleno
números 1/2002 e 2/2002.

“O estágio é o eixo central na formação de professores, pois é através dele
que o profissional conhece os aspectos indispensáveis para a formação da construção
da identidade e dos saberes do dia-a-dia” (PIMENTA E LIMA, 2004). O aluno, por meio
do estágio, poderá colocar em prática os conteúdos aprendidos na Universidade,
começando a usar novas estratégias na prática docente.

Ao ensinar Química, o professor deve possibilitar condições para a
produção do conhecimento científico através de observações,
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possibilidades de intervenção e exercício da criatividade e cidadania,
orientando suas ações de forma consciente e democrática,
considerando os conhecimentos prévios dos alunos e expandindo-os
até o campo científico, e assim, tornando a aprendizagem significativa,
porque desperta nos alunos o gosto pela ciência e pela pesquisa. A
atitude do professor é sempre uma referência para os alunos (MAYER,
2008).

É essencial que o educador contextualize a sua prática docente, considerando
o aluno como um indivíduo que apresenta, a partir de sua história de vida, um capital
cultural construído na interação com o meio que está inserido. Partindo desse contexto,
foi possível realizar uma prática pedagógica abordando o assunto “Sais” de forma
dinâmica e interativa, levando-se em conta valores e conhecimentos trazidos pelos
alunos a partir de situações do cotidiano, de forma que o educando vai se constituindo,
ou construindo seus próprios conhecimentos através da mediação feita pelo professor,
acontecendo assim uma interação entre ambos e fazendo com que o aluno perceba
que o conhecimento científico acontece no seu dia-a-dia.

JUSTIFICATIVA

A ciência Química está presente em nosso cotidiano e é possível encontrá-la
nos fenômenos da natureza que nos cerca, nos alimentos que ingerimos todos os dias,
nas roupas que vestimos, nos produtos que usamos, dentre outros. Sendo assim, não
podemos pensar que o conhecimento Químico está dissociado do conhecimento
ambiental, social, político e econômico. Portanto, o presente trabalho propiciou aos
alunos do 2º ano do ensino médio do Colégio Estadual Ministro Petrônio Portela a
compreensão dos conceitos químicos relacionados ao estudo dos Sais partindo do
conhecimento de situações que ocorrem no nosso dia-a-dia, estimulando o aluno na
construção de tal conhecimento em estreita ligação com seu meio cultural e natural em
todas as suas dimensões.

METODOLOGIA

As aulas foram ministradas na Escola Estadual Ministro Petrônio Portela em
Aracaju/SE, numa turma do 2º ano D do ensino médio do turno noturno. No primeiro
momento, após a apresentação dos objetivos do estágio e do conteúdo que seria
trabalhado, foi aplicado um questionário sócio-cultual para conhecer o perfil dos discentes.

Assim o ensino para o cidadão precisa levar em conta os
conhecimentos prévios dos alunos, o que pode ser feito por meio da
contextualização dos temas sociais, na qual se solicita a opinião dos
alunos a respeito do problema que o tema apresenta, antes de o
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mesmo ser discutido do ponto de vista da química. (SANTOS e
SCHNETZLER, 2003).

No segundo momento, foi aplicada uma dinâmica de grupo para verificação das
concepções prévias dos alunos e em seguida, entregue o texto “Recursos renováveis e
não renováveis” no qual foi discutido e aplicado questões discursivas que foram
resolvidas em sala de aula.

Figura 1 – Alunos do 2º ano D do Ensino Médio

Iniciou-se, no terceiro momento, com uma aula expositiva interativa sobre o
conteúdo químico “Os sais: definição e nomenclatura”, partindo de questões
envolvendo situações do cotidiano. Ao final da aula, pediu-se aos alunos que
trouxessem para a próxima aula rótulos de embalagens de produtos que tenham em
sua composição alguns sais.

No quarto momento, foi entregue aos alunos uma apostila sobre a formulação
dos sais e reações de neutralização e novamente trabalhou-se com uma aula
expositiva interativa. Após a abordagem do assunto, foi aplicada uma atividade sobre a
nomenclatura dos sais e resolvida em sala de aula com a participação dos alunos.

Para o quinto momento, iniciou-se a aula solicitando aos alunos que
mostrassem quais rótulos de embalagens trouxeram e pediu-se para que
apresentassem o sal que conseguiram identificar. Logo em seguida entregou-se uma
apostila sobre as principais aplicações dos sais no cotidiano.

No sexto momento, aplicou-se um vídeo didático descrevendo a extração e a
produção industrial de Cloreto de Potássio (KCl) produzido no estado de Sergipe (vídeo
cedido pela Vale Fertilizantes S.A. com duração aproximada de 10 minutos). Após o
vídeo, foi apresentado aos alunos algumas amostras dos principais minérios
encontrados na Mina de Taquari-Vassouras localizada em Rosário do Catete/SE. Ao
final da aula, entregou-se um texto sobre o elemento Potássio (P) e suas aplicações
para que os alunos pudessem conhecer melhor a relevância deste sal no dia-a-dia.
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De acordo com Brito (2008):

A adoção de temas químicos sociais é algo recomendado por diversos
autores de artigos de Ciência Tecnologia & Sociedade (CTS), onde eles
afirmam que a formação para a cidadania deveria ser construída da
relação entre o homem e o meio. De acordo com o ensino CTS, o
ensino de química deve ser baseado principalmente em temas químicos
sociais, como: química dos medicamentos e dos produtos de limpeza,
química ambiental, recursos energéticos, química de alimentos, etc.
Esses assuntos, abordados em sala de aula acabam por mostrar ao
aluno onde aplicar o conhecimento adquirido, permitindo assim uma
visão mais elaborada de mundo, propiciando situações em que ele
como cidadão possa tomar atitudes, mais facilmente, na resolução de
problemas, na avaliação de custos e na busca de alternativas.

No sétimo momento, pediu-se para que os alunos se reunissem em dois
grupos para a realização da prática experimental. Foi entregue a todos um roteiro
orientando o procedimento.

A aula prática é uma estratégia de ensino que pode contribuir para melhoria na
aprendizagem de Química. “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”. (QUEIROZ,
2004)

No oitavo momento, foi aplicado um jogo químico de Palavras Cruzadas
abordando todo o conteúdo químico vivenciado durante o estágio como forma de
avaliação do aluno. O jogo foi executado em dupla.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para a identificação do perfil dos alunos, no primeiro momento, foi aplicado um
questionário sócio-cultural. Dos 25 alunos regulares, apenas 17 responderam ao
questionário. As respostas obtidas foram tratadas, na forma estatística, através do
aplicativo Microsoft Excel.

Dos alunos pesquisados, foi possível observar uma diferença na idade destes.
As idades variaram entre 17 e 27 anos. Uma característica do ensino noturno é
apresentar uma grande heterogeneidade; o que prejudica o ritmo de trabalho coletivo,
mas por outro lado, tem um caráter de contribuição, pois a diversidade de
conhecimentos, de características peculiares de cada idade, permite enriquecer ainda
mais a aprendizagem em seu sentido mais amplo, levando a um maior crescimento
pessoal e coletivo. Observou-se também, que do total de alunos pesquisados, apenas
três são do sexo masculino.
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Gráfico 1 – Representação da faixa etária
dos alunos pesquisados

Gráfico 2 – Classificação por gênero dos
alunos pesquisados

Observa-se ainda, que a maioria dos alunos estudou a maior parte do ensino
fundamental e médio em escolas públicas e, quando perguntado se trabalham ou
possuem alguma ocupação durante o dia, o resultado é um percentual de 81% dos
alunos pesquisados. Desse total, 68% ganham até um salário mínimo. Muitos
trabalham para manter seus gastos pessoais e escolares e, muitas vezes, auxiliando e
mantendo a família.

Gráfico 3 – Percentual de alunos que
estudaram em escolas públicas ou

privadas

Gráfico 4 – Percentual de alunos que
trabalham ou possuem alguma ocupação

Quando perguntado se já repetiram alguma série, 72% dos alunos
respondentes disseram que sim. Mas apenas 14%, repetiu a série no qual está
atualmente matriculado. Já em relação à quantidade de horas semanais dedicadas ao
estudo fora do horário de aula, um percentual de 53% estuda apenas uma hora por dia.
Alguns disseram que não estudam mais porque trabalham durante o dia e nos finais de
semana se dedicam ao lazer e à família.

Do total de alunos respondentes ao questionário, apenas 13% são casados,
6% divorciados e os demais, solteiros. Dentre estes, apenas 22% tem filhos. A maioria
mora com a família em residência alugada, perfazendo um total de 64% dos alunos
respondentes.
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Quando perguntado se o ensino de Química pode contribuir para a sua
formação científica e social, 62% responderam que sim. No entanto, quando
perguntado sobre quais disciplinas tem mais dificuldades em aprender, todos
responderam que são as das Ciências Exatas por causa dos cálculos.

No segundo momento, foi aplicada uma dinâmica em grupo para verificação
das concepções prévias dos alunos. A dinâmica consistia na entrega de quinze
questões englobando os assuntos Sais e sobre os Recursos minerais renováveis e não
renováveis. As questões foram entregues aos dezessete alunos presentes, que as
colaram em uma cartolina fixada no quadro dividido em duas partes: Verdadeira e
Falsa. De um total de 15 questões entregues, apenas sete foram respondidas
corretamente pelos alunos, correspondendo 46,67%. Observou-se também, que a
maioria respondeu aleatoriamente a atividade e muitos justificaram não lembrar mais
do assunto.

Perguntas Respostas dos alunos

1
As funções químicas são grupos de compostos químicos que apresentam propriedades
químicas semelhantes. As principais funções químicas são: os ácidos, as bases, os sais e os
óxidos.

Verdadeira

2 As pérolas, assim como as conchas, são constituídas, principalmente, por um sal. Falsa

3 O cloreto de potássio (KCl), obtido a partir do mineral silvinita, é um fertilizante bastante
utilizado na agricultura. Falsa

4 O sulfato de cálcio (CaSO4) é utilizado como gesso, na medicina, e também no giz escolar. Verdadeira

5 O hipoclorito de sódio (NaClO) É o componente ativo dos desinfetantes domésticos e da água
sanitária. Verdadeira

6 Recursos renováveis são todos os elementos do meio natural que possam se renovar. Verdadeira

7 O vento, animais, insetos, o alumínio, árvores e plantas, são exemplos de recursos
renováveis. Falsa

8 Recursos minerais não renováveis são aqueles que levam muito tempo para se formar
novamente. Falsa

9
O carvão, o petróleo, o gás natural, os diamantes, o cobre, o cloreto de sódio, o ouro, são
exemplos de recursos minerais não renováveis. Verdadeira

10 O fermento em pó e o sal de fruta têm como principal componente a substância de fórmula
NaHCO3, cujo nome é bicarbonato de sódio. Falsa

11 Os compostos a seguir AgNO3, NH4OH, HClO4 são, respectivamente: sal, base e ácido. Falsa

12 Dentre os sais presentes na água do mar, aquele que também compõe o soro fisiológico
usado na reidratação de pessoas é o NaCl. Verdadeira

13 O salitre-do-chile, NaNO3, utilizado como fertilizante, pertence à função óxido básico. Verdadeira

14
No dia-a-dia, estamos em contato com diferentes tipos de substâncias químicas como
vinagre, produtos de limpeza pesada à base de amoníaco e água sanitária. Esses produtos
são exemplos, respectivamente, de: ácido, sal e base.

Falsa

15
Para se descascarem facilmente camarões, uma boa alternativa é fervê-los rapidamente em
água contendo suco de limão. Sabendo-se que a casca de camarão possui carbonato de
cálcio, é provável que o suco de limão possa ser substituído por bircabonato de sódio.

Falsa

Questões respondidas corretamente: 46,67%

Tabela 1 – Questões entregues aos alunos na dinâmica realizada
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A partir da leitura e interpretação do texto “Recursos renováveis e não
renováveis” foram aplicadas questões discursivas que foram resolvidas em sala de
aula.

Figura 2 – Respostas de alunos sobre as questões discursivas do texto aplicado

Nos dois seguintes momentos foram realizadas aulas expositivas interativas
sobre o conteúdo Sais e aplicado questões sobre o assunto abordado. Foi solicitado
aos alunos que trouxessem rótulos de embalagens de produtos que continham na
composição destes, sais como ingredientes. Apenas dois alunos trouxeram as
embalagens, de um total de seis alunos presentes. Todos conseguiram identificar
corretamente o sal nas embalagens e correspondê-lo à sua fórmula química correta.

Figura 3 – Rótulos de embalagens de produtos químicos trazidos pelos alunos

Na realização da prática experimental “Enchimento automático de balões”, os
alunos se reuniram em dois grupos. A partir do roteiro entregue, os alunos realizaram o
procedimento e responderam às questões discursivas sobre a prática para verificação
do aprendizado. A partir das respostas obtidas, percebeu-se que a aprendizagem foi
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significativa, pois relacionaram a prática vivenciada ao conhecimento químico visto
anteriormente.

A aula prática é uma estratégia de ensino que pode contribuir para melhoria na
aprendizagem de Química. “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”. (QUEIROZ,
2004)

Figura 4 – Alunas durante a realização da prática experimental

Figura 5 – Respostas do questionário aplicado sobre a prática experimental
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Como processo avaliativo da turma, foi aplicado um jogo químico de Palavras
Cruzadas abordando todo o conteúdo aplicado durante o estágio supervisionado. O
jogo foi executado em dupla e alguns tiveram dificuldades em descobrir as palavras
cruzadas porque tinham faltado às aulas.

Figura 6 – Respostas do jogo químico Palavras Cruzadas
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estágio foi um período de integração entre teoria e prática. É onde percebemos a
necessidade em assumir uma postura não só crítica, mas também reflexiva da prática
educativa diante da realidade, buscando uma educação de qualidade, que é garantido em
lei (LDB - Lei nº 9394/96).

Foram diversas as dificuldades encontradas durante o estágio como: evasão escolar,
desestímulo e desinteresse dos alunos em relação à disciplina, pouco conhecimento da ciência
química, dificuldades na aprendizagem, dentre outros. Foi um grande desafio manter os alunos
atentos e estimulados nas aulas, visto que muitos chegavam atrasados e cansados da longa
jornada de trabalho.

No entanto, para despertar o interesse dos alunos nas aulas de química, foram
trabalhadas algumas metodologias, que até então, não eram utilizadas pelo professor titular
como: a prática experimental, textos e vídeo. Também foram levados para a sala de aula,
assuntos pertinentes ao cotidiano, envolvendo temas sociais para buscar o conhecimento
científico.

O Estágio Supervisionado foi o momento em que se colocou em prática o aprendizado
da graduação, contribuindo para o desenvolvimento e formação do futuro professor.
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NO PROCESSO DE FORMAÇÃO DOCENTE É SUGERIDO O DESENVOLVIMENTO DE MATERIAIS DIDÁTICOS
PARA A QUALIFICAÇÃO DO PROFISSIONAL E MELHORIA NAS PRÁTICAS DE ENSINO. PARTINDO DESSE
PRESSUPOSTO, É APRESENTADA NESTE TRABALHO UMA DISCUSSÃO ACERCA DO DESENVOLVIMENTO DE
SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS DE ENSINO (SDE), COMO PARTE DA ATUAÇÃO DO PROJETO DO
PIBID/QUÍMICA NO COLÉGIO ESTADUAL DR. AUGUSTO CÉSAR LEITE (CEDACL). A SDE APRESENTA
COMO TEMA INICIANTE “ÁGUA DO MAR”, A FIM DE CONTEMPLAR O ENSINO DE ELETROQUÍMICA, POR
MEIO DE UMA ABORDAGEM CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE (CTS). A PARTIR DOS DADOS
COLETADOS PRETENDE-SE LEVANTAR UMA DISCUSSÃO DO PRIMEIRO MOMENTO DO DESENVOLVIMENTO
DA REFERIDA SDE. OS PONTOS DESTACADOS CONSISTEM NA EXPOSIÇÃO DOS CONHECIMENTOS
ESPONTÂNEOS DO GRUPO DE ESTUDANTES ENVOLVIDOS, ACERCA DOS QUESTIONAMENTOS
LEVANTADOS NA PROBLEMATIZAÇÃO INICIAL. DIANTE DOS PONTOS DESTACADOS É PERCEPTÍVEL QUE
OS ESTUDANTES APRESENTAM DIFICULDADES NA COMPREENSÃO DE CONCEITOS BÁSICOS, TAIS COMO,
A PRESENÇA DE ÍONS E COMPORTAMENTO DE MATERIAIS EM SOLUÇÃO.

INTRODUÇÃO

As diferentes práticas pedagógicas, aplicadas no Ensino de Química, devem permitir aos
estudantes a compreensão dos conceitos científicos e transformações químicas de maneira
integrada, a suprir as necessidades de formação de um cidadão crítico (BRAZIL, 1999).
Nesta perspectiva são necessários profissionais capazes de realizar tal prerrogativa nas
escolas de ensino básico. Muitos são os empasses para a formação destes profissionais,
dentre os quais se podem citar o detrimento das licenciaturas em função da pesquisa
acadêmica nos bacharelados e a divisão entre a teoria a e prática docente na formação de
professores (PEREIRA, 2000).
No âmbito dos cursos de Licenciatura, há o desenvolvimento de projetos que busquem refletir
sobre as escolas, dentre estes pode-se citar o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à
Docência (PIBID), o qual confere numa iniciativa que promova o aperfeiçoamento e a
valorização da formação de professores da educação básica (BRASIL, 2007).
De acordo com a portaria4 que rege as ações desenvolvidas pelo PIBID, as mesmas devem
promover a inserção dos estudantes no contexto das escolas públicas desde o início da sua

4 BRASIL. Ministério da Educação. Portaria n°. 8, de 10 de dezembro de 2010 – Aprovação das normas do Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, Seção 1, n.
1, p. 06, 03 jan. 2011.
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formação acadêmica para que desenvolvam atividades didático-pedagógicas sob orientação de
um docente da universidade e de um professor da escola (BRASIL, 2007).
O projeto PIBID que tem como objetivo a iniciação a docência, contribuindo para aprimorar a
formação do professor nos cursos de licenciatura, tal projeto visa incentivar o futuro professor a
desenvolver novas abordagens didáticas interligando o ensino e a pesquisa (BRASIL, 2007).
Algo comum nas práticas docentes no espaço escolar é a utilização exclusiva do livro didático
na sala de aula. A maioria dos professores utiliza o livro como um roteiro para a execução de
suas aulas e não atentam-se para a diversificação por meio da produção de materiais
alternativos. A iniciativa de produzir materiais didáticos se apresenta como valorosa ferramenta
que contribui para a formação docente, deste modo a utilização destes materiais no
desenvolvimento das aulas proporciona um novo ambiente de ensino (CAMPOS, 2001).
Nas discussões sobre as atividades pedagógicas em sala de aula, são propostas diferentes
metodologias e estratégias de ensino que visem a contextualização do conteúdo e a
caracterização de uma aprendizagem mais efetiva. Uma das alternativas que podem contribuir
com esse objetivo é o desenvolvimento de uma Sequência Didática de Ensino (SDE), tradução
do Inglês Teaching-Learning Sequences (TLS). Uma SDE caracteriza-se por ser uma
sequência curricular curta para ensinar conceitos científicos (MÉHEUT e PSILLOS, 2004).
A SDE deve ser desenvolvida através de atividades de intervenção que possibilitem a
investigação, bem como pela proposição de aulas contextualizadas. No processo de aplicação
de SDE são levantados questionamentos quanto aos conhecimentos prévios dos estudantes
em meio à contextualização proposta (MÉHEUT, 2005).
Vale ressaltar que a contextualização não consiste apenas em promover uma ligação entre
teoria e prática, em que este último se refere a uma mera citação do cotidiano, mas sim propor
situações problemáticas que busquem o conhecimento científico necessário para compreendê-
las e resolve-las, contribuindo com a formação de um cidadão crítico (SANTOS e
SCHNETZLER, 1996).
A abordagem Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS), traz a perspectiva de contextualização
das aulas, é proposto o desenvolvimento de atividades que possibilitem a introdução de temas
que tragam indicação de problemas atuais, e a partir desta o estabelecimento de relações entre
o campo da ciência, a utilização de tecnologias e os aspectos sociais (AULER, 2007; FIRME e
AMARAL, 2011).
Na literatura são expostos diferentes estudos sobre a inserção de novas metodologias de
ensino, provando a importância da inovação das práticas docentes. Estudos dessa natureza
demonstram melhoria no ensino quanto a determinado conhecimento científico, e poucos são
os relatos sobre a importância do envolvimento de professores no processo de elaboração de
materiais, tanto para a qualificação do profissional, como para o processo de ensino-
aprendizagem (LEACH et. al., 2005).
A utilização de problemáticas em sala de aula se constitui como uma metodologia que
desenvolve a capacidade crítica do estudante. Nesta perspectiva, cabe destacar o emprego
dos três momentos pedagógicos em dala de aula (DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNAMBUCO,
2002).
O primeiro momento consiste na problematização inicial, na qual apresentam-se situações
reais que os estudantes conhecem ou já ouviram falar. Neste momento problematiza-se o
conhecimento a partir de um tema gerador, por meio de situações-problema, buscando
introduzir o conteúdo que pretende-se ensinar e fazer um levantamento quanto aos
conhecimentos espontâneos dos estudantes (DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNAMBUCO,
2002).
O segundo momento pedagógico é a organização do conhecimento, no qual o indivíduo tem a
função de argumentar, a partir das observações decorrentes das atividades propostas, bem
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como propor a resolução das questões levantadas inicialmente na problematização inicial
(DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNAMBUCO, 2002).
Por conseguinte, tem-se o terceiro momento pedagógico que é a aplicação do conhecimento,
através do qual é esperado que os estudantes sejam capazes de empregar o conhecimento
discutido durante as aulas, de maneira articulada com as mais diversas situações do seu
cotidiano (DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNAMBUCO, 2002).
Deste modo o envolvimento de professores na pesquisa e investigação vem a permitir uma
evolução na qualidade de ensino, e o trabalho com SDE propicia à formação do docente a
visão sob uma nova perspectiva de ensino, a qual busca desenvolver atividades em salas de
aulas por meio de um ensino contextualizado e de acordo com a realidade da escola e dos
estudantes.
Como parte do sugerido pelo título desse trabalho, busca-se trazer uma discussão da aplicação
de uma SDE sobre o ensino de eletroquímica com enfoque Ciência, Tecnologia e Sociedade
(CTS). O ensino CTS pode promover uma maior motivação aos estudantes porque relacionam
a ciência com aspectos tecnológicos e sociais. Vale ressaltar que as atividades desenvolvidas
estão vinculadas ao PIBID, desenvolvidas no Colégio Estadual Dr. Augusto César Leite
(CEDACL).

METODOLOGIA

O CEDACL atua no sistema de Educação Básica do Estado de Sergipe, localizado na cidade
de Itabaiana, região Agreste, dispõe de aulas nos três turnos, com cinco integrantes da equipe
diretiva e 36 docentes, atendendo uma clientela de 1331 estudantes5. Um aspecto peculiar
desta instituição é que cada integrante da equipe docente atua na sua respectiva área de
formação.
A proposta de elaboração da SDE consistiu em seguir uma abordagem Ciência, Tecnologia e
Sociedade (CTS), com vertente para o Ensino de Química. A escolha do conteúdo a ser
contemplado pela SDE se deu por consulta ao docente que rege as aulas de Química no
CEDACL, na qual foram explanados outros conteúdos, mas que por indicação do docente e
dos orientadores do grupo do PIBID que atua na escola optou-se por trabalhar com
Eletroquímica e seguindo a perspectiva CTS procurou-se trabalhar com a temática da “Água do
Mar”.
O desenvolvimento desse projeto foi possível graças a parceria entre a equipe diretiva e o
grupo de atuação do PIBID, em que este último é composto por três licenciandos em Química,
um supervisor do PIBID, um pesquisador colaborador e uma coordenadora do PIBID. Vale
ressaltar que o supervisor do PIBID no CEDACL atua como docente da disciplina de Química
na referida escola.
Com a aplicação da SDE, espera-se contribuir para que o grupo de estudantes do CEDACL
possa  interpretar  o mundo com os olhos da Química e a perceber que esses conhecimentos
contribuem para a melhoria de sua qualidade de vida, seja pela compreensão dos conceitos
quanto pela aplicação destes.
A aplicação das aulas foi ministrada em horário alternativo, por sugestão do docente
responsável pela disciplina de Química daquela escola, deste modo alcançou-se um público
alvo de 16 estudantes, estes se caracterizam por serem oriundos da zona urbana e rural de
Itabaiana, visto que a maioria provém de povoados do município.
Durante a construção das aulas da SDE, buscou-se articular a abordagem CTS juntamente
com os três momentos pedagógicos propostos por Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2002). A

5 Secretaria de Estado da Educação, Estado de Sergipe, Brasil.
Disponível em: <http://www.seed.se.gov.br/redeestadual/Escola.asp?cdescola=105>, acesso em 20/03/13.
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problematização inicial consistiu na utilização de questionamentos que retratassem a temática
definida envolta a situações-problema para o início do desenvolvimento da SDE.
O trabalho com situações-problema pode funcionar como organizador prévio, visto que são as
situações propostas que dão sentido aos novos conhecimentos. Mas para isso o estudante
deve percebê-las como problemas, modelando-as mentalmente a procura de soluções.
A abordagem apresentada no segundo momento pedagógico, organização do conhecimento,
implicou na proposição de atividades, para a estruturação da SDE, que contemplassem os
conceitos de íons, quantidade de sais dissolvidos, condutibilidade elétrica, eletrólise, corrosão,
reações de oxirredução e o funcionamento de pilhas. A abordagem dos conceitos químicos a
serem trabalhados foi realizada por meio da utilização de atividades, tais como leitura de
textos, aplicação de questionários e utilização de experimentos de cunho investigativo.
Vale ressaltar que a escolha dos materiais e atividades a serem utilizados durante a SDE, se
fundamenta no eixo epistemológico, o qual conecta o mundo material com o conhecimento
científico. Este eixo faz parte do losango didático sugerido por Méheut (2005), que busca
retratar as possíveis relações entre os sujeitos do processo de ensino-aprendizagem: mundo
material; conhecimento científico; professor e estudante. Méheut (2005) dispõe os quatro
sujeitos em um losango, interligando-os em dois eixos, o epistemológico e o pedagógico, este
último traz a relação existente entre professor e estudantes.
O terceiro momento pedagógico, aplicação do conhecimento, fora disposto sob a forma de um
questionário com perguntas contextualizadas, que refletiam situações relacionadas ao tema
trabalhado, como maresia e metal de sacrifício, tais perguntas requereram dos estudantes o
emprego dos conhecimentos que foram abordados e trabalhados durante a aplicação da SDE.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

No Ensino de Química são apontados diferentes conteúdos e/ou conhecimentos químicos que
apresentam um maior nível de dificuldade de compreensão pelos estudantes. Um dos
conteúdos que pode-se destacar é o ensino de Eletroquímica, no qual pode-se inferir que as
dificuldades encontradas se relacionam às terminologias e interpretação dos conceitos
abordados (VELLECA, et. al., 2005).
No processo de construção da SDE, em que parte-se da temática “Água do Mar” a fim de
contemplar o conteúdo de Eletroquímica, foram encontrados alguns empecilhos por parte dos
licenciandos envolvidos no processo, visto que durante a graduação não se é trabalhado o
conteúdo em questão. Este fato implica numa má formação do docente, decorrente da grade
curricular do curso de Química da instituição de ensino superior referida no topo do trabalho.
De tal modo, fez-se necessário que os envolvidos na construção da SDE realizassem estudos
e pesquisas sobre a temática e o conteúdo a ser trabalhado.
O processo de construção e planejamento das aulas da SDE ocorreu de maneira gradativa, a
cada momento um conceito para se trabalhar e a necessidade de se estabelecer uma
sequência de aulas que evoluísse a cada encontro, permitindo que o estudante envolvido
compreendesse o conhecimento abordado e fosse capaz de aplicá-lo em diferentes contextos.
A discussão apresentada neste trabalho infere o primeiro momento do desenvolvimento da
referida SDE no CEDACL. Através da discussão proposta é pretendido expor os
conhecimentos espontâneos do grupo de estudantes envolvidos acerca dos questionamentos
levantados na problematização inicial.
No primeiro encontro buscou-se levantar os conhecimentos espontâneos dos estudantes por
meio da aplicação de um questionário inicial. Este consistiu em três questões que retratavam
diferentes contextos relacionados a água, mas que necessitavam além dos saberes que os
estudantes possuíam a associação destes com conhecimentos científicos para responder com
êxito as questões propostas.
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Atendo-se aos critérios expostos na metodologia para a problematização inicial (Delizoicov,
Angotti e Pernambuco, 2002), foram elaboradas questões sob um nível CTS e as mesmas são
expostas a seguir:
1) Você com certeza já ouviu, os mais velhos falarem que é bom tomar banho de chinelos de
borracha para evitar levar choque elétrico por causa do chuveiro; ou que não se deve
permanecer na piscina quando está relampejando, será que isso são somente crenças  dos
mais velhos? Quais os fundamentos envolvidos nestas observações?
2) A aplicação de cloro em estações de tratamento de esgoto e principalmente no tratamento
de águas vem ampliando sobremaneira os níveis de qualidade de vida das populações que
usufruem deste processo. Como podemos obter cloro a partir do cloreto de sódio presente na
água do mar? São formados outros materiais neste processo? De que forma essas substâncias
estão presentes na água?
3) O magnésio é muito abundante na natureza, principalmente em minerais rochosos como
dolomita, olivina, Magnesita e serpentina. Encontra-se também na água do mar, em águas
salinas subterrâneas e em leitos salinos. Sais de magnésio podem ter diferentes utilizações
medicinais (leite de magnésia e sal de Epson) e industriais (vulcanização da borracha,
fabricação de materiais isolantes e refratários, carga para tintas). O magnésio metálico é usado
na indústria metalúrgica na fabricação de ligas metálicas. Mas como podemos obter magnésio
a partir da água do mar?
No primeiro questionamento procura-se indagar quanto à condução de eletricidade por conta
da água, o porquê dela conduzir eletricidade. De fato a água conduz eletricidade, mas isto não
decorre de uma propriedade da água e sim dos materiais que estão presentes nela, os íons.
Conforme as respostas coletadas, fora possível elaborar a Figura 1.

Figura 2: Ideias quanto à condução de eletricidade pela água.
Observando as respostas dos estudantes para essa questão nota-se que do grupo de 16
estudantes, cinco deles apontaram que a condução de eletricidade decorre da própria natureza
da água. Os demais alunos apresentaram respostas que retratassem seu cotidiano fazendo
menção a choques elétricos e a borracha empregada como isolante elétrico.
Em nenhuma das respostas coletadas para o primeiro questionamento foi observado a
utilização de quaisquer conhecimentos científicos, são observados apontamentos sobre noções
de seu cotidiano. Cabe destacar também que pela análise deste questionamento é perceptível
que os estudantes não têm o conceito de íons formado, o que infere que os estudantes não
associam a presença de materiais na água, sob a forma de íons, com a ideia de condução de
eletricidade.
Com a aplicação do segundo e terceiro questionamentos obtiveram-se respostas que
sugeriram o agrupamento destes dois questionamentos em uma única discussão.
Com a aplicação do segundo questionamento almejava-se identificar quais as possibilidades
de obtenção do cloro gasoso (Cl2) a partir da água do mar, mais precisamente a partir do sal
cloreto de sódio (NaCl), composto presente em grande quantidade na água do mar. Já no
terceiro questionamento pretende-se recolher respostas que retratem maneiras de se obter o
magnésio metálico (Mg0), apresentando como matéria prima a água do mar. Cada um dos
questionamentos levantados é expresso em um contexto que venha a permitir que o estudante



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

202

perceba  algumas das aplicações dos conhecimentos Químicos em situações que retratem a
temática proposta para o desenvolvimento da SDE.
De acordo com as respostas coletadas no segundo e terceiro questionamentos, elaborou-se a
Figura 2.

Figura 3: Ideias para a obtenção de materiais a partir da água do mar.
Pelas respostas coletadas, foi verificado que os alunos, em unanimidade, citaram como
alternativa para a obtenção de cloro gasoso e magnésio metálico a necessidade de se realizar
um processo químico, mas sem citar qual processo seria este ou se seria necessário a
utilização de eletricidade. A obtenção destes materiais seria possível por meio da eletrólise,
processo químico que se utiliza da eletricidade para separar constituintes e obter novos
materiais.
A obtenção do cloro gasoso a partir da água do mar é possível por meio da eletrólise aquosa,
processo caracterizado por ocorrer em meio aquoso com a aplicação de uma corrente elétrica.
Neste questionamento os estudantes percebem a mudança de estado dos materiais, no caso o
cloro gasoso que antes estava envolto na água do mar, em um possível estado líquido e passa
a existir sob o estado gasoso, mas não indicam um processo propriamente dito, ou como deve
ocorrer a obtenção do cloro gasoso.
Para separar o magnésio presente na água no mar pode-se aplicar a eletrólise ígnea, processo
químico caracterizado pela separação de elementos por meio da aplicação de uma corrente
elétrica, em que a matéria prima está fundida e não há a presença de água. Para este
questionamento os estudantes indicaram a utilização do processo de dessalinização da água
do mar, mas este método se caracteriza por ser um processo físico e mediante as respostas
apresentadas são feitas indicações de processos químicos.
O processo de dessalinização da água, por ser um processo físico, permite a obtenção de água
potável com a retirada do excesso de sais e minerais presentes na água do mar, ou de outra
fonte de água. A partir desta afirmação e tomando-se como comparativo as respostas dos
alunos é possível inferir que eles admitem que o magnésio presente na água do mar está
dissolvido e que através da dessalinização é possível obtê-lo.
No terceiro questionamento é observado, por indicação de três alunos, que para obter-se o
magnésio basta aplicar um processo que retire a água, isto pelo fato de que os alunos terem
associado que todo o cloro presente se desprende na forma de gás, em virtude do segundo
questionamento, e que o magnésio está presente na água sob a forma metálica e não sob a
forma de sal. Tal indicação é percebida no seguinte recorte: “Através do aquecimento da água,
em [...] alta temperatura, [...] deixar que o vapor saia, para ficar o magnésio da água do mar.”
Os estudantes não apresentaram noções que remetessem a ideia de sais dissociados em meio
aquoso, a exemplo do cloreto de sódio (NaCl) e cloreto de magnésio (MgCl2) presentes na
água do mar. Ao requisitar a obtenção de um material a partir de uma matéria prima citada, os
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estudantes participantes apresentam a concepção formada de que estes elementos estão no
meio de maneira isolada.
Em virtude dessas observações, cabe salientar que os passos que se seguiram no processo de
elaboração da SDE, constituíram-se de maneira a trabalhar as concepções espontâneas dos
estudantes, possibilitando a estes um novo caminho de aprendizagem pela inserção do
contexto em que eles se encontram na sala de aula.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As atividades propostas na atuação do PIBID visam o aperfeiçoamento das práticas
docentes, se iniciando no ambiente universitário em que os graduandos constroem materiais
didáticos, propondo uma nova perspectiva para o processo de ensino-aprendizagem. Por
conseguinte a aplicação destes materiais nas escolas tende a demonstrar a realidade escolar e
os resultados da implantação.

Como a produção de materiais didática propicia a melhoria nas práticas docentes, o
trabalho com SDE se constitui como uma ferramenta, que além de proporcionar ao docente
uma nova metodologia de ensino para suas aulas, permite um novo campo de visão, sugestível
pela abordagem a ser adotada na elaboração das aulas da SDE.

Diante dos resultados, é perceptível que os estudantes apresentam dificuldades na
compreensão de conceitos básicos, tais como, a presença de íons e o comportamento de
materiais em solução, e para responder os questionamentos fizeram uso de suas concepções
espontâneas, que se relacionavam ao contexto introduzido.

Inferindo a atuação dos acadêmicos envolvidos, cabe ressaltar as contribuições que a
participação no PIBID e a familiarização com o conteúdo trabalhado proporcionaram, visto que
um novo caminho para a vivência nas escolas foi possível e que a atuação proporcionou
melhorias para a formação dos acadêmicos, seja pelo contato direto com a escola, como pelo
desenvolvimento de materiais didáticos.
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TRABALHO COMPLETO 17

DA POLUIÇÃO AO TRATAMENTO DA ÁGUA: ONDE A QUÍMICA
ESTÁ PRESENTE?
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Elze -CEP 49100-000 - São Cristóvão/Sergipe

Palavras-Chave: Oficina Temática, experimentação, ensino de Química.

Resumo: Este trabalho apresenta os resultados da aplicação da oficina temática: da poluição ao
tratamento da água: onde a química está presente?. A ação faz parte das atividades do Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID/CAPES/UFS/QUÍMICA e foi aplicada a 43 alunos
de três escolas estaduais do município de Aracaju/Se, visando conscientizar os alunos quanto os
perigos da poluição e do consumo irracional de água. Da análise dos resultados observa-se que a
contextualização do conhecimento químico e a aplicação de diferentes metodologias durante a
realização da oficina, favorecem as interações entre professor-aluno e aluno-aluno, desperta o interesse
pela construção do conhecimento científico, contribuindo para o desenvolvimento de competências e
habilidades para a tomada de decisões.

INTRODUÇÃO

O ensino de química a partir de temas geradores é apontado como alternativa para
melhoria do processo de ensino aprendizagem, pois o uso de temas possibilita a integração
com outras disciplinas, faz a correlação entre o científico e o cotidiano; Entretanto, os temas
não devem ser apresentados apenas como ilustração ao final de algum conteúdo; ao contrário,
o que se propõe é partir de situações problemáticas reais  buscar o conhecimento necessário
para entendê-las e procurar solucioná-las (PCN+, 2002, p.90). Partindo de uma problemática,
da vivencia do aluno, o conhecimento científico e a reflexão contribuem para o envolvimento, a
participação ativa e a mudança conceitual visando à mudança atitudinal tanto do ponto de vista
político, econômico ou ambiental.

Baseando-se nesses temas estruturadores, surgem as oficinas temáticas que são vistas
como possibilidade de construir conceitos científicos integrados a realidade do aluno,
possibilitando aos discentes perceber a relação desta ciência com a sociedade (MARCONDES,
2008). Nas oficinas, a escolha do tema deve permitir a contextualização, a interdisciplinaridade
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e dos conceitos químicos, cabendo ao professor instigar, problematizar, ativar a curiosidade e
associação da ciência com o cotidiano dos alunos.

Nesse contexto, os princípios metodológicos que embasam as oficinas têm por
pressuposto os momentos pedagógicos de Delizoicov et al (2002) apud São Paulo (2007,p.19),
que divide a oficina temática em três momentos: o estudo da realidade, a organização do
conhecimento e a aplicação do conhecimento. O estudo da realidade acontece com
problematização, que estabelece relações entre o que aluno já sabe (concepções alternativas)
e o problema a ser estudado; a organização do conhecimento busca informações para que
aspectos do problema possam ser entendidos; a aplicação sugere a reinterpretação do
problema tendo como base os conhecimentos construídos na fase de organização, e o
estabelecimento de relações entre essa e outras situações problemáticas e entre os
conhecimentos tratados, utilizando de estratégias metodológicas.

Há, portanto, nas oficinas temáticas propostas metodológicas diversificadas tais como:
uso de vídeo, software, texto, experimentação, jogo didático que a partir da problematização,
contextualização e do debate, visam a favorecer a participação ativa do aluno, considerar suas
concepções e sua vivência sócio-cultural.  Assim, no decorrer das discussões, realização dos
procedimentos, espera-se que, os alunos devam socializar resultados e discussões realizadas
nos grupos, comparar resultados e serem capazes de reelaborar suas discussões, suas
atitudes.

Buscando mostrar a importância de aprender Química e a superação de um modelo de
ensino que não leva em consideração o papel ativo dos alunos, foi proposto ensinar e aprender
conceitos químicos tendo como tema social: Da poluição ao tratamento da água: onde a
química está presente?

A água, como tema gerador, está presente em várias propostas para o ensino de
Química, talvez por permitir a inserção de atividades diversificadas que possibilitam a
discussão de atitudes, valores e responsabilidades do alunado ou por constar dos Parâmetros
Curriculares Nacionais (Brasil, 1999), que sugerem estudos sobre a hidrosfera abordando as
diferentes águas naturais como recurso e fonte de materiais para a sobrevivência, ou ainda, por
ser tão abundante na nossa vida. Este tema foi selecionado por ser a água, dentre os recursos naturais
indispensáveis ao desenvolvimento humano ocupando posição de destaque por sua importância no
equilíbrio da vida no planeta Terra, além de ser um recurso comprometido pela degradação urbana,
industrial, agrícola e por desequilíbrios ambientais resultantes do desmatamento e uso indevido do solo
(FIGUEIREDO, 1997).

O tema foi abordado em forma de oficina temática durante as ações do Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência-PIBID/CAPES, da Universidade Federal de
Sergipe, subárea Química, do Campus de São Cristóvão/SE com duração de 03 horas visando
conscientizar os alunos quanto os perigos da poluição e do consumo irracional de água, além
de discutir como é realizado o tratamento da água, sua captação e distribuição.
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METODOLOGIA

As ações foram desenvolvidas com três turmas da 1ª série do ensino médio em três
escolas da rede pública de ensino, da cidade de Aracaju/SE, no primeiro e segundo semestre
de 2012, com um total de 43 alunos. Cada turma foi dividida em, no máximo, quatro grupos e
as atividades foram desenvolvidas utilizando-se as seguintes estratégias metodológicas: vídeo
didático, construção de um filtro com garrafa PET e atividade experimental.

A pesquisa priorizou uma abordagem qualitativa, pois levou em consideração a análise
das respostas dos alunos durante todas as etapas da aplicação da oficina. Como instrumento
de coleta de dados foi utilizado questionário com questões abertas e fechadas, além da
observação por parte dos ministrantes. Na coleta de dados valorizou-se o momento da
discussão dos alunos em grupo durante em todas as etapas.

As atividades foram realizadas na sala de aula, e foram estruturadas nas seguintes
etapas:

a) Exibição do vídeo didático “Pardo sim, sujo não!” que traz a corrida de um peixinho
em busca da nascente do Rio Pardo e durante seu percurso se depara com situações que
tornam o rio poluído, como os despejos de lixo, a aplicação de agrotóxicos, despejamento de
efluente e esgoto, derramamento de óleo, de detergentes. À medida que se aproxima da
nascente do rio percebe-se que os impactos vão diminuindo e que o rio nasce limpo. O vídeo
buscou promover a contextualização do tema e durante a sua exibição foram realizadas
perguntas interpretativas, que possibilitaram verificar o entendimento do vídeo e as concepções
prévias através da discussão e das respostas obtidas dos alunos.

Moran (1995) coloca que o vídeo ajuda o professor, atrai os alunos, mas não modifica
substancialmente a relação pedagógica. Para que isto ocorra, é fundamental ter cautela com a
escolha do vídeo e como aplicar o vídeo. Nessa perspectiva, a utilização do vídeo é
fundamental para fazer conexão com o conteúdo químico abordado e despertar a curiosidade
pelo que foi estudado.

b) Problematização do tema foi feita a partir do questionamento “Toda água é potável?”
das discussões foram construídas hipóteses, o filtro de garrafa PET, e realizado o experimento:
“Observando se toda água é potável”.

A experimentação utilizada foi investigativa, a partir do que foi discutido no vídeo  gerou-
se um problema a ser resolvido em que os alunos testaram suas hipóteses, podendo ser
verdadeiras ou não. Segundo Hodson (1994), o trabalho experimental deve estimular o
desenvolvimento conceitual fazendo com que os alunos explorem, elaborem e supervisionem
suas ideias, comparando-as com a ideia científica, pois só assim terão papel importante no
desenvolvimento cognitivo.

c) Elaboração, pelos alunos, das conclusões a partir dos dados coletados e discutidos.

Os dados coletados foram agrupados, analisados e descritos quantitativamente, a partir
de apresentações percentuais de variáveis categóricas. Neste tipo de estudo descritivo,
buscou-se identificar, observar, registrar, analisar e interpretar, principalmente as concepções
dos alunos sobre as atividades desenvolvidas.
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Os dados foram categorizados e optamos por trabalhar com categorias emergentes.
Nesta o pesquisador assume uma atitude fenomenológica de deixar que os fenômenos se
manifestem, construindo suas categorias a partir das múltiplas vozes emergentes nos texto que
analisa (MORAES, 1994). As categorias foram criadas à medida que surgem nas respostas,
para depois serem interpretadas.

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

1) Da compreensão, pelos alunos, do vídeo “Pardo sim, sujo não!”

Os quadros a seguir são representativos das concepções dos alunos aos questionamentos
feitos após a exibição do vídeo e a intervenção do professor

Questão 1 - Quais os materiais que vocês observaram no rio?

Quadro 7:Categorização das concepções dos alunos

Categorias Unidade de Contexto Porcentagem
Materiais poluentes (lixo,
agrotóxicos, etc)

A2: Os materiais encontrados foram esgoto de
industrias e também da própria cidade retirada de
areia dos rios e a humanidade jogando lixo no rio.
A10: Latas de cervejas, garrafas, cigarro, sabão,
urina, óleo, esgotos, agrotóxicos, folhas de arvores.

97,6%

Não respondeu --- 2,33%

Observou-se que não houve dificuldades interpretativas sobre o tema abordado no vídeo
este fato possivelmente, se deve a linguagem do cotidiano utilizada. No vídeo e as interversões
do professor, com um índice de acerto de 97,6% sobre o que foi encontrado no leito do rio.
Para Arroio e Giordan (2006) a linguagem audiovisual consegue chegar e ir além do que o ser
humano percebe através de imagens básicas, centrais, simbólicas e padronizadas que de
alguma forma se apresentam e se relacionam conosco. Desta maneira, o vídeo apresenta-se
como uma ferramenta facilitadora de entendimento, quando trabalhado mediado pela ação do
professor.
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Questão 2: Quais os problemas de lançar Esgoto no rio?

Quadro 2: Categorização das concepções dos alunos
Categorias Unidade de Contexto Porcentagem
Poluição A8: As consequências são varias, por exemplo: na

água, ou seja, nos rios, sabendo que há seres vivos,
por isso o esgoto sanitário além de causar morte
desses seres, polui a água de um modo
problemático.

37,2%

Danos à saúde dos seres
vivos

A4: O envolvimento, que causa morte dos peixes e
também prejudica a nossa saúde e a do meio
ambiente.

32,5%

Perda do oxigênio A15: Os esgotos poluem as águas  deixando sem
oxigênio sem possibilidade de vida.

27,9%

Não respondeu ---- 2,3%

Neste questionamento ficou evidente que o desrespeito do homem pelo rio prejudica a
qualidade de vida dos seres vivos, conforme a fala: “O envolvimento, que causa morte dos
peixes e também prejudica a nossa saúde e a do meio ambiente.” Conforme colocado
anteriormente à linguagem audiovisual consegue chegar e ir além do que o ser humano
percebe possivelmente, o papel mediador do professor contribuiu para essa percepção.

Questão 3: Quais os problemas de desmatar as margens dos rios (matas ciliares)

Quadro 3: Categorização das concepções dos alunos
Categorias Unidade de Contexto Porcentagem
Retirar a proteção do rio A12: Se tirar as arvores ira atrapalhar o circulo da

natureza e também protege o rio.
32,56%

Alterar a profundidade A9: Com o desmatamento, a terra da margem faz
com que ele fique razo.

2,33%

Prejudicar os animais A8: Podem causar problema para os animais que
vivem perto do rio, depois não vão ter onde mora e
para gente mesmo causa problema.

34,88%

Poluir o rio A38: O problema é que com desmatação das
margens causa poluição também.

6,9%

Alterar a correnteza do rio A40: As margens dos rios, como arvores pode
causar interropimento das correntes, e ate
prejudicar os peixes.

4,6%

Não respondeu ---- 18,6%

Este questionamento possibilitou maior intervenção do professor favorecendo maior
interação entre o professor-aluno e o aluno-aluno. Essa maior intervenção se deu pelo fato dos
alunos não intenderem o que significa matas ciliares, mas pelas categorias estabelecidas
percebe-se compreensão dos efeitos do desmatamento das margens de um rio.



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

210

Questão 4: Depois da represa, qual o aspecto é apresentado no vídeo das margens e do leito
do rio?

Quadro 4: Categorização das concepções dos alunos

Limpeza A5: Deu aspecto de limpeza. 95,35%

Não respondeu ----- 4,65%

Dos pesquisados 95,3% associaram o aspecto é apresentado no vídeo das margens e
do leito do rio, após a represa à limpeza, propiciando debate a respeito do que seria uma água
limpa, própria para consumo humano. Evidenciando que o vídeo, além de favorecer o diálogo,
a interação e a mediação leva o aluno possuir autonomia conceitual dando também, suporte
ao professor em desenvolver suas atividades.

Nesse sentido Marcelino-Jr. et all. (2004) diz que o uso do vídeo em sala de aula pode
ter um impacto maior que um livro ou uma aula expositiva por permitir a associação da
atividade escolar a um conceito de entretenimento, dando suporte pedagógico ao professor.
Entretanto, alerta que o vídeo não pode ser utilizado de qualquer maneira, mas que quando
bem utilizado exerce função motivadora, informativa, conceitual, investigadora, lúdica,
metalinguística e atitudinal, mas como colocado anteriormente. Tomando como referência as
unidades de contexto observa-se erros ortográficos.

2. Da Realização do Experimento

a) Da elaboração das hipóteses

A partir da problematização “toda água é tratada?” observou-se dificuldade na
elaboração de hipótese, pelos alunos. A sua construção foi mediada pelo processor,
resultando na seguinte hipótese: “Para água ser potável precisa passar por um tratamento de
separação das impurezas.”

b) Do processo de separação
Em cada etapa do processo de separação os alunos observaram que: na captação - “a

água se encontra suja, amarelada” (100,0%); na floculação “formação de flocos na água e o
clareamento da água (100,0%); na decantação: “Algumas bolinhas (floculação) subiram,
enquanto outras desceram” (100,0%); na filtração 46,5% observaram que “A água ficou limpa”;
39,54%, que “A água saiu escura, por isso, tentamos mais uma vez filtrar e deu uma clareada”
e 13,95% não responderam. Como 39,5% não terem obtido êxito na filtração foi gerado o
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questionamento – Qual o motivo de não terem conseguido? após debate e reflexão os alunos
perceberam que a filtração deveria ser realizada lentamente. Fica evidente uma preocupação
em fazer sem o saber fazer. Para Gil-Perez e Valdéz Castro (1996), as atividades
experimentais podem explorar algumas contribuições das atividades científicas, como por
exemplo: favorecer a reflexão dos estudantes, ressaltar a dimensão coletiva do trabalho
científico, considerar a elaboração de hipóteses como atividade central da investigação
científica, ressaltar o papel da comunicação e do debate.

Os quadros a seguir são representativos das concepções dos alunos aos questionamentos
feitos após a realização do experimento e a intervenção do professor.

Questão 1 - No nosso experimento, quais os processos de separação foram realizados?

Quadro 5: Categorização das concepções dos alunos

Categorias Unidade de Contexto Porcentagem
Floculação, decantação e
filtração

A20: Floculação, decantação e filtração; 79,0%

Captação, floculação,
decantação e filtração

A38: Captação, floculação, decantação e filtração; 18,6%

Não respondeu ------ 2,3%

Questão 2 - A água recolhida na peça 2 é potável?

Quadro 6: Categorização das concepções dos alunos

Categorias Unidade de Contexto Porcentagem
Não A12: Não, porque a água ainda possui resíduos, ela

não limpa completamente e ela não foi testada para
ver quais tipos de substância ainda possui como
bactérias, metais pesados e etc.

86,0%

Sim A7: Sim, porque passou pelo processo de
tratamento.

13,9%

Questão 3 - O que devemos fazer para não poluir as águas?

Quadro 7: Categorização das concepções dos alunos
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Categorias Unidade de Contexto Porcentagem
Conscientizar A3: Conscientização popular, para não jogar lixos

no rios, nem esgotos e resíduos das fábricas.
18,6%

Não jogar lixo A40: Não jogar lixos nos rios ou em qualquer lugar. 46,5%

Não jogar poluentes e não
desmatar

A7: Não jogar lixo, não desmatar a natureza, não
jogar óleo  na pia.

34,8%

Da análise dos dados dos quadros 5,6 e 7 observa-se que mesmo apresentando
dificuldade para elaborar hipóteses a atividade experimental estimulou o desenvolvimento
conceitual. Zanon e Freitas (2007), diz que a atividade experimental deve ser desenvolvida
pelo professor partindo de questões investigativas relacionadas ao cotidiano do estudante, de
maneira a se constituir em problemas reais e desafiadores, fazendo sentido e tendo significado
para o estudante.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Da análise dos resultados e das observações considera-se que:

 A realização de atividades através da contextualização promovida pelo vídeo
e debate possibilitou a conscientização dos alunos quanto os perigos da poluição e do
consumo irracional de água, além de motivá-los e desenvolver a reflexão sobre a
problemática ambiental tornando os conteúdos químicos mais objetivos e significativos,
permitido assim, a construção de uma visão de mundo menos fragmentada e mais
articulada;

 A oficina temática possibilitou a interação entre aluno-aluno, aluno-professor,
considerando suas concepções e sua vivência sócio-cultural, articulando a percepção do
mundo e o exercício de cidadania, favorecendo a tomada de decisão em relação aos
cuidados com a saúde do rio e a própria, pela não contaminação e, o não consumo de
água sem conhecer a procedência. A utilização de diferentes metodologias favorece o
interesse discente pelas aulas e contribui para sua inclusão nos debates, possibilitando
a construção do conhecimento científico e identificando potencialidades no alunado;

 Quando se relaciona o conteúdo químico com o contexto do discente, abre-se
o espaço para as concepções alternativas existentes acerca dos conceitos trabalhados
na aula, gerando reflexões, discussão, análise e socialização das ideias, sendo o uso do
vídeo uma ferramenta que pode auxiliar, quando trabalhado de maneira planejada
dando suporte para que ocorram reflexões sobre o tema abordado tanto do ponto de
vista de questões sociais como do científico.

 O professor planeje, utilize de alternativas inovadoras que problematizem,
fazendo o aluno questionar, refletir e agir, sendo a construção e aplicação de oficinas
temáticas uma ferramenta metodológica importante a ser utilizada.
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TRABALHO COMPLETO 18

MONITORIA DE CIÊNCIAS PARA ALUNOS (AS) SURDOS (AS):

UMA ESTRATÉGIA PARA O ENSINO-APRENDIZAGEM

Alaine Batista Vilasboas6

Jamara Nogueira L. de Brito7

Daniel Rodrigues Magalhães 8

Joilce Karine F. Silva Pereira9

Eixo temático: Ensino aprendizagem

RESUMO

Esse artigo apresenta um projeto que foi realizado por alunos do Instituto Federal de Educação Ciência e
Tecnologia Baiano Campus Guanambi bolsistas do PIBID para alunos (as) surdos (as) em uma instituição pública
do município de Guanambi/BA. O projeto consistiu em oferecer monitorias de ciências em horários opostos aos da
aula, com atividades utilizando recursos visuais com o intuito de auxiliar o trabalho do professor regente e
contribuir para o aperfeiçoamento do processo ensino-aprendizagem desses sujeitos na disciplina de base comum
Ciências oportunizando maior efetivação na construção de saberes.

Palavras- Chave: Surdos; Monitoria; Ensino-aprendizagem.

INTRODUÇÃO

Um grande desafio que hoje vem sendo amplamente discutido é a inclusão de pessoas
com necessidades especiais no âmbito educacional, visto que a valorização e a criação de
espaços que atendam as necessidades educacionais desses indivíduos foram negligenciadas
por muito tempo. Todavia, sabe-se que para a obtenção da aprendizagem se faz necessário
uma escola em que as diferenças sejam acolhidas e respeitadas e que a exclusão seja
combatida, promovendo a escola das diferenças.

Em décadas passadas as pessoas que nasciam surdas eram consideradas incapazes
de aprender e de se desenvolver. A surdez era considerada uma doença que deveria ser
curada com a restauração da audição, acreditavam-se naquela época, que com a audição a
fala também seria restabelecida, não levando em consideração que a surdez poderia está
associada a outras doenças e que para se tornar um ser pensante não está ligada

6 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – Campus Guanambi–BA lanny.cte@hotmail.com
7 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano - Campus Guanambi–BA jamaracte@hotmail.com
8Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – Campus Guanambi–BA drmmagalhaes@gmail.com
9 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – Campus Valença
joilcegbi@hotmail.com
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necessariamente a oralidade, pelo contrário todos tem a capacidade de se desenvolver no
exercício da cidadania independentemente de sua condição.

Com a não obtenção da desejada cura os surdos foram marginalizados e isolados do
meio social ficando sem comunicação alguma. Somente no século XVI que surgiu os primeiros
educadores para surdos, entre eles se destaca o espanhol Pedro Ponce de Leon, fundador de
uma escola de professores de surdos utilizando como metodologia de ensino o alfabeto
manual. No Brasil a educação dos surdos iniciou-se no império de Dom Pedro II. Em 1857
houve criação do Instituto pelo professor Edward Huet, o atual INES (Instituto Nacional de
Educação de Surdos) iniciando também a divulgação da Língua Brasileira de Sinais em todo o
país, por chamados líderes Surdos.

Tendo em vista a perspectiva do acesso de todos ao contexto escolar a política
educacional inclusiva ao ser discutida legitima na Declaração de Salamanca (1994), que o
estado deve assegurar que a educação para todos independentemente de suas
particularidades seja parte integrante do sistema educacional e que todos os surdos tenham
acesso ao ensino da linguagem de sinais de seu país. Isso ainda é um processo lento dentro
da política educacional brasileira, apesar dos surdos promoverem inúmeras lutas pelos direitos
que já estão em sua maioria previstos em lei, as mudanças e os resultados favoráveis ainda
estão lentamente acontecendo nessa sociedade excludente, equivocada e preconceituosa.

Ao tratar-se da inclusão de pessoas surdas no contexto educacional, ou seja, em um
espaço que lhes é devido, implica em buscar estratégias e condições favoráveis para que haja
efetivamente a construção de saberes e o desenvolvimento da consciência crítica e cidadã,
havendo não apenas a inserção desses alunos em um ambiente escolar, mas, sobretudo que
garanta a permanência desses sujeitos e reais possibilidades para que a aprendizagem
aconteça de fato.

Diante dessas constatações foi desenvolvido o projeto Monitoria de Ciências: Uma
estratégia de ensino para os alunos do nono ano do Ensino Fundamental, criando espaços
para a contextualização de assuntos trabalhados na disciplina de ciências. Esse projeto foi
realizado por discentes do curso de Licenciatura Plena em Química do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia Baiano Campus Guanambi, apoiado pelo Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) – é uma iniciativa para o
aperfeiçoamento e a valorização da formação de professores para a educação básica. O
principal objetivo do PIBID é inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de
educação. Dentro desse programa os alunos bolsistas têm a oportunidade de conhecer a
dinâmica das escolas e da sala de aula, de pesquisar a realidade desses alunos fora do
contexto escolar, fazer um diagnóstico das necessidades desses estudantes e posteriormente
desenvolver projetos dentro da escola e da comunidade no qual a instituição está inserida
contribuindo para que o ensino das disciplinas curriculares seja motivador para os alunos.

O trabalho foi realizado com alunos surdos e ouvintes, no entanto o foco principal desse
artigo é relatar as experiências e desafios enfrentados com alunos surdos durante a realização
desse projeto no Colégio Estadual Idalice Nunes situado no Município de Guanambi.
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OBJETIVO GERAL

Oferecer monitoria como estratégia para aperfeiçoar o ensino e aprendizagem de alunos
(as) surdos (as) na disciplina de base comum Ciências, oportunizando assim maior efetivação
no processo de construção de saberes.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Sanar dúvidas referentes a conteúdos da disciplina de ciências não contemplados em
sala de aula;

 Utilizar recursos didáticos visuais;
 Mediar efetivamente o processo de aprendizagem dos alunos(as) surdos(as).
 Auxiliar o trabalho do professor regente da disciplina de Ciências;
 Possibilitar experiências e formação aos pibidianos envolvidos.

METODOLOGIA

A primeira etapa do projeto consistiu na observação da sala de aula no momento das
aulas de ciências, nessa etapa, os Pibidianos deveriam observar a dinâmica da sala de aula,
ter os primeiros contatos com os alunos, promover encontro com a professora regente com
intuito de participarem dos planejamentos de aulas e entender a real função do educador
dentro do espaço escolar. Essa ação também permitiu fazer um diagnóstico do perfil dos
alunos inclusive dos surdos e suas necessidades e limites. Após concluir as observações foram
realizadas as intervenções na aula pelos pibidianos com a supervisão da professora regente,
onde se pode constatar as principais necessidades desses estudantes e traçar metas. Notou-
se que a partir dessas observações e intervenções ministradas pelos Pibidianos  que um
projeto como o de monitoria viria contribuir no processo de aprendizagem desses alunos.

Uma reunião com os pais dos alunos envolvidos foi realizada com o intuito de esclarecer
quanto à execução do projeto, visto que seria realizado em horário oposto ao das aulas e ainda
muitos alunos são provenientes da zona rural do município, sendo necessário uma autorização
dos responsáveis assinando um termo de consentimento para a participação dos seus filhos na
monitoria. Foram abordados ainda na reunião temas como: a importância do PIBID, seus
objetivos e a relevância da participação e estímulo dos pais na vida escolar dos filhos,
participando das atividades promovidas pela instituição de ensino.

A turma composta por 33 (trinta e três) alunos dentre eles 4 (quatro) surdos que foram
acompanhados por uma pibidiana, que, por não possuir domínio com a Língua Brasileira de
Sinais (LIBRAS) contou com a presença de uma intérprete para  realização das atividades
auxiliando também na metodologia a ser aplicada. As aulas de monitoria ocorreram no turno
vespertino na sala multifuncional da própria instituição, com a carga horária de 2 (duas) horas
semanais.

Sabendo da importância dos recursos visuais para os surdos, as atividades na monitoria
eram realizadas com a utilização de materiais que favoreciam o visual, como o uso de mídias
para exibição de slides, imagens, cartazes. As revisões de provas, resolução de atividades,
revisão de conteúdos eram todos expostos no quadro para melhor visualização.
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Uma etapa fundamental desse projeto foi uma oficina de LIBRAS para os pibidianos,
ministrado pela supervisora do PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência)
no Colégio Estadual Idalice Nunes, também professora e intérprete, que possibilitou a
aprendizagem de termos básicos da LIBRAS, favorecendo um contato mais significativo com
os alunos surdos, proporcionando momentos de interação com os alunos surdos, não
dependendo unicamente da intérprete. Esse curso teve carga horária de duas horas semanais
no turno vespertino.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A observação das aulas possibilitou uma aproximação tanto da realidade da sala de aula
quanto da escola. Foi uma ação que permitiu fazer uma reflexão sobre tudo o que foi
observado e vivenciado propiciando, desse modo, a consolidação de conhecimentos com os
desafios da prática do dia-a-dia. O objetivo das observações da aula de ciências é permitir
trocas de experiências e preparar os Pibidianos para atuar em diferentes áreas, lidar com a
complexidade da realidade cotidiana inerente à escola e intervir de maneira construtiva na
formação desses alunos. Como lembra Vasconcellos (1993) a observação realizada em sala de
aula exige do observador o entendimento de como acontece e se constrói a aprendizagem na
vida do ser humano.  A sala de aula é o lugar em que há uma reunião de seres pensantes que
compartilham ideias, trocam experiências e enfrentam desafios.

Muito relevante entender como se dá a aprendizagem dos alunos surdos, a postura do
professor frente a esses alunos e métodos a serem utilizados. A partir das observações
realizadas percebeu-se a dificuldade dos alunos em entender e consequentemente
contextualizar assuntos da área de Ciências, portanto, muitas vezes não percebiam a
viabilidade de tais conteúdos.

O grande desafio do professor é com relação ao atendimento educacional ao aluno
surdo que deve ser superado através de práticas que favoreçam a aprendizagem significativa.
Mas de que forma proporcionar tal aprendizagem? Além de o professor compreender a
mediação da aprendizagem como maneira dinâmica e inovadora, é necessário uma equipe
especializada que sirva como apoio ao trabalho docente, começando por um intérprete de
LIBRAS que acompanhe nas aulas, e aulas em períodos opostos para intensificar o processo
de ensino-aprendizagem.

Com o intuito de proporcionar um momento com os alunos surdos para a aprendizagem
fora do âmbito da sala de aula e da dificuldade observada na disciplina de ciências o projeto de
monitoria foi pensado e para sua consolidação, convocou-se uma reunião com pais para a
apresentação do projeto, visto que a participação dos pais na vida escolar dos filhos é de
extrema importância assim como participar das decisões da escola, onde o fortalecimento os
vínculos sociais é observado. A reunião também foi tratado tema como: a importância do PIBID
e seu objetivo de inserir licenciandos no contexto educacional, proporcionando a criação de
espaços para a realização da prática de ensino, vindo a somar na instituição. Os pais
aprovaram a iniciativa e deixam explícito que estavam satisfeitos com a iniciativa, pois de fato
seus filhos necessitavam desses momentos de auxílio. Ao final da reunião uma autorização foi
assinada pelos pais onde os filhos poderiam participar da monitoria.

A monitoria de Ciências foi realizada com alunos surdos do nono ano do ensino
fundamental da turma “A” do turno matutino, as monitorias foram realizadas no turno vespertino
com carga horária de duas horas semanais. O interesse pela monitoria foi evidente, pois contou
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com a participação de todos os alunos nas atividades propostas, não faltando aos encontros
semanais.

Diante da falta de domínio da Língua Brasileira de Sinais por parte doa monitora
responsável pelo acompanhamento nas monitorias dos alunos em questão, uma intérprete de
LIBRAS se fez necessário para mediar a comunicação e auxiliar nas atividades ministradas.
Para Correia (2008, p.8) “o intérprete de língua de sinais ocupa nesse contexto uma tarefa de
grande importância, pois será o responsável em intermediar a comunicação entre pessoas,
quebrando barreiras e promovendo um ambiente inclusivo”. A intérprete de LIBRAS cumpriu
um importante papel na mediação e interação com as atividades realizadas, além de auxiliar na
busca de estratégias para o melhor desempenho com os alunos surdos.

[...] a responsabilidade pela educação do aluno surdo não pode recair sobre o
intérprete, já que seu papel principal é interpretar. É preciso que haja parceria
com o professor, propiciando uma atitude colaborativa, em que cada um possa
sugerir coisas ao outro, promovendo a melhor condição possível de
aprendizagem para a criança surda. (LACERDA, 2004, p.6)

Diante de tal afirmação percebe-se a necessidade da interação do professor com os
alunos surdos, por isso a oficina de LIBRAS oferecida pela intérprete e também supervisora do
PIBID nessa instituição para os pibidianos foi fundamental para o conhecimento da cultura
surda e melhor contato com os alunos surdos, pois permitiu a comunicação monitor-aluno não
dependendo apenas da intérprete. Essa interação com o aluno é interessante, pois facilita o
processo do ensino e aprendizagem através da afetividade. A oficina teve carga horária de
duas horas semanais com atividades dinâmicas, proporcionando a aprendizagem através da
prática.

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei n.º 9.394/96
(Capítulo V) – é assegurado aos alunos da educação especial currículos, métodos, técnicas,
recursos educativos e organização específicos, para atender às suas necessidades. Diante
disso, havia sempre uma preocupação no planejamento das atividades propostas para os
alunos surdos, os recursos a serem utilizados deveriam ser visuais, para que o aluno
compreendesse o que está sendo trabalhado, pois a sua percepção visual permite entender de
fato a mensagem passada, auxiliando no processo de desenvolvimento do pensamento
conceitual. Sendo assim foram utilizados slides com imagens e sequências do assunto
abordado, cartazes com fórmulas e informações, utilizou-se materiais digitalizados para que o
aluno tivesse acesso as atividades, como as questões de revisão para prova e exercícios
complementares.

O uso de imagens visuais parece representar um recurso bastante significativo
para o aluno surdo, além de pedagógico, possibilitando um desenvolvimento
cognitivo mais significativo, viabiliza a criação de um contexto inclusivo mais
adequado às suas necessidades, oferecendo uma forma visual de acesso ao
conhecimento e uma alternativa para que a comunicação do surdo, de fato,
aconteça na escola. (NERY,2004, p.298).

Para as resoluções de atividades, e revisões usou-se também o quadro objetivando a
melhor visualização das questões, os surdos também eram convidados ao quadro para
responder questionamentos relacionados ao assunto abordado, como forma de demonstrar a
aprendizagem adquirida. A partir dessa ação observou-se uma grande dificuldade enfrentada
com relação à disciplina de matemática inclusive em operações básicas, diante disso pode-se
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constatar a necessidade de práticas metodológicas, visando diminuir essas deficiências,
proporcionando o aprendizado mais completo aos alunos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto de monitoria para surdos trouxe um espaço de socialização e aprendizado,
dentro da própria instituição, foram momentos fora da sala de aula que contribuíram
efetivamente com o trabalho da professora regente, além de permitir que esses alunos
pudessem tirar dúvidas, e despertar o interesse pelas aulas de ciências.

A conclusão considerada mais importante advinda dessa monitoria foi o papel crucial da
utilização de uma intérprete ou de ser ter habilidade de comunicação por meio da linguagem de
sinais e que o meio visual é a via principal para se comunicar com os surdos. Além disso, a
monitoria serviu como um instrumento de formação para os pibidianos envolvidos permitindo o
aperfeiçoamento da sua prática pedagógica. Acrescenta ainda que a monitoria foi de grande
ajuda para os alunos surdos pois oportunizou momentos fora do âmbito das sala de aula para a
efetivação de competências, habilidades e conhecimento.

Conclui-se também que é necessário que o professor desenvolva estratégias
pedagógicas que despertem o interesse e a motivação no aluno surdo, e que a sala de aula
seja inclusiva, onde ele possa ser estimulado a pensar criticamente para obter uma
aprendizagem significativa.

É importante que acadêmicos dos cursos de Licenciatura tenham acesso a Língua
Brasileira de Sinais - LIBRAS porque o número de alunos surdos que vem desejando estudar e
estarem inseridos no contexto escolar tem aumentado nos últimos anos e os futuros
professores dever estar preparados para lidar com essa nova realidade e poder desenvolver
um bom trabalho em sala de aula.

Com a realização do projeto ficou evidente que o professor deve sempre estar em busca
de novos conhecimentos, se inovando e aperfeiçoando a sua prática em sala de aula. E a
escola, além de incentivar e oportunizar a participação dos profissionais de educação nos
cursos de formação, deve também buscar adquirir recursos mais atualizados e diversificados
que venham contribuir para a melhoria na qualidade de ensino para seus alunos surdos.
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TRABALHO COMPLETO 19

O Uso de Mapas Conceituais e Experimentos Investigativos como
instrumentos facilitadores do processo de ensino aprendizagem
do Estudo de Cinética Química.
Paulo César Santos Gomes1 (IC)*, Leociley Rocha Alencar Menezes1 (IC) , Djalma Andrade1 (PQ)
1 Departamento de Química, Universidade Federal de Sergipe, 49100-000, São Cristóvão, SE.
*pcsgomes.ddt@gmail.com

Palavras-Chave: Aprendizagem significativa, experimentação, mapa conceitual.

Resumo: Este trabalho teve como objetivo discutir a importância de estratégias de ensino inovadoras no
ensino de química, partindo do tema “Catalisador Automotivo”. Os elementos mais gerais foram
introduzidos em primeiro lugar e, posteriormente, estes conceitos foram progressivamente
diferenciados, esporando relações entre ideias, apontando similaridades e diferenças significativas,
reconciliando discrepâncias reais ou aparentes para facilitar o desenvolvimento de conceitos, atingindo
o que se conhece (do ponto de vista ausubeliano) de reconciliação integrativa. Para a implementação
destes princípios no processo instrucional, os mapas conceituais e as atividades experimentais serviram
como instrumentos essenciais, facilitando assim, a aprendizagem significativa por parte dos alunos.

INTRODUÇÃO

Um dos graves problemas ainda presente no ensino de Química é o modelo de ensino
transmissor-receptor, que já deveria ter sido abolido pelos professores, pois tal modelo não
propicia uma aprendizagem significativa - que, segundo Ausubel, ocorre quando novos
significados são adquiridos e atribuídos pelo aprendiz, através de um processo de interação de
novas ideias com conceitos ou proposições relevantes já existentes na sua estrutura cognitiva
(MOREIRA & MASINI, 1982) - por parte dos alunos. Nessa estratégia de ensino o aluno não
tem a oportunidade de relacionar conceitos relevantes existentes na sua estrutura cognitiva
com o novo conceito a ser adquirido.

As escolas têm o saber científico como único objeto de estudo, como se este, por si só,
resolvesse os problemas educacionais. Como se não bastasse, muitas vezes o professor não
domina o conceito científico a ser abordado, logo, não consegue e nem sente a necessidade
do ensino contextualizado. Os alunos sentem-se desmotivados com o modelo tradicional de
ensino e, consequentemente, não veem importância em aprender Química.

Essa falta de contextualização ocorre em diversas escolas tanto do setor público quanto
privado, levando a incompreensão por parte dos alunos dos diversos conteúdos químicos
abordados em sala de aula, dentre eles os conceitos de cinética química (JUSTI & RUAS,
1997).

Podemos afirmar que algumas das maneiras de auxiliar o processo de contextualização
no ensino de química é o uso de “textos geradores” e “experimentos investigativos”, desde que
o conceito científico seja abordado com o cotidiano do aluno.
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De acordo com Mól e Santos (2000):

[...] a abordagem do conteúdo químico deve ser feita por meio de temas
sociais, pois introduz o conteúdo a partir de um texto gerador, que
apresente relevância social, problematizando-o e estabelecendo relações
com determinados conceitos químicos, necessários para sua abordagem.
Em seguida, esses conceitos são apresentados ao aluno e, após essa
fase, são explorados textos que retomam o tema em foco na unidade,
para explicar as relações entre os conceitos químicos estudados.

No que diz respeito à experimentação investigativa, Giordan (1999) afirma que o objetivo
desta é ressaltar a capacidade dos alunos de criarem modelos explicativos para o fenômeno
em estudo, o que é sem dúvida uma competência importante a ser cultivada em situações de
ensino envolvendo experimentação. Além de fazer com que eles pesquisem sobre o que ocorre
ao seu redor em seu contexto social.

Do ponto de vista ausubeliano, o desenvolvimento de conceitos é facilitado quando os
elementos mais gerais são introduzidos em primeiro lugar e, posteriormente, esse conceito é
progressivamente diferenciado, processo ao qual Ausubel chama de diferenciação progressiva.
O princípio pelo qual se devem explorar relações entre ideias, apontar similaridades e
diferenças significativas, reconciliando discrepâncias reais ou aparentes é chamado de
reconciliação integrativa, e também facilita o desenvolvimento de conceitos. Os mapas
conceituais serviram como instrumentos úteis na implementação destes princípios no processo
instrucional, facilitando assim, a aprendizagem significativa.

Na construção de um mapa conceitual as seguintes ideias chaves devem ser
consideradas: compilar um número pequeno de conceitos e ideias; compreender o significado
de conceito mediante exemplos, análise de ideias simples; respeito a hierarquia conceitual, ou
seja, os mapas são hierárquicos; é necessário isolar conceitos e palavras de ligação; os mapas
conceituais apresentam um modo de visualizar conceitos e relações hierárquicas entre
conceitos; os mapas conceituais revelam com clareza a organização cognitiva dos estudantes;
os mapas conceituais devem ser desenhados várias vezes. Assim, a melhor maneira de ajudar
os alunos a aprender significativamente é ajudá-los de modo explicito a enxergar a natureza e
o papel dos conceitos e as relações entre eles, tal como existem em suas mentes e fora dela,
na realidade ou no ensino oral ou escrito.

Neste contexto de mudanças o licenciando em Química, da Universidade Federal de
Sergipe, desenvolve ao longo da sua formação um material didático estruturado em torno de
temas químicos sociais que deverá ser aplicado em uma escola da educação básica.

Este trabalho faz parte de uma pesquisa maior desenvolvida nas disciplinas de Estágio
Supervisionado para o Ensino de Química e visou propiciar aos alunos a compreensão das
transformações químicas, partindo de um tema social do cotidiano, “catalisador automotivo”,
tendo como objetivo discutir a importância de estratégias de ensino inovadoras no ensino de
química.
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METODOLOGIA

O trabalho foi desenvolvido com 30 alunos da 2ª série do Ensino Médio, de uma escola da rede
estadual de ensino, na cidade de Nossa Senhora da Glória – SE. Para a realização das
atividades experimentais, a turma foi dividida em cinco grupos de seis alunos cada.
A pesquisa foi dividida em quatro etapas:

1) Levantamento das concepções prévias dos alunos acerca do tema “Catalisador
Automotivo”;

2) Leitura interativa e discussão geral do texto gerador “Catalisador Automotivo: Um
Dispositivo para diminuir a Poluição Atmosférica”;

3) Releitura dos parágrafos do texto gerador e aplicação de experimentos de caráter
investigativo sobre alguns fatores que influenciam a velocidade das reações;

4) Questionário de avaliação sobre as atividades experimentais.
O questionário de avaliação das concepções prévias individuais foi aplicado antes e após a
intervenção do professor, sendo que apenas os alunos que participaram de todas as aulas
foram levados em consideração na análise dos dados.

Com relação à categorização dos dados, optamos por trabalhar com categorias
emergentes. Quando a opção é por categorias emergentes o pesquisador assume uma atitude
fenomenológica de deixar que os fenômenos se manifestem, construindo suas categorias a
partir das múltiplas vozes emergentes nos textos que analisa (MORAES, 1994).

Os dados coletados foram agrupados, analisados e descritos quantitativamente, a partir
de apresentações percentuais de variáveis categóricas. Neste tipo de estudo descritivo,
buscou-se identificar, observar, registrar, analisar e interpretar, principalmente as concepções
dos professores colaboradores sobre as ações dos estagiários durante as atividades dos
estágios.

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Da elaboração da hipótese para o problema: “O tempo de reação é modificado pela
presença de um catalisador?” (Tabela 1).

Tabela 1: Elaboração da Hipótese.

Grupo Hipótese
A “Sim. Pois ele acelera as partículas catalizadores para reduzir as moleculas de poluição.”
B “Sim; pois o catalizador acelera a reação diminuindo a energia de ativação.”
C “Sim, pois aumenta a quantidade de choques efetivos interferindo na velocidade das reações.”
D “Sim, pois, com o auxílio de um catalisador, que contem em sua estrutura, elementos que vão agilizar o

processo de reação. Graças aos metais preciosos no suporte cerâmico, eles promovem o aumento da
velocidade das reações, aumentando a possibilidade de muitas moléculas de reagentes se chocarem,
formando novos produtos, sem houver perda de elementos essenciais no processo.”

E “Sim, pois o dispositivo usa dois tipos de catalisadores um de redução e outro de oxidação, eles
desempenham papel fundamental na aceleração das reações.”

Das hipóteses elaboradas pelos alunos foram estabelecidas categorias, conforme
Tabela 2.

Tabela 2: Categorização da Hipótese.

Grupo(s) Categorias %
A, D e E C1 – O catalisador automotivo acelera a velocidade das reações 60,0
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B C2 – O catalisador acelera a velocidade das reações, pois diminui a energia de
ativação

20,0

C C3 – O catalisador acelera a velocidade das reações, pois aumenta a
quantidade de choques efetivos

20,0

Observa-se das categorias que 60,0% dos alunos entenderam que a hipótese seria
baseada no funcionamento do catalisador automotivo, mesmo após a intervenção do professor
ressaltando que esta deveria ser relacionada à substância química responsável pela mudança
da velocidade da reação.

Para o Grupo B diminui a energia de ativação a para o Grupo C aumenta a quantidade
de choques efetivos.

Partindo das concepções dos alunos foi elaborada a seguinte hipótese: O catalisador
aumenta a velocidade das reações, pois diminui a energia de ativação e, consequentemente,
aumenta o número de colisões efetivas num intervalo de tempo menor. Segundo Moreira e
Mancini (1982), 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.

Das questões sobre o experimento

a) Vimos que a água oxigenada se decompõe espontaneamente à temperatura
ambiente, porém, lentamente. Sendo assim, responda com base na teoria das
colisões moleculares porque a adição de KI aumenta a velocidade das reações.

Tabela 3: Concepções dos alunos referentes à questão do item a

Grupo Concepção
A “O iodeto diminui a energia de ativação a acelera a reação.”

B “Por que diminui a energia de ativação.”

C “Porque o iodeto diminui a energia de ativação acelerando a velocidade da reação.”

D “Com a adição do Iodeto de potássio [KI], a velocidade aumentou pelo fato de que o
iodeto possui elementos que aumento do processo de colisão, agindo de forma efetiva e
(colisão efetiva), que com uma geometria adequada e com a formação de complexo
ativado, constitui um mecanismo favorável e propício a colisões rápidas e eficientes no
momento das reações, formando uma reação rápida e com uma grande formações (cis)
de produtos, percebido pela mudança instântanea da coloração e a liberação de gás
representada pela espuma.”

E “Por causa dos choques das moléculas.”

A partir das concepções dos alunos foram estabelecidas três categorias (Tabela 4).
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Tabela 4: Categorização das concepções dos alunos referente à questão do item a

Grupo(s) Categorias %
A, B e C C1 – Diminuição da energia de ativação 60

D C2 – Aumento do número de colisões 20

E C3 – Colisões moleculares 20

60,0% afirmou que a energia de ativação diminui na presença do catalisador, o que
caracteriza a assimilação de conceitos que, segundo Moreira e Mansini (1982), é,
caracteristicamente, a forma pela qual as crianças mais velhas, bem como os adultos,
adquirem novos conceitos pela recepção de seus atributos criteriais e pelo relacionamento
desses atributos com ideias relevantes já estabelecidas em sua estrutura cognitiva.

Apesar da dificuldade de propor uma resposta bem estrutura na escrita, o Grupo D
demonstrou uma boa percepção do ponto de vista microscópico, o que pode ser comprovado
com a constatação dos termos citados pelos alunos deste grupo: “colisão efetiva”, “geometria
adequada”, “complexo ativado” e “mecanismo favorável”. À medida que o ser se situa no
mundo, estabelece relações de significação, isto é, atribui significados à realidade em que se
encontra (MOREIRA & MANCINI, 1982).

Para que uma reação química aconteça é necessário que haja colisões entre as
moléculas reagentes. Porém, na presença do catalisador outros fatores estão em pauta,
portanto, o Grupo E não conseguiu propor uma explicação plausível para o aumento da
velocidade da decomposição da água oxigenada.

b) Com base no que foi observado no experimento, explique qual a função dos metais
preciosos impregnados nos suportes cerâmicos dos catalisadores automotivos.

Tabela 5: Concepções dos alunos referentes à questão do item b

Grupo Concepção
A “Diminui a energia de ativação.”

B “Diminui a energia de ativação para aumentar a velocidade da reação.”

C “Os metais preciosos tem a função de acelerar a reação, através da diminuição da
energia de ativação.”

D “A presença de metais preciosos nos suportes cerâmicos dos catalizadores automotivos
é concentrar as reações e aumentar a velocidade delas de forma equilibrada, no intuito
de que haja colisões eficiente e grande formações de produtos dos reagentes
envolvidos, sendo esses metais primordiais no percursso da reação.”

E “Diminuir a energia de ativação.”

A partir das concepções dos alunos foram estabelecidas três categorias (Tabela 6).
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Tabela 6: Categorização das concepções dos alunos referente à questão do item b

Grupo(s) Categorias %
A, B e C C1 – Diminuição da energia de ativação 60

D C2 – Aumento do número de colisões 20

E C3 – Colisões moleculares 20

As concepções dos grupos A (C1), B e C (C2) foram mantidas em relação à questão
anterior, consolidado assim os conceitos envolvidos. O Grupo E (C1) evoluiu no seu
entendimento acerca do catalisador. Na questão anterior o grupo apresentou dificuldade nas
suas considerações, alegando que o aumento da velocidade da reação se dava por conta dos
“choques das moléculas”. Após a intervenção do professor o grupo foi capaz de mencionar o
fator determinante para o aumento da velocidade das reações na presença de um catalisador,
a diminuição da energia de ativação, caracterizando assim, a assimilação de conceitos e a
evolução conceitual.

Nota-se também, como esperado, o aspecto mais significativo do processo de
assimilação de conceitos, que envolve a relação, de modo “substantivo” e “não arbitrário”, de
ideias relevantes estabelecidas na estrutura cognitiva dos alunos com o conteúdo
potencialmente significativo, implícito na definição dos termos ou das “pistas” contextuais
(atributos criteriais). Isto se baseia não somente nas ideias escritas pelos alunos, mas também
na interação que estes tiveram entre si e com o professor durante os diálogos estabelecidos.

Do mapa conceitual

Para o estudo do efeito do catalisador na velocidade das reações os alunos
demonstraram bom conhecimento sobre o conceito químico abordado. Ficou evidente a
dificuldade de redigir uma resposta coerente e bem estruturada, mas observa-se que as
principais ideias prevaleceram na estrutura cognitiva dos pesquisados. A sistematização do
conteúdo foi feita pela elaboração do mapa conceitual (Figura 1).
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Figura 4 - Mapa conceitual sobre o efeito do catalisador na velocidade das reações

A primeira palavra do mapa conceitual (catalisador) foi fornecida previamente para os
alunos. A Tabela 7 fornece as respostas dos grupos para a questão 05.

Tabela 7: Respostas dos alunos referentes à quinta questão do questionário.

Grupo Respostas %
Lacuna 1 Lacuna 2 Lacuna 3 Lacuna 4 Lacuna 5 Lacuna 6

A “Reação” “Colisões

efetivas”

“Energia” “Geometria

adequada”

“Produtos” “Energia de

ativação”

100

B “Reação” “Colisões

efetivas”

“Energia” “Geometria

adequada”

“Produtos” “Energia de

ativação”

100

C “Reação” “Colisões

efetivas”

“Energia” “Geometria

adequada”

“Produtos” “Energia de

ativação”

100

D “Reação” “Colisões

efetivas”

“Energia” “Geometria

adequada”

“Produtos” “Energia de

ativação”

100

E “Reação” “Colisões

efetivas”

“Energia” “Geometria

adequada”

“Produtos” “Energia de

ativação”

100
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Durante a discussão dos dados obtidos nas questões discursivas ficou nítida a
dificuldade de organização de ideias por parte dos alunos quando solicitado a sua discrição ou
seja, os pesquisados apresentam uma boa oralidade e dificuldade de estruturação de suas
ideias na forma escrita, recorrendo a respostas sucintas, deixando de lado a discussão
detalhada do processo estudado, o que não nos permitiria afirmar a ocorrência de
aprendizagem significativa. Porém, no que diz respeito aos mapas conceituais, foi possível
perceber desde o início das atividades um alto índice de acertos, o que caracteriza uma
contradição com as respostas dos alunos as questões discursivas. Isto pode ser justificado com
uma das falas dos alunos durante as interações aluno-professor: “É fácil entender o que vocês
explicam, mas colocar no papel é complicado”.

Do ponto de vista ausubeliano, o desenvolvimento de conceitos é facilitado quando os
elementos mais gerais são introduzidos em primeiro lugar e, posteriormente, esse conceito é
progressivamente diferenciado, processo ao qual Ausubel chama de diferenciação progressiva.
O princípio pelo qual deve-se esporar relações entre ideias, apontar similaridades e diferenças
significativas, reconciliando discrepâncias reais ou aparentes é chamado de reconciliação
integrativa, e também facilita o desenvolvimento de conceitos. Os mapas conceituais serviram
como instrumentos úteis na implementação desses princípios no processo instrucional,
facilitando assim, a aprendizagem significativa.

O questionário de avaliação das concepções individuais dos alunos acerca do tema
“Catalisador Automotivo” foi aplicado antes do início do estágio e após o término de todas as
atividades propostas. Desta forma, tornou-se possível a percepção da evolução conceitual por
parte dos alunos em relação ao tema abordado nas aulas. Algumas dessas concepções podem
ser visualizadas na Tabela 8.

Tabela 8: Concepções dos alunos.

Aluno Concepção
Antes Depois

A1 “Sim, serve para
diminuir a poluição
causada pelos
automoveis,
diminuindo a produção
de CO2.”

“Sim, serve para diminuir a poluição atmosférica e
aumentar a velocidade das reações. Isso funciona
através dos minúsculos canais que comportam em sua
estrutura metais preciosos (que são o próprio
catalizador) que vão atuar na velocidade entre as
reações das moléculas.”

A2 “Nunca ouvir falar não!
Eu só sei que catalisa
e separa algo tipo
grãos”

“Sim, serve para aumentar a velocidade das reações,
diminui a energia de ativação e aumenta a velocidade
das reações. Funciona através dos minúsculos canais
compostos em sua estrutura que vão atuar na
velocidade das reações.”

A10 “Não, se soubesse
falaria, mais como não
sei não posso lhe dar

“Sim, serve para diminuir a energia de ativação e
aumentar a velocidade da reação química. Funciona
com os metais preciosos que diminuem a energia de
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essa informação” ativação.”

A13 “Não. tambem não.” “Sim. Ele serve para amenizar os gases poluentes
soltados por escapamentos dos carros. A partir dos
canais que tem metais preciosos que diminuem a
energia de ativação.”

De acordo com os dados obtidos foram elaboradas três categorias para as concepções
prévias e duas para as concepções após a intervenção do professor (Tabela 9).

Tabela 9: Categorização das concepções dos alunos.

Antes Depois
Aluno(s) Categoria % Aluno(s) Categoria %

C1 – Já ouviu falar,
possui concepções
sociais e químicas sobre
o tema.

- A1, A2, A3,
A4, A6, A7,
A8, A9, A10,
A11, A12 e
A13

C1 – Já ouviu falar,
possui concepções
sociais e químicas sobre
o tema

92,0

A1, A3, A5,
A6, A8, A9
e A11

C2 – Já ouviu falar, mas
possui apenas
concepções sociais
sobre o tema

54,0 A5 C2 – Já ouviu falar,
possui apenas
concepções sociais sobre
o tema.

8,0

A2, A7, A10
e A13

C3 – Nunca ouviu falar 31,0 - - -

A4 e A12 C4 – Já ouviu falar, mas
possui apenas
concepções químicas
sobre o tema

15,0 - - -

Dos alunos que conhecem o tema, 78,% afirmaram que o dispositivo serve para diminuir
a poluição atmosférica, caracterizando uma visão social acerca do tema abordado. Já 22%
desses alunos afirmaram que a função do catalisador automotivo é aumentar a velocidade das
reações, caracterizando uma visão do ponto de vista científico (embora muito básica), pois isso
nos remete ao efeito do catalisador na velocidade das reações.

Após a realização das aulas, termos como “energia de ativação”, “minúsculos canais”,
“metais preciosos”, “velocidade das reações” e “colisões entre as moléculas” sugerem uma
evolução conceitual por parte dos alunos, pois antes do início do estágio nenhum aluno
conseguiu fazer a junção entre o tema social e os conceitos químicos sobre o tema, de modo
que após o término do estágio 92% dos alunos foram capazes de fazer tal junção.

Naturalmente podemos observar que a aprendizagem foi orientada para níveis de
desenvolvimento até então não alcançados, o que caracteriza uma aprendizagem efetiva, do
ponto de vista do desenvolvimento cognitivo do aprendiz. Segundo Moreira (1999), para
Vygotsky, o único bom ensino é aquele que está a frente do desenvolvimento cognitivo.
Analogamente, a única boa aprendizagem é aquela que está avançada em relação ao
desenvolvimento.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os experimentos realizados possuem as características de uma abordagem
investigativa, uma vez que os alunos puderam participar ativamente da formulação de
hipóteses sobre o problema proposto pelo professor, elaboração do planejamento, execução
do experimento, coleta dos dados, análise dos dados obtidos, ou seja, desenvolveram os
experimentos como atividade de investigação (Carvalho et al., 1999).

A participação dos alunos nas atividades experimentais contribuiu para o desenvolvimento de
competências, bem como para uma reflexão crítica acerca dos fenômenos observados, visando atribuir
significados do macroscópico para o microscópico.

Em relação ao processo de execução dos experimentos, os alunos não encontraram
dificuldades para tal, visto a simplicidade de tais experimentos. No entanto, no que diz respeito
ao processo de elaboração de resposta na escrita, observou-se algumas dificuldades por parte
dos alunos.

Logo, verifica-se a importância do uso de mapas conceituais. Estes, os alunos foram
capazes de organizar suas respostas sem grandes dificuldades, atingindo, inclusive, o
percentual de 100% de acertos no último mapa conceitual trabalhado. Portanto, os mapas
conceituais sistematizam todo o conteúdo abordado, facilitando o entendimento do mesmo por
parte dos alunos.
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TRABALHO COMPLETO 20

Pilhas e Baterias: Descarte do lixo eletrônico.
Camila Silveira Donato1 (IC), José Cláudio Santos2(IC) Silva, Djalma Andrade(PQ)
mila_tankian@hotmail.com, claudstosufs@yahoo.com, dandrade233@gmail.com

Palavras-Chave: ensino de química, lixo, eletroquímica.

RESUMO: O TRABALHO FOI REALIZADO NUMA TURMA DE 3º ANO DO ENSINO MÉDIO COM O OBJETIVO DE
TRABALHAR O CONTEÚDO DENTRO DA PERSPECTIVA CTS E RELACIONANDO COM O TEMA SOCIAL
DESCARTE DO LIXO ELETRÔNICO. FORAM UTILIZADAS DIVERSAS ESTRATÉGIAS PARA DESENVOLVER A
DISCUSSÃO CRÍTICA, ALÉM DE ESTIMULAR A CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O TEMA PROPOSTO E
INTRODUZIR O CONTEÚDO QUÍMICO REFERENTE À ELETROQUÍMICA. PERCEBEMOS PELOS DADOS
OBTIDOS UMA BOA RESPOSTA DOS ALUNOS FRENTE AO QUE FOI PROPOSTO.

INTRODUÇÃO:
Nos últimos anos o ensino de química esteve centrado na simples transmissão-recepção de
conteúdos, caracterizado pela ênfase na memorização de informações, nomes, fórmulas,
conhecimentos fragmentados e desligados da realidade dos alunos. Essa concepção de ensino
não contribui para que os conhecimentos químicos, adquiridos pelos alunos, sejam
empregados como um dos meios de interpretar o mundo e intervir na sua realidade, como
pressupõe os PCNEM.
Podemos assim colocar, que a educação química deve está baseada, como já mencionado,
não na simples transmissão de conhecimentos. Mas que a aquisição desses conhecimentos
sirva de base para os cidadãos participarem de debates que envolvam questões sobre a
Ciência e a Tecnologia, de maneira que compreendam a aplicação desses conhecimentos na
sociedade.
Isso no leva a dizer que o aprendizado de Química no ensino médio 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 (PCNEM, 2002).
Desta maneira devemos, também, entender que a Química:

“pode ser um instrumento de 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 ciência, com seus
conceitos, métodos e linguagens próprios, e como construção histórica,
relacionada ao desenvolvimento tecnológico e aos muitos aspectos da
vida em sociedade”.  (PCNEM, 2002)

Ensinar Química com essa perspectiva significa, também, propiciar a participação ativa
do aprendiz, para além da memorização e compreensão dos conceitos químicos. Quando se
pretende que os conteúdos sejam significativamente aprendidos, o professor deve criar
oportunidades para que os alunos se manifestem, debatam ideias – as suas próprias e as
provenientes do conhecimento científico – e assim possam estabelecer relações entre fatos do
dia-a-dia, a sociedade e a Química (SILVA, 2007).
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Outra coisa, é que o professor precisa fazer uma relação entre os conceitos Químicos a
serem ensinados e as suas aplicações e implicações na Sociedade e no Meio Ambiente. Isso é
o que pretendíamos ao trabalharmos com esta Oficina Temática.

Silva coloca que as “oficinas temáticas” propõem um conjunto de atividades
experimentais que abordam vários aspectos de um dado conhecimento e permitem não apenas
a construção de conceitos químicos pelo aprendiz, mas também a construção de uma visão
mais global do mundo, uma vez que tais atividades se correlacionam com questões sociais,
ambientais, econômicas etc. O aluno é convidado a refletir sobre problemas relativos ao tema
tratado, a avaliar possibilidades e a tomar suas próprias decisões.
Isso porque a oficina temática deve está fundamentada no princípio da contextualização,
fazendo uso de metodologias que nos direcionam rumo a um ensino contextualizado.
Sendo assim, surge na década de 70 o movimento CTS (Ciência, Tecnologia e Sociedade) que
tem servido de base para a construção de currículos em vários países, sobretudo os de
Ciências, estabelecendo uma alfabetização em ciência e tecnologia interligada ao contexto
social.

De acordo com Medina e Sanmartin (1990), quando se pretende incluir o enfoque CTS
no contexto educacional é importante que alguns objetivos sejam seguidos:
Questionar as formas de estudar e atuar sobre a natureza, as quais devem ser constantemente
refletidas. Sua legitimação deve ser feita por meio do sistema educativo, pois só assim é
possível contextualizar permanentemente os conhecimentos em função das necessidades da
sociedade.

Questionar a distinção convencional entre conhecimento teórico e conhecimento prático
– assim como sua distribuição social entre ‘os que pensam’ e ‘os que executam’ – que reflete,
por sua vez, um sistema educativo dúbio, que diferencia a educação geral da vocacional.
Combater a segmentação do conhecimento, em todos os níveis de educação.
Promover uma autêntica democratização do conhecimento científico e tecnológico, de modo
que ela não só difunda, mas que se integre na atividade produtiva das comunidades de
maneira crítica.

Com base nessa proposta de renovação do ensino de química foram surgindo
estratégias e metodologias diferenciadas que foram sendo exploradas e estudadas por
diversos pesquisadores, onde a oficina temática é uma delas.
Por fim, as oficinas temáticas (contextualizadas) propiciam o desenvolvimento de um conjunto
de conhecimentos que podem auxiliar na vida das pessoas e ainda contribuir para
entendimento da Química como disciplina de fundamental importância para a participação do
indivíduo na sociedade contemporânea (SILVA, 2007).

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA:
Na preocupação com o processo de aprendizagem do aluno na sala de aula podemos

observar nas teorias de Ausubel propostas que auxiliam na busca de estratégias e do
entendimento do desenvolvimento conceitual que podem ocorrer ou que ocorrem com os
alunos nesse processo.

A aprendizagem significativa é um conceito enfatizado pela teoria de David Ausubel.
Segundo ele, a aprendizagem significativa ocorre por meio de um processo no qual uma nova
informação se relaciona, de maneira substantiva (não literal) e não arbitrária, a um aspecto
relevante da estrutura cognitiva do indivíduo. Onde, nesse processo a nova informação
interage com uma estrutura de conhecimento específica, chamado por Ausubel de “conceito
subsunçor”, que existe na estrutura cognitiva de quem aprende.



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

234

Portanto, o “conceito subsunçor” é um conceito, uma ideia, uma proposição, que já
existe na estrutura cognitiva, capaz de servir de “ancoradouro” a uma nova informação de
modo que esta adquira, assim, significado para o sujeito. Ou seja, que o sujeito tenha
condições de atribuir significados a essa nova informação.

Então, a aprendizagem significativa ocorre quando a nova informação “ancora-se” em
conhecimentos que são preexistentes na estrutura cognitiva. Ou seja, novas ideias, conceitos,
proposições são aprendidos significativamente na medida em que outras ideias, conceitos,
proposições relevantes e inclusivos estejam claros e disponíveis na estrutura cognitiva do
indivíduo funcionando como ponto de ancoragem para os primeiros.

Sendo assim, a aprendizagem significativa é caracterizada por meio de uma interação
entre os aspectos específicos e relevantes da estrutura cognitiva e as novas informações, por
meio das quais essas adquirem significado e são integrados à estrutura cognitiva de maneira
não arbitrária e não literal, contribuindo para a diferenciação, elaboração e estabilidade dos
subsunçores preexistentes e, consequentemente, da própria estrutura cognitiva (MOREIRA,
1999).

Vale ressaltar, que a aprendizagem significativa proposta por Ausubel se contrapõe a
aprendizagem mecânica, definida como sendo aquela em que as novas informações são
aprendidas praticamente sem que haja uma interação com os conceitos existentes na estrutura
cognitiva, sem uma ligação com os subsunçores específicos. Desta maneira a nova informação
é armazenada de maneira arbitrária e literal, não interagindo com aquela já existente na
estrutura cognitiva e pouco ou nada contribuindo para sua elaboração e diferenciação
(MOREIRA, 1999).

Duas condições devem ser consideradas para que a aprendizagem ocorra de forma
significativa. Uma das condições é que o material a ser aprendido seja relacionável à estrutura
cognitiva do aprendiz, de maneira não arbitrária e não literal. Com essa característica o
material é chamado de potencialmente significativo. Para que o material seja potencialmente
significativo dois fatores devem ser considerados: a natureza do material, em si; e a natureza
da estrutura cognitiva do aprendiz.

Os organizadores prévios consistem na principal estratégia proposta pro Ausubel para
manipular a estrutura cognitiva do aprendiz e facilitar ou criar condições para a aprendizagem
significativa (MOREIRA, 1999). Os organizadores prévios são materiais introdutórios, em que
um nível mais alto de generalidade e de abstração do que o material que deve ser aprendido,
cuja principal função é de servir de ponte entre o que o aprendiz já sabe e o que ele precisa
saber para que possa aprender significativamente a tarefa que se depara (MOREIRA e
SOUSA, 1996).

Outra estratégia que facilita a ocorrência da aprendizagem significativa proposta por
Novak são os mapas conceituais. Que são diagramas hierárquicos bidimensionais que
procuram refletir a estrutura conceitual e relacional da matéria que está sendo ensinada;
podem também ser usados como mecanismo de negociação de significados e de avaliação da
aprendizagem significativa; podem, ainda, ser considerados instrumentos de metacognição na
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medida em que levem o aluno a refletir sobre sua própria aprendizagem (MOREIRA e
BUCHWEITZ, 1993).

Essa ideia defendida também é proposta por Vygotsky quando ele propõe as seguintes
definições de conceitos espontâneos e de conceitos científicos. Conceitos espontâneos são
aqueles obtidos a partir da interação do sujeito com o mundo físico do dia a dia enquanto que a
os conceitos científicos são obtidos no ambiente formal de ensino.

Para Vygotsky, é importante que o professor entenda que o aluno não é uma tabula rasa
sobre o qual ele irá ensinar algo novo, mas que o aluno traz consigo como ele nomeia
conceitos espontâneos que serão utilizados para a construção dos conceitos científicos
propostos.

Podemos observar então nos trabalhos de Vygotsky outro fator essencial a ser utilizado
como suporte teórico na execução desse projeto que é a questão da importância do
desenvolvimento do trabalho em grupo que é essencial no processo de aprendizagem. Para
Vygotsky, os conceitos vão sendo formados individualmente por cada sujeito até atingirem o
estágio de pseudoconceitos. Nesta fase é a mediação da cultura que permite uma
convergência dos pseudoconceitos em direção a conceitos compartilhados por certo
agrupamento humano. Sem este papel mediador os pseudoconceitos evoluiriam em direções
arbitrárias, não permitindo a vida social.

OBJETIVO:

Geral

Propiciar aos alunos conhecimentos sobre Pilhas e Baterias a partir de um estudo contextualizado, visando
desenvolver uma ideia geral sobre os conceitos químicos e suas aplicações no cotidiano. Fazendo uso de
estratégias metodológicas que facilitam relacionar a prática com a teoria, dessa forma contribuindo para uma
aprendizagem significativa e para a formação de um cidadão crítico e consciente.

METODOLOGIA:

A Oficina Temática foi realizada com 23 alunos de uma turma do terceiro ano do Ensino
Médio de uma escola da Rede Estadual de Ensino da cidade de Aracaju-SE.

As estratégias que utilizamos na execução dessa Oficina Temática visaram abordar de
forma contextualizada os conceitos químicos, a fim de se estabelecer uma aprendizagem
significativa. Abaixo as estratégias metodológicas que utilizamos nessa Oficina Temática e o
objetivo de fazer uso de cada uma dessas estratégias:

 Iniciamos a Oficina Temática fazendo uso do texto “Pilhas e baterias – Descarte do
lixo eletrônico”. Este foi utilizado no intuito de iniciar o estudo de pilhas e baterias,
inserindo junto a isso uma visão do impacto do descarte do lixo eletrônico no meio
ambiente. Para isso, junto com os alunos fizemos uma leitura interativa do texto
pedindo para que durante a leitura eles grifassem as palavras cujo significado eles
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não sabiam definir. Logo após, dividimos a turma em grupos, para primeiro em grupo
eles discutissem o significado das palavras grifadas e em seguida a discussão
aconteceu de forma aberta com a participação de todos os grupos. No final pedimos
para cada grupo respondesse alguns questionamentos.

 A atividade experimental “Oxidação da palha de aço pela água sanitária” visou
desenvolver as concepções prévias dos alunos que foram identificados no texto
“Pilhas e baterias – Descarte do lixo eletrônico”. Identificar e caracterizar os
fenômenos de: oxidação, redução, agente oxidante, agente redutor e a conservação
do número de elétrons ganhos e perdidos em uma reação de oxirredução. Vale a
pena destacar que antes de fazermos uso dessa estratégia relembramos com os
alunos o parágrafo do texto que mencionava as palavras “Reações de Oxirredução”,
fizemos uma discussão do problema, da hipótese e de como seria a montagem do
experimento. Durante a realização do experimento pedimos para os alunos
preenchessem uma tabela com as características dos objetos utilizados no
experimento antes, durante e depois da atividade experimental. Em seguida, os
alunos responderam um questionário sobre a atividade experimental “Oxidação da
palha de aço pela água sanitária”. Para finalizar a atividade os alunos preencheram
um mapa conceitual que nos possibilitou sintetizar o conteúdo trabalhado durante a
atividade experimental.

 A atividade experimental “Pilha de Batata” objetivou construir a partir de materiais de
fácil obtenção uma pilha. Materiais como sal de fruta, refrigerante, batata e tomate.
Fizemos a discussão acerca do problema, da hipótese e de como seria a construção
da “Pilha de batata”. Em seguida, os alunos responderam a um questionário acerca
da atividade experimental. Por fim, eles - os alunos - preencheram um mapa
conceitual que nos possibilitou sintetizar o conteúdo trabalhado durante a atividade
experimental.

 O mapa conceitual foi utilizado no final do conteúdo de Oxirredução trabalhado e
posteriormente no final do conteúdo de Pilhas e Baterias discutido com o objetivo de
sintetizar o conteúdo proposto. O mapa foi entregue parcialmente vazado onde só
completamos duas lacunas e o restante era preenchido de acordo com os conceitos
obtidos pelos alunos.

 O uso do Vídeo “A Química do fazer” possibilitou discutir questões sobre pilhas e
baterias como: tipos de pilhas e baterias, sua fabricação, funcionamento e o destino
que as mesmas devem ter depois de serem usadas.

RESULTADOS E DISCUSSÕES DOS RESULTADOS:

DO TEXTO “PILHAS E BATERIAS – DESCARTE DO LIXO ELETRÔNICO”.
1.1 Por que razão, em sua opinião, o descarte do lixo eletrônico é tão grande e

inconsequente como está sendo atualmente?

Vários são os fatores que colaboram para isso dentre eles: a falta de conscientização da
população, a falta de interesse de empresas em realizar a reciclagem desses materiais, a
aquisição rápida de novos eletrônicos o que leva consequentemente a um descarte
inconsequente.



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

237

Grupo Respostas

01

Esse ato de jogar no lixo é prejudicial ao
ambiente e ao ser humano, principalmente
para a nossa saúde. E também a maioria
das pessoas não tem informações sobre o

problema do descarte.

02

Isso ocorre devido à facilidade que temos
em comprar, então na maioria das vezes é
mais vantagem comprar outro aparelho do

que consertar e assim se acumula tanto
lixo eletrônico.

03

As pessoas fazem o descarte por não
terem conhecimento do problema que isso
pode casar, e por não ter lugar apropriado

para isso.

04
Por causa do aumento de aparelhos

eletrônicos e inconsequente por causa do
comodismo das pessoas.

Quadro 1: Concepções do alunado.

Percebeu-se nas respostas obtidas pelos alunos, que de acordo com o conceito que foi
explorado no texto, e juntamente com o conhecimento já obtido por eles, o entendimento da
causa do descarte inadequado do lixo eletrônico aproximou-se dos motivos que buscávamos
discutir. Cada grupo, entretanto, identificava sempre um motivo com uma visão diferenciada do
outro, verifica-se então como é essencial o trabalho em grupo defendido por Vygotsky onde a
troca de experiência e discussões auxilia e facilita o processo de aprendizagem.

1.2 Qual em sua opinião é o maior perigo causado por esse descarte?

A toxicidade existente nos metais que compõem esses materiais.

Grupo Respostas

01
Intoxicação e doenças causadas os seres humanos e também aos

animais e plantas que entram em contato com substâncias químicas
presentes nas pilhas.

02 A poluição de todo o ambiente a nossa volta.

03

Problemas relacionados com o solo, com a saúde da população e
problemas com a flora e fauna.
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04 A poluição no meio ambiente.

Quadro 2: Concepções do alunado.

Categoria Grupo Porcentagem

Substâncias Químicas
presentes na pilha 01 25,00%

Poluição 02,03,04 75,00%

Tabela 1: Categorização das respostas do alunado.

Na questão referente ao maior perigo apresentado no lixo eletrônico os dados que
obtivemos foram satisfatórios, já que os alunos conseguiram entender o que a exposição desse
lixo pode causar a nossa natureza. 75,00% trouxeram em suas respostas a questão da
poluição em diversos aspectos tanto: ar, terra, água, fauna e flora e 25,00 % além de trazer a
questão da poluição identificaram como causador e maior perigo a presença de substâncias
químicas tóxicas.

Percebeu-se que a discussão de um tema social leva a discussões que enriquece a
postura do cidadão do nosso aluno, como também nos ajuda a adentrar no conteúdo químico
de uma forma que ele possa o enxergar no seu dia a dia e perceber a utilidade de possuir o
conhecimento químico.

1.3 De quem seria a responsabilidade por esse lixo?

De toda a sociedade.

Grupo Respostas

01 Das empresas que produzem esse material, como também do
governo.

02 Todos tem uma parcela de responsabilidade.

03 Do governo, criando assim coletas apropriadas para esse tipo de
material.

04 Da sociedade.

Quadro 3: Concepções do alunado.

Categoria Grupo Porcentagem

De toda a sociedade 02,04 50,00%
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Governo e empresas 01,03 50,00%

Tabela 2: Categorização das respostas do alunado.

Nessa indagação percebemos que 50,00% dos alunos atingiram a nossa resposta de que
toda a sociedade é responsável pelo descarte do lixo eletrônico na natureza, entretanto metade
da turma centralizou a responsabilidade para o governo e empresas baseados em grande parte
pela explicação de que políticas públicas deveriam ser feitas e que quem produzisse deveria
ser responsável pela coleta do resíduo do seu material.

DA ATIVIDADE EXPERIMENTAL “OXIDAÇÃO DA PALHA DE AÇO PELA ÁGUA SANITÁRIA”.
2.1 Por que a palha de aço enferruja?

Em contato com a água sanitária a palha de aço sofre oxidação e transforma-se em óxido
de ferro (ferrugem).

Grupo Respostas
01 Por causa da perda de elétrons.
02 Por causa da oxidação e perda de elétrons.

03 Por causa da oxidação. Quando a palha de aço reage com a água
formou-se o ferro oxidado.

04 Porque ele reagiu com a água sanitária sofrendo oxidação.
Quadro 4: Concepções do alunado.

Categoria Grupo Porcentagem
Por causa da oxidação. 01, 02, 04 75,00%
Por causa da oxidação e
formação de óxido

03 25,00%

Tabela 3: Categorização das respostas do alunado.

Identificou-se que todos os alunos conseguiram compreender o que ocorre
cientificamente na reação, enquanto que 25,00% citaram que o produto dessa reação gera o
óxido na nossa prática é a ferrugem, nesse caso as concepções que os alunos possuíam do
seu cotidiano como é defendido por Ausubel influenciaram seu entendimento para o fato
mostrado e nos mostra que não foi conseguido a aceitação por parte do aluno da explicação
científica dada pelo professor.

2.2 Se há variação do número de oxidação quem sofre o processo de oxidação? E quem
sofre o processo de redução?

A palha de aço sofre oxidação e a água sanitária sofre redução.

Grupo Respostas

01 A esponja perde elétrons (oxidação). A água sanitária ganha
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elétrons (redução).

02 Sim, houve variação. Oxidação: palha de aço. Redução: água
sanitária.

03 Oxidação – Fe(s) → Fe3+
(aq.) + 3e-; Redução – Cl+1 + 2- → Cl-1.

04 Quem sofre oxidação – ferro, e quem sofre redução – cobre.

Quadro 5: Concepções do alunado.

Categoria Grupo Porcentagem

A palha de aço sofre
oxidação e a água

sanitária sofre redução.
01, 02, 03, 04 100,00%

Tabela 4: Categorização das respostas do alunado.

Percebeu-se que todos os alunos conseguiram identificar quem sofria redução e oxidação
havendo diferença apenas na forma de identificação onde os grupos 03 e 04 informaram
relacionando com o material do experimento e a outra metade o metal que passava pelo
processo. Baseado na teoria de Ausubel podemos afirmar que devido a um efetivo
entendimento dos conceitos que foram tratados no experimento os alunos conseguiram
assimilar o conteúdo, ou seja, o armazenamento de informações na mente humana como
sendo altamente organizado, formando uma espécie de hierarquia conceitual, na qual
elementos mais específicos de conhecimento são ligados a conceitos, mais gerais e inclusivos.

DO MAPA CONCEITUAL DE REAÇÕES DE OXIRREDUÇÃO.

Figura 1. Mapa Conceitual construído no projeto.
No mapa conceitual trabalhado percebemos 100% de acerto das respostas que

considerávamos corretas, acredita-se que por o mapa ter uma estrutura simples cooperou para
o rápido preenchimento e entendimento dos processos. Como defende Moreira o importante
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não é se esse mapa está certo ou não, mas sim se ele dá evidências de que o aluno está
aprendendo significativamente o conteúdo.

DA ATIVIDADE EXPERIMENTAL “PILHA DE BATATA”.
3.1 O que você entende por pilhas? E baterias?

As pilhas são sistemas onde a energia química se transforma em energia elétrica por meio
de reações de óxido-redução e baterias é um conjunto de pilhas agrupadas em série ou em
paralelo, dependendo da exigência por um maior potencial elétrico ou uma corrente elétrica.

Grupo Respostas

01
São sistemas onde a energia química se transforma em energia
elétrica por meio de reações de óxido-redução. Baterias é um

conjunto de pilhas em série ou em paralelo.

02 É uma fonte de energia elétrica.

03 São sistemas onde a energia química se transforma em energia
elétrica.

04 Pilhas e baterias são geradores químicos de energia elétrica.

Quadro 6: Concepções do alunado.

Categoria Grupo Porcentagem

Transformação de
energia química em

energia elétrica.
03, 04 50,00%

Transformação de
energia química em
elétrica através de

Reações de
Oxirredução.

01 25,00%

Fonte de energia
elétrica. 02 25,00%

Tabela 5: Categorização das respostas do alunado.

75,00% atingiram a resposta cientificamente correta onde a pilha é a transformação da
energia química em energia elétrica, sendo que dentro dessa porcentagem 25,00%
conseguiram ainda entender como principal causador para essa transformação as reações de
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oxirredução. 25,00% indicaram que as pilhas são fontes de energia, porém não explicaram sua
hipótese.

Segundo Ausubel, quando se tem uma estrutura cognitiva organizada de forma lógica com
ligações substantivas e não arbitrárias entre os significados armazenados, o indivíduo está
melhor instrumentalizado para usar o conhecimento, realizar novas aprendizagens e, portanto,
interagir com e na realidade.

3.2 O que é oxidação? E redução?

Oxidação é o processo que envolve a perda de elétrons de uma espécie química para outra
espécie química. Redução é o processo que envolve o ganho de elétrons de uma espécie
química de outra espécie química.

Grupo Respostas

01 Oxidação – Perda de elétrons; redução – ganho de elétrons.

02

Oxidação é quando perde elétrons. Redução é quando ganha
elétrons.

03 Zinco sofreu oxidação e o cobre sofreu redução.

04 Oxidação é o processo químico em que uma substância perde
elétrons. Redução é o ganho de elétrons.

Quadro 7: Concepções do alunado

Categoria Grupo Porcentagem

Perda e ganho de
elétrons. 01, 02, 04 75,00%

Associação com os
metais da prática. 03 25,00%

Tabela 6: Categorização das respostas do alunado.

Percebe-se que os 75,00% dos alunos apontaram a definição exata dos processos que
ocorrem na pilha, enquanto que 25,00% apontaram os metais que sofreram os processos na
prática realizada. Como relata Giordan (1999) o acúmulo de observações e dados, ambos
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derivados do estágio de experimentação, permite a formulação de enunciados mais genéricos
que podem adquirir a força de leis ou teorias.

3.3 As pilhas e baterias podem ser descartadas em qualquer lugar? Por quê?

Não. Devido às substâncias tóxicas presentes nos seus componentes e por não segui as
orientações propostas pela Resolução do Conama.

Grupo Respostas

01 Não. Porque elas possuem produtos químicos que podem agredir o
meio ambiente e os seres vivos nele presente.

02 Não. Pelo fato de possuir componentes químicos prejudicais.

03 Não, por causa dos materiais de que elas são feitas.

04
Não. Porque elas liberam componentes tóxicos que contaminam o
solo, os cursos d’água e os lençóis freáticos, afetando a flora e a

fauna e o homem pela cadeia alimentar.

Quadro 8: Concepções do alunado.

Categoria Grupo Porcentagem

Não, devido aos
componentes/materiais

que contaminam o
meio ambiente.

01, 02, 03, 04 100,00%

Tabela 7: Categorização das respostas do alunado.

Sanjuan et al (2009) relata que questões desse tipo visa verificar as condições apre-
sentadas pelos alunos em relacionar os conteúdos trabalhados com as questões sociais e
ambientais que envolvem a temática abordada. Finalidade esta que foi alcançada pelo fato de
todos os alunos responderem que o descarte de pilhas e baterias não deve ocorrer de qualquer
forma e citar os males que esse descarte pode provocar na fauna, flora, a nós seres humanos
tudo em consequências das substâncias tóxicas presentes nesses materiais.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados mostraram que o desenvolvimento do tema “Pilhas e baterias – Descarte
do lixo eletrônico, proporcionou uma compreensão e assimilação da maioria dos alunos em
relação ao conteúdo científico proposto. Alcançando desta forma o os objetivos propostos
(Propiciar aos alunos conhecimentos sobre Pilhas e Baterias a partir de um estudo
contextualizado, visando desenvolver uma ideia geral sobre os conceitos químicos e suas
aplicações no cotidiano).

Durante a execução deste trabalho os alunos se mostraram mais motivados e
participativos, devido à interação professor aluno, aluno-aluno e também devido ao uso de
diversas metodologias que contribuem para uma aprendizagem significativa, como: leitura
interativa do texto, vídeo didático, realização de experimentos, aula expositiva interativa e a
construção de mapa conceitual.

Por fim, destacamos que a utilização dessas metodologias contribuiram para a
renovação dos processos de ensino, além de motivar os alunos, facilitando assim, a sua
aprendizagem.
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TRABALHO COMPLETO 21

Oficinas temáticas como alternativas para abordagem dos modelos
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Palavras-Chave: Oficinas temáticas, modelos atômicos, ensino de química.

Resumo: Uma das ações do PIBID/CAPES/UFS/Química do campus de São Cristovão/SE, durante o
ano de 2012 foram a elaboração pelos bolsistas do programa, e aplicação de oficinas temáticas para
alunos da educação básica da rede pública estadual de ensino do município de Aracaju/SE. Essa
metodologia de ensino é considerada uma ferramenta importante para aprendizagem de conceitos e
formação da cidadania, além de contribuir para a motivação dos alunos em estudar e aprender Química.
Assim, foi elaborada e aplicada uma oficina temática abordando os modelos científicos para o átomo.
Neste trabalho apresentaremos e discutiremos os dados obtidos durante a aplicação da oficina para
alunos da 1ª série do ensino médio.  A metodologia de pesquisa para coleta de dados consiste em
aplicação de questionário e observação do bolsista/ministrante. Como intervenções didáticas utilizaram-
se: vídeos, experimento e software/animação, visando a contextualização e participação dos alunos na
oficina temática. Observamos que os alunos possuem muitas dificuldades em elaborar e observar as
limitações que cada modelo atômico pode apresentar.

INTRODUÇÃO

A Química ensinada no nível médio deve possibilitar a compreensão das propriedades,
constituição e transformações da matéria, considerando aspectos fenomenológicos, teóricos e
representacionais do conhecimento químico (MORTIMER, 2000). Um dos primeiros conceitos
químicos apresentados na 1ª série do ensino médio são os modelos atômicos. Entretanto
professores sentem-se preocupados em qual modelo para o átomo ensinar. Chassot (1996)
defende que, o modelo a ser ensinado vai depender da utilidade desses átomos depois de
modelados. Justamente um dos principais problemas de ensino aprendizagem em Química
envolvendo alunos do nível médio, apresentado e discutido em diversas pesquisas é sobre
modelos atômicos, pois alunos e professores possuem muitas dificuldades na abstração de
conceitos químicos.

Para Justi (2006) “um modelo é uma representação de uma ideia, objeto, acontecimento,
processo ou sistema, criado com objetivo especifico” (JUSTI, 2006, p. 175). Nesse contexto se
inserem os modelos atômicos, que podemos definir como sendo representações para o átomo,
uma vez que não visualizamos entidades minúsculas como essas. Para Borges (1997) modelos
podem ser definidos como sendo uma representação e que envolve o uso de analogias. “Um
modelo pode ser definido como uma representação de um objeto ou uma ideia, de um evento
ou de um processo, envolvendo analogias” (BORGES, 1997, p. 207). Portanto modelo atômico
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é uma construção humana que tem por intenção tentar explicar um fenômeno microscópico,
através da utilização de analogias e abstrações que poderá contribuir para um maior
entendimento sobre o conceito abstrato que pretende ensinar, nesse caso o conceito de átomo.

Ainda para Chassot (1996), construímos modelos com a finalidade de facilitar nas
diversas situações, fazendo inferências e previsões de propriedades. O conceito de modelos é
frequentemente utilizado em salas de aula com a finalidade da melhoria do aprendizado sobre
determinadas fenômenos químicos, principalmente quando o que o professor deseja ensinar
em sala de aula requer um grande nível de abstração para a compreensão, então recorremos
as representação, sejam elas mentais ou visuais.

Os modelos mentais ou visuais são utilizados em diversas áreas do conhecimento como,
Química, Física e Biologia, tendo como principal objetivo facilitar o aprendizado sobre
determinados conceitos. Entretanto o uso de modelos nas diversas áreas do conhecimento
apresenta diferenças entre si, como por exemplo, se o modelo representado para determinado
conceito pode ser visível de alguma forma, como por exemplo, os modelos para a célula,
utilizados em aulas de Biologia que mesmo sendo de origem micro podemos visualizá-lo
através de aparelhos sofisticados como o microscópio e temos a certeza da sua existência
(BASTOS e col, 2004). Em oposição aos modelos biológicos temos os químicos, como por
exemplo, o átomo pela qual não temos a real convicção de como ele realmente seja, mas
apenas sua teoria é construída ao longo dos anos.

Nas aulas de química criamos modelos para representação de conceitos que requerem
um grande nível de abstração, cabendo ao professor o papel da mediação ou negociação de
significados que levará o aluno a promoção da evolução conceitual, além da discussão em sala
de aula de que a representação que está sendo idealizada não é uma representação fidedigna,
mas uma representação que poderá ser ou não verdadeira. Já nas aulas de Biologia os
modelos criados podem ser vistos, mesmo que com aparelhos sofisticados e a aproximação do
macro ao micro é facilitada (SANTOS, 2011).

Logo, é importante o planejamento de ações que garantam perspectivas de ensino
inovadoras como a apresentação e discussão dos conteúdos químicos articulados ao contexto
social. Uma ferramenta metodológica que vem sendo usada com objetivo de promover o
desenvolvimento conceitual e a tomada de decisões são as oficinas temáticas. A realização
destas oficinas podem ainda motivar os alunos a despertarem o interesse pela Ciência. Dentro
dessa perspectiva, as ações do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência –
PIBIB/CAPES/UFS/Química durante o ano de 2012, foram a elaboração e aplicação de oficinas
temáticas em escolas da rede pública estadual de ensino do município de Aracaju/SE.
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Figura 1: Implicações na aplicação de oficinas temáticas (MARCONDES, p. 69, 2008).

Uns dos pontos importantes na elaboração e aplicação de oficinas temáticas são os
conceitos científicos que estão associados a questões sociais, esses estão organizados de
forma contextualizada, para isso encontram-se na aplicação dessa proposição metodológica os
experimentos que contribuem para a problematização, capacidade de observação, elaboração
e discussão de hipóteses, podendo facilitar e motivar os alunos em aprender e estudar química,
melhorando assim as relações em sala de aula aluno-professor e aluno-aluno, como pode ser
observado na figura 1, e discutido por Marcondes (2008).

Com o objetivo de possibilitar a compreensão dos alunos acerca do caráter
representacional da química, em relação aos modelos para o átomo, e visando discutir a
importância dos modelos científicos para o desenvolvimento da química, além de apresentar
limitações e potencialidades de cada modelo atômico, foi elaborado e aplicado em uma escola
da rede pública estadual de ensino de Aracaju/SE, pelos bolsistas do Programa Institucional de
Bolsa de Iniciação a Docência – PIBID/CAPES/UFS/Química a oficina temática: “Átomo: o que
é isto?” para alunos da 1ª série do ensino médio. A oficina foi estruturada a partir do referencial
de Silva, Silveira e Machado (2012).

METODOLOGIA DE PESQUISA

a) Sobre a intervenção didática:

Na oficina temática foram utilizados os seguintes recursos: vídeos, software/animações e
experimentos. Os objetivos dessas metodologias foram a contextualização do conhecimento
químico e a participação ativa dos alunos.

As atividades foram desenvolvidas nas seguintes etapas:
 Exibição do vídeo “tudo é matéria”, que apresentou um primeiro contato dos alunos com

o tema.

Oficinas Temáticas

Contextualização Experimentação

Facilitam e estimulam a motivação para aprender

Pode aumentar o interesse pela
ciênciaContextualização
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 Trabalhando o software “modelo atômico de Dalton”, buscando discutir fatos históricos
relacionados ao modelo atômico de Dalton.

 Trabalhando o experimento caráter elétrico da matéria. Os objetivos dessa prática foram:
i) evidenciar o caráter elétrico da matéria, ii) observar que o modelo atômico de Dalton
possui limitação em explicar, por exemplo, o porquê que pequenas folhas recortadas de
papel são atraídas por uma régua ao ser atritado em um papel toalha. O problema
apresentado aos discentes para investigação foi: Toda matéria pode apresentar caráter
elétrico?

 Trabalhando com a simulação “balões e eletricidade estática”.
Visando possibilitar a visualização dos alunos do caráter elétrico da matéria, foi

trabalhando o software/animação “balões e eletricidade estática”, esta ferramenta foi
apresentada com um roteiro onde os alunos deveriam observar e explicar o que acontecia
quando um e dois balões respectivamente, eram atritados em uma blusa de lã. Essas
atividades foram seguidas de questionamentos.

Neste trabalho apresentaremos e discutiremos as concepções dos alunos sobre as
seguintes atividades: experimento (caráter elétrico da matéria), e software/animação (balões e
eletricidade estática). Os resultados alcançados com o vídeo didático (tudo é matéria), e
software/animação (modelo atômico de Dalton), foram apresentados e discutidos em outro
trabalho submetido e aceito para apresentação em painel e oral na 36ª Reunião Anual da
Sociedade Brasileira de Química, que será realizado em Águas de Lindóia/SP, entre os dias 25
a 28/05/2013.

A tabela 1 apresenta as metodologias aplicadas na oficina temática e seus respectivos
links para acesso e/ou bibliografia.

METODOLOGIA Disponível em:
Vídeo: tudo é matéria. http://tinyurl.com/6vmtzfn
Software/animação:
Modelo atômico de
Dalton

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/18565

Experimento: caráter
elétrico da matéria

MORTIMER & MACHADO, 2005

Software/animação: http://phet.colorado.edu/pt/simulation/balloons
Tabela 1: Ferramentas utilizadas na oficina temática.

Apresentaremos e discutiremos a seguir os resultados alcançados na aplicação do
experimento caráter elétrico da matéria e software/animação balões e eletricidade estática, e
sobre as opiniões dos alunos a cerca da aplicação da referida oficina temática. Como
referencial de análise dos dados, utilizaremos a analise de conteúdo de Moraes (1999).

b) Sobre a coleta de dados:

Na coleta de dados utilizamos questionário e observação do docente
(bolsista/ministrante).

O experimento caráter elétrico da matéria foi realizado seguindo roteiro experimental,
sendo inicialmente problematizado para em seguida ser investigado. Os alunos deveriam
elaborar uma hipótese para a resolução do problema seguida da realização do experimento,
coleta de dados, análise e discussão dos resultados e conclusões.

No software/animação também foi desenvolvido seguindo roteiro investigativo: os alunos
deveriam observar um problema e propor uma justificativa para explicação dos fatos
observados.
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O roteiro para o experimento era composto por questionamentos que deveriam ser
observados e discutidos pelos alunos no decorrer da prática. Os alunos também deveriam
elaborar uma hipótese para o problema proposto. A seguir analisaremos e discutiremos as
hipóteses e questionamentos propostos para os alunos.

Para o software/animação também composto por um roteiro com alguns
questionamentos que deveriam ser discutidos e respondidos pelos alunos. A seguir
analisaremos e discutiremos os dados obtidos.

Após desenvolvimento das atividades da oficina temática, os alunos responderam dois
questionamentos sobre os aspectos positivos e negativos da oficina recém trabalhada. Os
dados obtidos foram agrupados em categoria e discutidos. O processo de categorização e
análise é seguido segundo referencial de Moraes (1999). A tabela 2 apresenta os
questionamentos realizados para o experimento, software/animação e opiniões dos alunos
sobre a oficina temática.

Experimento Software/animação Opinião dos alunos
Problema: Toda matéria
pode apresentar caráter
elétrico?

a) Recorte a folha de papel
em pedaços pequenos e
aproxime a régua de
plástico desses pedaços de
papel, sem tocá-lo.
Observe e registre o
ocorrido. Tente explicar o
que provocou o fenômeno
observado.

b) Atrite a régua com o
papel toalha e aproxime-a
do papel picado tomando o
cuidado para não tocá-lo.
Observe e registre o
ocorrido. Tente explicar o
que provocou o fenômeno
observado.

c) Amarre um canudinho de
refresco com uma linha e
prenda-o a um suporte de
forma que este possa girar

a) Marque as opções não
mostrar nenhuma carga e
parede. Clique sobre o
balão e arraste-o sobre a
blusa simulando um
movimento de “esfregar” o
balão sobre a blusa. Leve o
balão à sua posição inicial
e solte-o. Anote o que você
observou e tente explicar
por que isso ocorreu.

b) Clique sobre o balão
novamente e aproxime-o
da parede. Anote o que
ocorreu e explique se o
comportamento do balão
neste momento pode ser
explicado da mesma forma
que você explicou o que
observou na questão
anterior.

c) Agora, mova o balão um
pouco para esquerda, em
direção à blusa, e solte-o.
Por que o balão se move
na direção observada ao

a) Descreva o que você
achou da oficina que
participou.

b) Comente suas críticas e
sugestões sobre a oficina
temática?
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sem tocar o suporte. Atrite
uma extremidade do
canudinho e um bastão de
vidro em papel toalha e
aproxime-os sem que os
mesmos se toquem.
Observe e registre o
ocorrido. Tente explicar o
que provocou o fenômeno
observado.

d) Passe o pente em um
cabelo limpo e aproxime-o
do canudinho atritado como
anteriormente. Observe e
registre o ocorrido. Tente
explicar o que provocou o
fenômeno observado.

Após a realização do
experimento, tente explicar
todos os fenômenos
observados utilizando o
modelo atômico de Dalton.
Responda: O modelo de
Dalton é suficiente para
explicar estes fenômenos?

invés de ir na direção
contrária?

d) Clique em recomeçar.
Marque as opções mostrar
as cargas e parede. Repita
os procedimentos
anteriores. Reveja suas
respostas e caso ache
necessário dê novas
respostas ao que foi
inicialmente respondido.

e) Clique em recomeçar.
Marque as opções mostrar
cargas resultantes e
parede. Repita os
procedimentos anteriores.
Novamente avalie se as
respostas anteriores são
condizentes ao que foi
agora observado.

f) Clique em recomeçar.
Marque as opções mostrar
todas as cargas, dois
balões e parede. Clique em
um balão e arraste-o
rapidamente sobre a blusa,
em seguida clique no
segundo balão e também o
arraste sobre a blusa.
Aproxime os balões. Anote
o observado e explique por
que isto ocorre.

Tabela 2: Questionamentos realizados durante a oficina temática para os alunos.

A figura 2 é apresentada a tela inicial do software/animação balões e eletricidade
estática trabalhado com os alunos durante a oficina temática.
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Figura 2: Software/animação balões e eletricidade estática.

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Sobre o experimento caráter elétrico da matéria

a) Da elaboração da hipótese

Nenhum aluno conseguiu elaborar uma hipótese, verdadeira ou falsa, que pudesse
resolver o problema. Isso é um fato preocupante, pois um dos objetivos do ensino para
formação da cidadania é a capacidade de resolução de problemas, e isso passa
necessariamente pela elaboração de hipóteses. Houve necessidade de intervenção do
bolsista/ministrante discutindo e construindo as hipóteses.

b) Dos questionamentos sobre o experimento

Os alunos ao serem questionados sobre a observação e explicação do que acontecia
quando se aproximava um pente em folhas de papel recortadas, 29,5% afirmaram apenas que
nada acontecia. Para 23,5% a temperatura da régua por não está quente era a explicação para
o fato de nada ter acontecido, 11,8% dos pesquisados afirmaram que a causa estava no fato
de ser elementos diferentes, mesma explicação utilizada por Dalton para explicação das
combinações de átomos na formação de compostos como a água, por exemplo. Para Dalton a
água era composta por hidrogênio e oxigênio, elementos diferentes e sua formula deveria ser
HO, ao invés de H2O como sabemos hoje. Fatos históricos como esses foram apresentados no
software/animação, modelo atômico de Dalton, e os alunos utilizaram desse discurso para
explicar os motivos que os papeis recortados não eram atraídos pela régua. Encontramos
nesse caso uma apropriação dos discentes do discurso presente no software.

Quando os alunos foram solicitados a explicar os motivos de que quando a régua
atritada em papel tolha, os pedaços de papeis recortados foram atraídos, 76,5% citaram como
sendo o fato de a régua está quente e ter contribuído para o fenômeno observado.

Foi solicitado também que os alunos explicassem os fatos observados com os
canudinhos suspensos em um suporte e à aproximação de um bastão atritado em papel toalha,
na explicação predominou a ideia de que o fato estava relacionado com o magnetismo.
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Quando questionados se o modelo de Dalton conseguia explicar os fatos observados, apenas
5,9 % responderam inadequadamente que sim, e 94,1% não responderam. Portanto, os alunos
não conseguiram observar que cada modelo atômico possui limitação, necessitando recorrer a
outros modelos para explicar o fato observado. Nesse experimento seria necessário
recorremos a outro modelo, o modelo atômico de Thompson, pois nesse modelo discuti-se a
presença de cargas negativas e positivas no átomo.

Sobre o software/animação balões e eletricidade estática

Os alunos deveriam observar e explicar o que acontecia quando um e dois balões eram
atritados em uma blusa de lã.  Para 82,3% dos alunos não conseguiram explicar o que
acontecia quando dois balões eram atraídos em uma blusa de lã, e 8,8% concluíram que as
respostas estavam nas cargas opostas, ou magnetismos respectivamente presentes nos
balões e blusa. Observamos, portanto que nenhum aluno conseguiu aproximar-se da
explicação cientificamente aceita pela comunidade científica para explicação do fenômeno,
alguns das explicações apresentadas pelos alunos possuíam visões simplistas e/ou
concepções alternativa.

Fica evidente que os alunos têm dificuldade em associar os fatos observados com os
conceitos químicos, possivelmente, por não terem internalizado a natureza elétrica da matéria.

Sobre a opinião dos alunos sobre a oficina

Ao final da oficina temática os alunos responderam aos seguintes questionamentos; 1)
descreva o que você achou da oficina que participou, e 2) Comente suas críticas e sugestões
sobre a oficina temática?

Para as opiniões dos alunos sobre a oficina foram elaboradas três categorias, conforme
Tabela 3. Cada resposta semelhante dos alunos se enquadraram em uma categoria, e essas
foram em seguidas discutidas e analisadas.

Categoria Unidade de contexto Porcentagem
(%)

Muito bom
e/ou
interessante.

“Foi bem interessante, gostei muito de saber mais
sobre o átomo. Os professores explicaram muito
bem... Além de ser bem interessante... É muito
bom para que a gente possa ficar... Mais
interessados em aprender”.

25,0%

Possibilidade
de
aprendizagem.

“Para mim a oficina é muito boa porque faz a
gente aprender mais coisas com fazer misturas e
também faz a gente aprender mais coisas com o
átomo. Como é que se faz e também faz aprender
com pode se transformação essa coisa”.

56,2%

Boa
explicação

“Teve um bom método de explicação, e
demonstrou novas experiências, e assuntos
interessantes”.

18,7%

Tabela 3: Categorias para opiniões dos alunos sobre a oficina.
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Observa-se que 56,2% dos participantes da oficina temática relacionaram com a
possibilidade de aprendizagem de conceitos sobre os modelos atômicos a participação na
atividade, já 25,0% comentaram que acharam a oficina interessante e que gostaram muito e
que ainda os motivou a estudar a disciplina química, e 18,7% dos alunos acharam a explicação
do bolsista/ministrante muito boa. Para Marcondes (2008) a aplicação de oficinas temáticas
para alunos do ensino médio contribuiu para a aquisição de competências e habilidades
importantes para a formação da cidadania e conceitos científicos, além de motivar os
discentes, o que ficou evidente nos discursos dos alunos participantes da oficina temática.

Categoria Unidade de contexto Porcentagem (%)

Demorou muito. Não
Gostou.

“Não gostei da demora”. 12,50%

Visitar mais vezes a
escola.

“Peço que venham mais vezes nas
escolas”.

6,25%

Não respondeu/ nada
declarou.

- 68,75%

Deveria resumir “Acho que vocês deveriam resumir
porque é muito grande e nós ficamos
com fome”.

12,50%

Tabela 4: Críticas e/ou sugestões sobre as oficinas.

Foi observado também que no desenvolvimento das atividades, os alunos possuem
muitas dificuldades em expressarem suas ideias, considerando que 68,7% não apresentaram
sugestões ou críticas para aperfeiçoamento da oficina temática, 12,5% afirmou que a oficina foi
muito demorada, (duração média 02 horas), possivelmente a inquietação observada em sair da
sala de aula se deve ao fato de as oficinas terem acontecidas em sábado letivo estabelecido
pela escola; 6,2% dos alunos pediram para que outras oficinas fossem aplicadas com a turma,
confirmando o interesse e a motivação despertada com a aplicação da oficina temática. Para
12,5% os conteúdos abordados deveriam ser resumidos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Da análise dos resultados e das observações considera-se que:
 Estratégias de ensino diversificadas proporcionam uma maior interação entre os

indivíduos e favorece a evolução conceitual, porém faz-se necessário repensar o ensino
e o aprendizado de química, para além de procedimentos metodológicos;

 O conceito científico só se torna familiar quando a mediação do professor ocorre de
forma diversificada e continua.

 Os alunos apresentaram dificuldades na elaboração e reelaboração de modelos para o
átomo, e não conseguiram verificar as potencialidades e limitações de cada modelo,
mesmo com a intervenção dos ministrantes;

 Os alunos apresentam dificuldades de estruturação de suas ideias, na forma escrita. Há
predominância da linguagem do senso comum.
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 As oficinas temáticas envolvendo estratégias diversificadas despertam a curiosidade,
motiva, e segundo eles, contribui para a aquisição de aprendizagem de conceitos
científicos.
Assim, concordamos com Marcondes (2008) quando coloca que a aplicação de oficinas

temáticas é uma ferramenta potencialmente significante, e que poderá auxiliar o professor na
melhoria das relações de ensino aprendizagem em sala de aula.
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Formação de professores  

A IMPORTÂNCIA DOS ACADÊMICOS DESENVOLVEREM RECURSOS  
DIDÁTICOS DURANTE A ACADEMIA 

 

Micaelle C. Rocha Mazeo*¹(PG), Joyce de Souza Ferre ira 1(PG), Daysiane Secunda de Souza 
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Décimo- Av. Pres. Tancredo Neves, 5655, Jabotiana, Aracaju - SE, 49095000. 

Palavras Chave: Formação de professor, Recurso Didático. 

 

Introdução  

A utilização de recursos didáticos que auxiliem no 
processo de ensino aprendizagem no âmbito 
escolar tem sido de grande valia. Nesse sentido, é 
necessário que o professor conheça e saiba utilizar 
diferentes procedimentos de ensino, capazes de dar 
sentido ao cotidiano do aluno¹. 
Durante a academia, os futuros docentes têm sido 
induzidos a obterem metodologias alternativas que 
viabilizem o processo de ensino aprendizagem, não 
utilizando-se das metodologias tradicionais e 
conteudistas. Constantemente, o Ensino de Química 
tem sido visto pelos alunos de maneira inalcançável, 
um dos fatores que pode colaborar com esse 
pensamento é a proposta como os docentes 
transmitem o conteúdo aos alunos. O papel do 
professor nesse processo é, portanto, crucial, pois 
cabe a ele apresentar recursos, conteúdos e 
atividades de aprendizagem de forma que os alunos 
compreendam.2 

 O ensino desarticulado ao poucos está perdendo o 
espaço, não é mais aceitável que professor e alunos 
andem em vias opostas, no qual professor e aluno 
se desconhecem entre si. O professor deve buscar 
estratégias que facilitem o aprendizado, para que 
isso ocorra, é preciso ter uma mudança na postura 
educacional acerca do ensino  
Através da disciplina Práticas Pedagógicas V- 
Tecnologias do Ensino, foi oferecido aos acadêmicos 
uma Oficina de História em Quadrinho, o trabalho foi 
desenvolvido na turma do 5º período do Curso de 
Licenciatura em Química (2011/1) da Faculdade Pio 
Décimo em Aracaju-Se, com objetivo de proporcionar 
aos acadêmicos a produção de recursos didáticos, 
podendo inserir os conceitos Químicos na história em 
quadrinhos. 

       Resultados e Discussão 

Inicialmente, através de um professor de desenho 
pode-se aprender cada detalhe sobre desenho e  
 
 

como seria produzido cada material, posteriormente, 
cada acadêmico escolheu um conteúdo de Química 
e a partir daí associaram o conceitos e desenhos, 
formando assim a história em quadrinhos, foram 
utilizados na confecção, cartolina, canetinha, papel 
alcalino, revistas, lápis, borracha, papel de presente, 
cola, tesoura,  matérias de fácil acesso e de baixo 
custo. Na produção de cada história em quadrinho 
pode-se observar o empenhado e entusiasmo pela 
maneira atrativa e diferente que estava sendo 
abordados os conteúdos de Química. Os 
acadêmicos relataram que a abordagem de 
conteúdos químicos em forma de histórias em 
quadrinhos seria um método adaptado a sua prática 
docente, pois motivaria o aluno e ajudaria a 
entender de forma clara os assuntos, minimizando 
assim a memorização e a decoração das aulas.  
 

Conclusões 

A atividade realizada contribuiu de forma significativa 
para formação de docentes, no tocante ao papel do 
recurso didático no Ensino de Química. Constituindo-
se uma abordagem inovadora a ser aplicado em sala 
de aula, possibilitando um melhor entendimento dos 
assuntos, permitindo que o educador se desvie da 
rotina e torne suas aulas dinâmicas.  
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Palavras-Chave: Ácidos e bases, Contextualização, Acidez estomacal. 

Introdução 

A abordagem de temas sociais no Ensino de 
Química permite a contextualização dos conteúdos 
e explicita o papel social da Química, suas 
aplicações e implicações que possibilitam o 
indivíduo analisar como aplicar o conhecimento no 

cotidiano. Afinal, é nessa instituição social que os 
alunos poderão ter acesso e se apropriar de 
conhecimentos historicamente construídos pela 
cultura humana: conhecimentos químicos que lhes 
permitirão outra leitura do mundo no qual estão 
inseridos

1
. Um dos principais objetivos no Ensino de 

Química é educar o indivíduo para a cidadania, ou 
seja, instruir para tomar conhecimento de um mundo 
ditatorial, aplicando habilidades e tomando suas 
próprias decisões. A compreensão do que seja 
ciência e como ela é produzida influenciam em 
muito no ensino escolar da ciência

2
. A partir de uma 

situação-problema, a temática “Acidez Estomacal” 
foi escolhida visando que os alunos 
compreendessem como ocorre a azia, quais os 
medicamentos utilizados para combatê-la, bem 
como estes irão atuar para amenizar essa irritação. . 
O objetivo deste trabalho é proporcionar aos alunos 
uma interpretação do mundo científico e tecnológico, 
relacionando através do estudo de ácidos e bases 
os danos causados ao organismo através do 
excesso de ácido produzido no estômago. Este 
trabalho foi aplicado durante o Estágio 
Supervisionado III na Colégio Estadual Presidente 
Castelo Branco situado na Travessa Luiz Moura, s/n 
no Bairro Industrial- Aracaju/SE, com alunos da  1º 
série do Ensino Médio. 

Resultados e Discussão 

Através do Texto Acidez estomacal, no qual os 
alunos puderam constar como essa acidez é 
produzida e como pode ser amenizada, introduziu-
se a aula de ácidos e bases. Durante o decorrer da 
pesquisa, os alunos foram avaliados previamente e 
posteriormente a cada atividade e experimento 
aplicado, no qual se estabeleciam relações entre 
conteúdos em sala de aula e o cotidiano dos 
mesmos. Conforme a Figura 1. 
Figura 1- (a) Alunos lendo o texto sobre Acidez 
Estomacal, (b)- Experimentação.  
 

a)   b)    
 
Por ser um problema presente no cotidiano, o tema 
em estudo contribuiu de forma significativa para a 
aprendizagem de ácidos e bases. Em síntese, uma 
prática escolar baseada nesses princípios deverá 
considerar o sujeito ativo e interativo no seu 
processo de conhecimento, já que ele não é visto 
como aquele que apenas recebe passivamente as 
informações do exterior.  

Conclusões 

Elucidar o conceito de ácidos e bases 

contextualizando com o tema Acidez estomacal foi 

de grande relevância para o Ensino de Química. 

Logo, os debates e a experimentação em sala de 

aula aprimoram a interação e consolida o espírito de 

buscar “O porquê?” dos acontecimentos que nos 

cercam, promovendo um aprendizagem mais 

significativa. 
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PALAVRAS-CHAVE: barulho, saúde, Isolamento acústico.  
  

INTRODUÇÃO     

Na sala de aula, o ruído não é apenas um incomodo, é um 

fator que leva a quebra da comunicação, e por sua vez, 

gera problemas de aprendizagem, em virtude da não 

compreensão das instruções dadas pelo professor. 

Verifica-se que à transmissão da mensagem educativa 

precisa da informação oral em sala de aula e isso é um 

fator essencial para o bom desempenho do aluno. Além 

disso, o ruído excessivo causa também problema graves  

de saúde para quem fica exposto a ele.  Entretanto, as 
 
 

Foto 1. Confecção do material para barreira acústica. 
salas de aulas brasileiras destinadas ao ensino  

fundamental  nem  sempre  são  construídas  com   RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Preocupações a respeito dos ruídos que saem ou que 

chegam até ela. É o caso da Escola Municipal Maria 

Regina, localizada em Guanambi BA, no bairro Beija Flor. 

Nesta, as paredes da sala de aula que delimita o 

corredor e as salas de aula, foram construídas com tijolos 

furados. Estes furos permitem a passagem de sons 

originados no corredor durante o transito e alvoroço 

produzido pelos alunos durante os intervalos de aulas. A 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (NBR) 

estipula que, nas salas de aula, o limite tolerado seja de 

40 a 50 decibéis. Muitas classes, no entanto, atingem 75 

decibéis, principalmente as que têm mais de 25 

estudantes.   

Eliminar ou diminuir esse problema é uma necessidade, e 

para tanto, foi realizado um isolamento acústico das 

salas de aula, com a construção de barreiras acústicas. 

Esta barreira consistiu de um revestimento de espuma de 

alta densidade, isopor e embalagens para ovos que 

cobriram as aberturas presentes nos tijolos das paredes 

da sala.   

MATERIAIS E MÉTODOS   

O isolamento acústico da sala de aula foi realizado da 

seguinte maneira: inicialmente foi medido o comprimento 

e a altura da parede que possui tijolos com aberturas. Em 

seguida foi cortado o isopor, a espuma e as embalagens 

para ovos (pente) de acordo as medidas da parede. Esse 

material colado, vide foto 1, foi fixado na parede que 

continha os furos abertos.  

  

  
Com os resultados pode-se verificar que após a utilização 

da barreira acústica os alunos puderam ter um melhor 

aproveitamento das aulas visto que houve uma 

diminuição de ruídos. Vale ressaltar que, houve uma 

grande aceitação por parte tanto dos alunos quanto dos 

professores, que a partir deste projeto tiveram um olhar 

mais crítico quanto ao bem estar de todos. Verificou-se 

ainda que para a confecção da barreira acústica, esta foi 

feita com materiais recicláveis ou reutilizáveis, o que 

constituiu uma opção eficaz e barata para a minimização 

do ruído excessivo.   

 CONCLUSÕES   

Após a execução do projeto, observou-se uma 

diminuição dos ruídos provenientes do ambiente exterior 

da sala. O projeto executado proporcionou aos 

estudantes um ambiente mais apropriado para uma 

aprendizagem de qualidade.  
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Introdução 

O Ensino de Química não detém apenas a 
abordagem do conhecimento científico como uma 
ciência dogmática, comprovada e acabada, e sim 
uma ciência crítica, contextualizada, sendo possível 
a construção do saber

1
. Partindo desse 

pressuposto, é importante ressaltar que a 
construção do saber não é um processo de 
repetição e acumulação de conhecimentos, mas 
utilizar o cotidiano dos alunos como forma de 
contextualizar os conceitos químicos, tornando a 
aprendizagem mais significativa.

 
A educação 

química propende para o conhecimento químico, 
agregado a integração e a interação, do contexto 
social e humano. 

1 
A forma de integrar a química a 

essa realidade é a contextualização, criando 
situações que motivem tanto professores como 
alunos, sendo primordiais as atividades 
experimentais para a construção da aprendizagem. 
A construção do conhecimento na sala de aula é a 
função de um processo comunicativo de negociação 
social, por intermédio do qual os significados e a 
linguagem do professor são apropriados pelos 
alunos na construção de um conhecimento 
compartilhado. O objetivo deste trabalho foi 
contextualizar as aulas de química, demonstrando 
situações do cotidiano em que ela se insere, 
utilizando a cozinha como laboratório, explorando os 
conteúdos de química como a composição, 
características físicas, estrutura, propriedades e 
principalmente a transformação dos alimentos. A 
metodologia empregada neste estudo foi uma 
pesquisa descritiva, com uma abordagem 
quantitativa-qualitativa. No desenvolvimento da 
atividade, trabalhou-se com dois momentos 
distintos, o primeiro foi à exposição dos conceitos 
teóricos, sobre transformações químicas e físicas, 
na qual foi relembrado o assunto, pois o professor 
regente já tinha abordado o assunto de forma 
tradicional e o segundo momento foram às 
atividades práticas, nas quais foram utilizadas 
receitas comuns (pizza, bolo, mousse, maionese)  

para expor o conteúdo de transformação química e 
física, para a melhor compreensão dos alunos. 

Resultados e Discussão 
Com o intuito de contextualizar o ensino de química, 
motivando os alunos a despertarem o interesse pela 
química, foram feitas as atividades experimentais na 
cozinha da escola, conforme a figura 1. 

a)                                        b) 

   
Figura 1. a) Os alunos atentos à explicação e b) as 
alunas fazendo o mousse.   
Os discentes associaram transformação química 
com várias receitas comuns e assim, 
correlacionaram o seu dia-a-dia com aspectos 
químicos, dando significado a esta disciplina. 

Conclusões 

Analisando os resultados houve a percepção que os 
alunos assimilaram a aula de química na cozinha, 
de forma contextualizada e empírica, ficando 
entusiasmados com a disciplina; pois a abordagem 
do assunto foi acessível a eles,  possibilitando ao 
aluno o entendimento por meio da análise crítica de 
atividades cotidiana.   
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Introdução 

 
O espaço formador de aprendizagem é um 
ambiente extra-sala de aula onde são desenvolvidas 
ações que possibilitem a construção do 
conhecimento a partir de experiências já 
vivenciadas no contexto escolar e não se restringe 
apenas a lugares ou situações a serem 
pesquisadas. As relações e ações propostas para o 
ato de conhecer também são e se fazem espaço 
formador. É o momento em que o estudante 
vivencia situações de aprendizagem significativa

1
 

entre a teoria – prática – teoria.  Este estudo buscou 
criar no discente a aptidão pela investigação, como 
também reconhecer o papel da química no sistema 
produtivo, industrial e rural numa perspectiva 
interdisciplinar, em especial, a Química e a 
Geografia. O posto de gasolina tão comum no 
cotidiano das pessoas pode se tornar um espaço 
formador no processo de ensino e de aprendizagem 
por se constituir numa fonte inesgotável de 
descobertas e possibilidades de estruturar 
conhecimento. Esta ação partiu da construção de 
mapas conceituais sobre temas relacionados a um 
posto de gasolina, e atendendo as recomendações 
da Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) no 
ensino, como ensinam Pires, Vianna e Viana

2
 (1999, 

p. 767) “a abordagem CTS, usando problemas de 
Química relacionados com situações reais e do 
cotidiano, salienta a relevância dos conceitos 
básicos de química, motivando e despertando maior 
interesse do aluno no processo de aprendizagem

”
. 

Nesse sentido, como o espaço formador foi um 
posto de gasolina e este ambiente é considerado 
perigoso, fez-se uso de uma maquete (Figura 1). 
Esta experiência didática foi resultante da disciplina 
Práticas Pedagógicas V do Curso de Licenciatura 
em Química da Faculdade Pio Décimo e foi 
realizada em sala de aula com o fulcro de mostrar 
aos acadêmicos outras possibilidades de 
desenvolver processos de ensinagem

3
 através de 

novas estratégias de ensino que vislumbrem 
atividades grupais de ensino e de aprendizagem. 
 
 

 
 

Figura 1. Maquete do posto de gasolina. 
Fonte: Oliveira; Santos; Guedes (2012) – Obtido a partir de 

imagens fotográficas dos autores da pesquisa 

Resultados e Discussão 

Os acadêmicos demonstraram através do 
estabelecimento de um fórum de discussão no qual 
se pode ambientar a sala de aula voltada para um 
processo de ensinagem e, nesse caso específico,  a 
área de conhecimento sobre o petróleo e as 
relações sobre a geopolítica no mundo em torno 
dessa matéria-prima, atentando para construção do 
mapa conceitual de elementos químicos que 
compuseram a contextualização apresentada pelo 
tema abordado. 

Conclusão 

Com este estudo do espaço formador no ensino de 
Química foi possível mostrar a possibilidade da 
construção do conhecimento através da imagem, no 
caso exposto uma maquete, aliando a temática e a 
atividade à noção de interdisciplinaridade. É 
fundamental ressaltar a construção dos mapas 
conceituais produzidos pelos acadêmicos, 
demonstrando o processo de aprendizagem 
adquirido. 
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Introdução e Metodologia 

Existe um consenso na comunidade da Didática 
das Ciências sobre a importância das concepções 
alternativas para o ensino-aprendizagem das 
Ciências Naturais. Os professores, quando ensinam, 
devem levar em conta o que os estudantes sabem 
sobre um determinado objeto de estudo. Uma 
educação bancária (FREIRE, 1985), na qual se 
desconhece o que o estudante sabe, sua cultura, 
seus interesses e suas necessidades, leva à 
aprendizagem memorística descontextualizada, 
pouco relevante para os estudantes e com pouco 
potencial educativo

1
. 

Com base nessas ideias, este trabalho foi 
realizado utilizando uma metodologia desenvolvida 
no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 
Docência do Instituto Federal de Sergipe (PIBID-
IFS), durante a execução Estágio Supervisionado II, 
o qual constitui a matriz curricular do curso de 
Licenciatura em Química do IFS. Tal metodologia foi 
aplicada na 1ª série do ensino médio do Colégio 
Estadual Professora Glorita Portugal, em São 
Cristóvão - SE. Com o objetivo de projetar aulas 
capazes de promover a aprendizagem significativa, 
foram diagnosticadas as concepções prévias da 
turma a respeito dos Modelos Atômicos. 

Para isso, no primeiro dia de aula foi pedido aos 
alunos que fizessem um desenho de como eles 
imaginavam o átomo. Distribuiu-se ¼ de uma folha 
de papel A4 para que eles pudessem fazer o 
desenho e explicá-los. As demais aulas do estágio 
envolveram vários tipos de atividades, dentre elas: 
confecção de linha do tempo, exibição de vídeos, 
dinâmicas, aulas expositivas e construção de mapa 
conceitual. Ao final, como forma de avaliação, pediu-
se aos alunos que observassem os desenhos do 
átomo que propuseram e dissessem com qual 
Modelo Atômico estudado seu desenho mais se 
assemelhava, justificando suas respostas. 

Resultados e Discussão 

A figura 1 abaixo mostra os desenhos de dois 
alunos. Na figura 1a observa-se que o aluno não 
sabe distinguir os conceitos de átomo e de suas 
partículas subatômicas. Já na figura 1b observa-se 
que o aluno imagina o átomo como uma “bola”, 
semelhante ao modelo proposto por Dalton. 

No momento de reavaliação dos desenhos feitos 
na primeira aula, foi observado que os alunos 
corresponderam às expectativas no que diz respeito  
 

   
 

 

Figura 1: Desenho dos alunos na identificação 
das concepções prévias. 
a análise e diferenciação específica, explicando 
detalhadamente a relação do desenho com o 
respectivo modelo atômico. Isso pode ser 
comprovado a partir da afirmação abaixo para a 
figura 1a: 
“o que eu achei de interessante no desenho que 
meu colega fez foi ele ter feito o desenho se 
assemelhando ao de Rutherford e ter colocado o 
nome de átomo indicando para o desenho do 
elétron”. 
Na figura 1b isso também torna-se explicito já que o 
aluno diz que seu desenho se assemelha ao de 
Dalton. 
Mais da metade da sala obteve resultados coerentes 
quanto à análise de seus desenhos, associando-os 
corretamente com os modelos atômicos que 
aprenderam. 

Conclusões 

Conclui-se que os alunos obtiveram um bom 
desempenho acompanhado de desenvolvimento 
progressivo, sendo os recursos utilizados nas aulas 
provavelmente contribuintes para esta evolução. A 
dinâmica do processo para a aprendizagem 
significativa foi contemplada pela interação entre o 
novo conhecimento e o que o aluno já possuía. O 
método utilizado mostra-se como uma forma de 
avaliação válida e construtiva onde os alunos 
puderam diferenciar ideias relacionadas, mas não 
idênticas. 

Agradecimentos 

   Aos alunos, PIBID-IFS, CAPES, Colégio Estadual 

Professora Glorita Portugal. 

___________________ 
1 SILVA, M. G. L. NÚÑEZ, I. B. Concepções alternativas dos 
estudantes.Disponível em:< 
http://www.agracadaquimica.com.br/quimica/arealegal/outros/192.pdf>. 
Acessada em 22 de março de 2013.  
2 MORETTO, V. P. Prova: um momento privilegiado de estudo, não acerto 
de contas. 9. ed., 2010. Rio de Janeiro: Lamparina, 2010. 

1a 

1b 

mailto:lomanarezende@hotmail.com


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

IX Escola de Verão em Educação Química (EVEQUIM) e II Seminário Integrador Iniciação a Docência: Ações do 
PIBID Química na Educação Básica, São Cristóvão/SE, de 16 à 19/04/13. 

 

 

Especificar eixo temático: Ensino-
aprendizagem 

 

A FUNÇÃO PEDAGÓGICA DO JOGO QUANDO APLICADO EM SALA DE AULA. 

Joyce de Souza Ferreira*
1 

(PG), Daysiane Secunda de Souza
1
 (PG), Micaelle Cristine Rocha Mazeo

1
 

(PG), Maria Clara Pinto Cruz 
1 
(PQ), Vera Lucia Maia Santos

1
 (PQ), joycedferreira@hotmail.com 

1) Laboratório de Pesquisa e Investigação em Ciências e Ensino de Química (LAPICEQ) - Faculdade Pio Décimo- Av. 

Pres. Tancredo Neves, 5655, Jabotiana, Aracaju - SE, 49095000.  

 

Palavras-Chave: Jogo didático, Função Pedagógica. 

Introdução 

O jogo está intrinsecamente ligado à história da 
educação e das relações humanas, se bem 
conduzido, é capaz de redefinir conceitos através da 
reflexão, criando um ambiente propício à 
aprendizagem. Os jogos educativos com finalidades 
pedagógicas revelam a sua importância, pois 
promovem situações de ensino e de aprendizagem, 
proporcionando a construção do conhecimento, 
através de atividades lúdicas e prazerosas, que 
desenvolvem a capacidade de iniciação e ação ativa 
e motivadora.

3
 O jogo tem uma função pedagógica 

indispensável no processo educacional, 
representados por dois elementos: o prazer e o 
esforço espontâneo, no qual integra várias 
dimensões do aluno como o afeto e o trabalho em 
equipe. Nesta abordagem educativa, o jogo é um 
importante recurso na produção do saber, sendo 
também uma atividade que proporciona e induz o 
raciocínio lógico, habilidades, competências, 
reflexão e, sobretudo, uma aprendizagem 
significativa por possibilitar ao professor a função de 
orientador e o aluno, nesse processo deve 
transformar a teoria em prática. Nesse sentido, tanto 
o conhecimento existente quanto a abertura para um  
novo conhecimento devem andar pari passu  
objetivando o gosto pelo aprender

2
. , acredita-se ser 

o alcance do processo educacional e, na busca do 
ensinar e aprender o jogo é um instrumento 
importantíssimo para o professor mediar o processo 
de construção da aprendizagem de uma forma mais 
dinâmica e atraente, contemplando os interesses e 
necessidades dos alunos, possibilitando, assim, que 
ocorram saltos qualitativos no processo de ensino e 
aprendizagem

1
. Este estudo objetivou demonstrar a 

eficácia de um jogo educativo em sala de aula 
quando desenvolvido de forma coerente e eficaz e 
foi aplicado durante o Estágio Supervisionado III 
com os alunos da 1ª série do Ensino Médio do 
Colégio Estadual Juscelino Kubitschek, quando foi 
apresentado o conteúdo Ligações Químicas. 

Resultados e Discussão 

O jogo foi aplicado com o intuito de fixar o 
aprendizado do conceito químico, ligações químicas. 
Antes da execução, a fim de reforçar a importância 
do lúdico no processo de ensino e de aprendizagem, 
solicitou-se que lessem com atenção as regras do 
jogo e fizessem uma associação inicial com – 
ligações químicas – momento em que ficou claro 

que a motivação em jogar propiciou, inicialmente, 
um aprendizado. Em seguida, houve a efetivação 
positiva da aplicação, conforme observa-se nas 
figuras 

a)  b)  

Figura 1- (a) Momento de troca de experiências, (b) Aluna 
respondendo após analisar pergunta com os colegas.  

O jogo educativo possui uma dupla missão: educar 
e produzir entretenimento, sendo estas funções 
provenientes de um harmonioso equilíbrio, no qual 
prevaleça a aprendizagem e não se descaracterize a 
função pedagógica do jogo.  Portanto, a existência 
de regras, a espontaneidade e a associação a um 
conteúdo específico, devem permear este recurso, 
evitando-se, assim, o “jogar por jogar" distinguindo-
o, ainda, de um simples brinquedo (desprovido de 
regras).   

Conclusões 

Foi notória a satisfação de todos os participantes da 
pesquisa, pois foi possível verificar que a atividade 
lúdica proposta, ofereceu uma reflexão importante 
acerca da aprendizagem e da motivação para 
aprender.  
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Palavras-Chave: Química, Ciências, Ensino Fundamental Il. 

Introdução 

Este projeto partiu do interesse em introduzir 

conteúdos de Química, não oportunizados no Ensino 

Fundamental, mas que são importantes para 

entender diversos fenômenos estudados nos 

conteúdos programáticos deste ciclo e que servem 

de base para o estudo da Química no Ensino Médio. 

O público alvo foram os alunos do 6º (sexto) e 8º 

(oitavo) ano (séries nas quais os conteúdos 

programáticos de ciências estão intimamente 

ligados à Química) da Escola Municipal Maria 

Regina Freitas, localizada na Rua Francisco 

Cândido Xavier, bairro Beija-Flor, Guanambi-Bahia. 

Foram aplicados questionários aos alunos acerca 

dos fatores que afetam a aprendizagem. Foram 

ainda trabalhados, em cinco momentos diferentes e 

em perspectiva dialógica, a constituição da matéria, 

o conceito de átomo e os modelos atômicos no 8º e 

6º ano, e os assuntos, estados físicos da matéria, 

ciclo da água e gases no 6º ano.  Os principais 

recursos utilizados foram gravuras ilustrativas, 

painel das sensações (ciclo da água), quadro branco 

e marcadores de quadro branco, maquetes dos 

modelos atômicos, materiais para experimento 

(copo e a vela) e vídeo (modelos atômicos 

animados). A avaliação foi feita por meio da 

observação da assiduidade dos alunos em sala e 

por meio de atividades escritas / desenhos. 

Resultados e Discussão 

Os dados coletados em ambas as turmas 

apontaram para um perfil de aluno que possui 

interesse em estudar química, têm Ciências como a 

segunda matéria preferida, sentem pouca ou 

nenhuma dificuldade nesta disciplina, vêm como 

necessidade à diminuição da poluição sonora na 

escola, e que consideram como recursos 

facilitadores da aprendizagem vídeos/filmes, jogos, 

experimentos e maquetes. Quando proposto que 

fizessem um modelo atômico de autoria própria 

alguns alunos propuseram modelos independentes 

enquanto outros fizeram modelos baseados nas 

maquetes dos modelos que foram apresentadas. 

Verificaram-se muitas interpretações e 

contextualizações equivocadas, geralmente 

referentes às cargas elétricas das partículas, bem 

como do que seriam essas últimas. Nas anotações 

à cerca do experimento feito em sala de aula e 

quanto à explicação do que compreendiam como 

sendo os gases, os alunos do 6º ano tentaram 

associar as propriedades macroscópicas às 

microscópicas, por vezes, apresentando conceitos 

distorcidos. Após estudo sobre o ciclo da água, os 

alunos demonstraram compreender por meio do 

painel das sensações os fenômenos que acontecem 

durante o ciclo, como a condensação do vapor de 

água e a precipitação quando este vapor atinge 

altitudes mais elevadas (diminuição da temperatura). 

Alguns alunos questionaram outros fenômenos 

correlacionados, como as chuvas ácidas e o porquê 

dos corpos celestes ao ultrapassarem a atmosfera 

começam a pegar fogo, o que permitiu a introdução 

de conceitos científicos como ácido e atrito. 

Conclusões 

Notou-se que o estudo da química desde as séries 

iniciais do Ensino Fundamental II além de gerar a 

familiarização com a própria disciplina, os conceitos 

e a linguagem química, permite uma real 

interdisciplinaridade dentro das ciências e que a 

introdução de conteúdos bases de Química é sim 

possível em turmas do ensino fundamental cujos 

conteúdos programáticos estão ligados à Química 

(como no sexto e oitavo ano, segundo orientações 

dos Parâmetros Curriculares Nacional - PCNs
1
), 

bastando para isso adequar as metodologias e 

recursos utilizados nas aulas para facilitar a 

aprendizagem, tentando sempre conciliar o teórico-

prático ao cotidiano do aluno. 
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Introdução 

Este trabalho é uma reflexão acerca dos primeiros 

resultados da aplicação do Subprojeto PIBID 

Interdisciplinar em contexto de Educação de Jovens 

e Adultos a partir de vivências em sala de aula, 

proporcionadas pela nossa atuação como bolsistas 

PIBID EJA e licenciandos em Química. A 

metodologia do trabalho se fundamenta na 

contribuição da perspectiva qualitativa, considerando 

ser esta a possibilidade do bolsista-pesquisador 

estar na escola, inserido na sala de aula, espaço 

este que se caracteriza como um espaço de 

trabalho e da realização de um processo coletivo de 

(re)construção de conhecimentos.  Inicialmente, 

conhecemos o documento Política de EJA da Rede 

Estadual da Bahia (SEC BA, 2009), com leitura 

teórica ampliamos os conhecimentos sobre a  EJA, 

tendo base os referenciais de Cunha e Biondi 

(2011), além de Chassot (2004) para o ensino de 

Química.  Através da vivência de co-participação 

nas turmas da EJA, junto aos professores 

supervisores do Subprojeto PIBD EJA, podemos 

afirmar que esses educadores fazem uma 

abordagem discursiva acerca dos conteúdos a 

serem trabalhados, partindo sempre de um 

conhecimento prévio dos alunos  e que ao longo dos 

trabalhos vão sendo enriquecidos com novas 

informações.  

Resultados e Discussão 

No decorrer do processo de ensino aprendizagem 

foi priorizada a relação entre os conteúdos 

academicamente construídos e os conhecimentos 

cotidianos dos alunos, reforçando que um bom 

encaminhamento do ensino de Química certamente 

contribui para a melhoria da qualidade de vida das 

pessoas quando atinge o nível de compreensão 

acerca dos diversos elementos e fenômenos que 

estão no convívio entre os indivíduos. Em atividades 

realizadas em sala de aulas, partindo da perspectiva 

de construção do senso comum para o 

conhecimento cientifico, foi possível ainda criar e 

aplicar um projeto de trabalho agregando vários 

eixos temáticos, a exemplo do tema trabalhado 

Aditivos alimentares e os conceitos químicos 

presentes no processo de produção. Relacionar 

conceitos de Química com os conhecimentos 

práticos de vida dos alunos é uma das formas de 

tornar o conhecimento de Química mais atrativo e 

significativo, procurando alcançar uma das mais 

importantes tarefas de se fazer educação através da 

Química que, nas palavras de Chassot (2004, p.50), 

“significa mostrar a não-neutralidade do ensino de 

química”.  

Conclusões 

A partir dessas experiências, podemos afirmar que 

estamos diante de uma prática distinta da que 

estamos habituados e que nos foi ensinada por 

muito tempo: de que ensinar consiste 

eminentemente em “transmitir” conhecimentos a 

partir de conteúdos pré-estabelecidos. A riqueza de 

características e experiências encontradas numa 

turma de EJA quebra a visão estereotipada que se 

tem principalmente para definir e limitar os sujeitos 

da EJA como incapazes de desenvolver 

compreensão/aprendizado de determinados 

conteúdos e traz para o ensino de Química uma 

perspectiva de agregar o conhecimento experiencial 

desses sujeitos, mesmo que de senso comum, ao 

conhecimento químico cientifico, o que responderá à 

necessidade de relacionar os conteúdos trabalhados 

e o uso que farão deles posteriormente. Mesmo 

sendo uma experiência incipiente, já é possível 

perceber que o ensino da Ciência Química pode ser 

trabalhado na EJA de forma a promover o 

entendimento de que essa ciência está ao alcance 

de todos. Mas, para isso faz-se necessário o 

educador mediar os conteúdos de forma a 

aproveitar e respeitar a gama de conhecimentos que 

têm os seus alunos, dando maior significância e 

aplicabilidade aos estudos desenvolvidos. 
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Introdução 

A Psicofarmacologia é a disciplina (“metadisciplina”), 

que além de está presente em muitos campos do 

saber – como Psicologia, Medicina e Química – 

pode-se dizer que é a ciência que trata da relação 

entre o uso de drogas (substâncias psicoativas) e as 

alterações psíquicas diversas da ordem do humor, 

cognição, comportamento, psicomotricidade e 

personalidade.  

O Lítio 

O Carbonato de Lítio é usado como estabilizador 
do humor, é o fármaco de escolha no tratamento do 
transtorno bipolar, acometimento de curso crônico, 
que causa alternância entre períodos de depressão 
e outros de euforia. Indicado tanto nos episódios 
agudos do humor (euforia ou depressão), como na 
manutenção, com eficácia comprovada desde 1954. 
Seu mecanismo de ação não é completamente 
conhecido, há interferência em múltiplos receptores, 
de neurotransmissores diferentes.  

O acompanhamento clínico próximo do paciente 
em uso do carbonato de lítio é importante, assim 
como o esclarecimento  a respeito de sinais de 
alerta que possam indicar o surgimento de efeitos 
colaterais. A dose terapêutica desse fármaco é 
próxima a dose tóxica (dose terapêutica entre 0,8 e 
1,2 mEq\l e dose tóxica maior que 3 mEq\l). Os 
principais efeitos colaterais são diarréia, náuseas, 
disfunção da glândula tireóide, insuficiência renal 
aguda, alterações do equilíbrio. È necessário dosar 
a litemia (quantidade de lítio no sangue) 
periodicamente em quem usa tal medicação. Existe 
risco de interação medicamentosa com vários outros 
fármacos. Atualmente, utiliza-se o carbonato de lítio 
também na prevenção do suicídio, da depressão 
grave, geralmente em doses mais baixas. Como em 
toda medicação, há riscos e benefícios. Com 
acompanhamento médico adequado, e indicação 
precisa, o carbonato de lítio, é arma preciosa na 
melhora dos sintomas de humor, auxiliando na 
qualidade de vida e reinserção social e ocupacional 
dos pacientes. 

 

Discussão teórica e interdisciplinar 

 

Há uma proposta de ensino-aprendizagem na 

disciplina de Psicofarmacologia – geralmente restrita 

às graduações de Medicina e Psicologia – nas 

demais áreas e campo do saber como as 

licenciaturas, por exemplo. Iniciando em uma 

perspectiva pluridisciplinar, caminhando para uma 

abordagem interdisciplinar através de grupos de 

estudos; primordialmente com discentes e docentes 

das graduações de Psicologia e Licenciatura em 

Química. 

 

 

Conclusões possíveis 

Possuindo uma característica interdisciplinar, a 

Psicofarmacologia ainda é ministrada nas salas de 

aula na tipologia “multidisciplinar”; pontualmente 

realizada em práticas pluridisciplinares, tendo como 

desafio – ainda – em ser processada como prática 

“INTERDISCIPLINAR”. 

multidisciplinar 

 

pluridisciplinar 
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Introdução 

Dentre os problemas que afetam a qualidade da 

formação dos futuros professores de química, 

destacam-se o distanciamento de sua formação 

inicial com seu futuro campo de atuação, ou seja, 

frequentemente o licenciando tem sua inserção no 

espaço escolar quando estão nos últimos semestres 

de seu curso de licenciatura, através dos Estágios 

Curriculares Supervisionados. 

Neste contexto, o Programa Institucional de Bolsa 

de Iniciação à Docência (PIBID), fomentado pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES), visa promover atividades 

de iniciação à docência para aproximar os 

acadêmicos dos cursos de licenciatura de seu futuro 

campo de atuação profissional. 

Este trabalho é um relato de uma experiência que 

tem por objetivo mostrar resultados alcançados 

através da relação existente entre o PIBID e o 

Estágio supervisionado bem como destacar a 

experimentação na aprendizagem do conteúdo 

termoquímica. Visto que ambos os objetivos deste 

trabalho buscam estabelecer uma aproximação com 

o contexto escolar. As atividades foram realizadas 

no CEEP Régis Pacheco de Jequié/BA, com alunos 

do 2° B médio normal no período de 29/10/12 á 

07/12/12, correspondente à 3ª unidade.  

Resultados e Discussão. 

É na escola por meio das ações do PIBID e do 

Estágio Supervisionado que refletimos sobre a 

nossa prática e sobre o processo de ensino e de 

aprendizagem dos alunos. 

Nesse sentido foi perceptível o quanto a parceria 

desenvolvida entre o PIBID e o estágio 

supervisionado foi importante para a aprendizagem 

dos alunos. Isso pôde ser observado no decorrer da 

unidade através das avaliações, questionamentos 

feitos na teoria e na prática, autonomia para ajudar o 

colega a sanar as dúvidas encontradas na sala de 

aula, na linguagem cotidiana, os termos científicos 

sendo substituídos aos poucos e das notas ao final 

do estágio. Podendo ainda ser comparada com o 

rendimento das outras turmas que não fizeram parte 

das aulas experimentais. E ainda ao advertir os 

relatos a seguir que ilustram as diferenças entre as 

respostas dadas pelo aluno A (frequentou) e o aluno 

B (não frequentou) as aulas práticas. 

Questionamento: Qual a diferença entre calor e 

temperatura? 

Aluno A responde: “Calor retira ou libera energia de 

um sistema fechado e Temperatura é a energia que 

consiste em um corpo”. 

Aluno B responde: “Calor forma de energia em 

trânsito e Temperatura é uma grandeza que mede o 

estado da matéria”.  

Depoimento de um aluno a coordenadora da escola: 

“Estou muito satisfeito em participar das oficinas 

desenvolvidas pelo subprojeto de Química, agora sei 

o que faltava para entender essa matéria, era as 

aulas práticas junto com a teoria.”  

Assim, fui comparando as respostas e o rendimento 

de cada aluno e abrangendo como a 

experimentação ajuda na compreensão do conteúdo 

termoquímica e na aprendizagem.  

Conclusões 

Pode-se concluir que grande parte dos objetivos 

almejados foram alcançados e que o conteúdo 

termoquímica trabalhado por meio da 

experimentação produziu um resultado satisfatório.  

Foi perceptível o quanto a parceria desenvolvida 

entre o PIBID e o estágio supervisionado deu certo e 

como foram importantes para a aprendizagem do 

conteúdo termoquímica para os alunos em sala de 

aula.  

E os alunos conseguiram aprender o significado de 

conceitos como transferência de calor, diferenciar 

uma reação endotérmica de uma exotérmica e 

diferenciar calor de temperatura. Mostrando assim, 

à importância de uma parceria do programa de 

iniciação a docência (PIBID) desenvolvido com o 

estágio supervisionando. 
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Introdução 

No ensino de ciências, a realização de experimentos 
didáticos pode ser uma estratégia potencialmente 
importante para criação de situações reais para que 
os alunos possam aplicar os conhecimentos 
adquiridos em sala de aula (NOVAES, et al. 2013). 
Assim, o uso de experimentos simples nas aulas 
podem ser atividades decisivas para estimular os 
alunos a adotar uma atitude mais empreendedora, 
possibilitando aos mesmos desenvolver o 
conhecimento científico em contextos relevantes de 
seu cotidiano (VALADARES, 2001). Nessa 
perspectiva, o presente estudo visa apresentar 
ações desenvolvidas através de dois Projetos de 
Extensão do IFAL – Campus Murici, em escolas 
públicas de Ensino Fundamental e Médio da cidade 
de Murici/AL, que utilizaram atividades 
experimentais como possibilidade para divulgar o 
conhecimento químico.  

Resultados e Discussão 

Os dois Projetos de Extensão desenvolvidos eram 

intitulados:  

 Oficina: a utilização de materiais de baixo 

custo e de fácil aquisição para realização de 

experimentos de química para alunos das 

series iniciais (6º - 9º ano) – uma ferramenta 

como descoberta da química. 

 “Show de química” - atividades experimentais 

de química para comunidade; 

 

Ambos foram desenvolvidos em 2012, durante 8 

meses e possuíam como foco difundir a ciência, em 

especial a química, através de atividades 

experimentais simples e constituídos de materiais 

de baixo custo, de fácil operação, relacionados a 

fenômenos do cotidiano dos alunos, procurando 

despertar o interesse dos alunos, a esta ciência tão 

importante e presente no cotidiano de todos. Os 

projetos foram desenvolvidos com os alunos de 

escolas públicas da cidade de Murici/AL, visando 

estimular e aumentar o interesse dos alunos pela 

química. Cada Projeto, contou com dois alunos 

bolsistas do IFAL – Campus Murici, estudantes do 2º 

ano do Ensino Médio Integrado. Ao final do ano, o 

grupo de extensão tinha realizado os projetos em 04 

escolas da cidade supracitada, incluindo entre elas, 

a escola que em 2012 obteve o mais baixo IDEB do 

estado. Os projetos atenderam um total de 1121 

alunos, algumas fotos são apresentas através da 

Figura 01. 

 

Figura 01. Realização dos Projetos de Extensão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusões 

Ações específicas de divulgação/difusão da ciência, 
focando-se na Química, nas escolas públicas da 
cidade de Murici/AL, através de Projetos Extensão 
apresentaram-se como uma estratégia positiva para 
divulgar o conhecimento químico, utilizando 
experimentos. Tendo o Estado de Alagoas os piores 
índices em educação e desenvolvimento humano no 
País, projetos dessa natureza pretendem somar 
esforços na direção da melhoria de qualidade do 
ensino. 
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Introdução 

Evitar danos colaterais durante o tratamento do 
câncer tem sido um desafio para cientistas e 
médicos.  A utilização de metais para tratar doenças 
remonta aos tempos antigos há mais de dois mil 
anos, os chineses já sabiam que o ouro (Au) poderia 
ser usado para fins medicinais. Em época mais 
recente, a platina (Pt), outro metal precioso, será a 
base de um dos medicamentos anticancerígenos 
que, atualmente, continua sendo um dos mais 
vendidos no mundo: a cisplatina. O que materializa a 
contribuição da Química Bio-inorgânica na 
atualidade na produção de fármacos antitumorais. 

Exemplo de um antitumoral: CISPLATINA 

  A figura abaixo nos demonstra o efeito deste 
composto na célula cancerígena: 
Figura 1: Cisplatina e seu efeito farmacológico. 

 

Atualmente, na bio-inorgânica, há um consenso de 
que o alvo principal do cisplatina é o DNA, através 
de suas duas fitas, de formato helicoidal, cada uma 
delas composta por uma seqüência de nucleotídeos, 
os quais por sua vez são formados por três 
diferentes tipos de moléculas distintas: um açúcar, 
um grupo fosfato e uma base nitrogenada. As bases 
nitrogenadas podem ser púricas (guanina e adenina) 
ou pirimídicas (citosina e timina). A ligação da 
Platina (Pt) com o DNA ocorre preferencialmente 
através de um dos átomos de nitrogênio de guanina 
ou de adenina. Tal ligação – explicitada na figura 
acima – faz com que não haja a replicação e 
transcrição do DNA da célula carcinogênica, e 
subseqüentemente a sua divisão celular e a 
produção de proteínas. Interferindo nestes 
processos, denota a capacidade citotóxica do 
antitumoral. 

Discussão teórica e interdisciplinar 

Tal estudo possui um propósito de aliar disciplinas 

correntes em graduações universitárias como 

Química, Psicologia, Medicina e demais correlatas 

em uma base de discussão interdisciplinar, apenas 

no campo do conhecimento – neste caso a Química 

Bio-inorgânica. A interdisciplinaridade segundo 

Japiassú (1972) e Santos (2000) podem se 

materializar em campos de “metadisciplinas” como a 

Geografia, Medicina e – lógico – a Química. Em sala 

de aula, há discussões sobre as contribuições da 

Química Bio-inorgânica, utilizando o exemplo dos 

compostos de coordenação (neste caso a Pt) sob a 

abordagem interdisciplinar – mas ainda incipiente; 

que configura em um desafio a ser superado e 

retroalimentado pelas perspectivas curriculares nas 

graduações de cursos superiores, que corroboram 

nos reconhecidos campos de conhecimento 

denominados de “metadisciplinas”. 

Conclusões inacabadas 

A perspectiva de uma abordagem interdisciplinar em 

cursos de graduação como Química, Psicologia e 

Medicina na discussão de compostos inorgânicos 

(de coordenação), seus efeitos farmacológicos, 

psicossociais e estudos de suas propriedades são 

importantes e bastante assimilados quando são 

explicitados na plataforma histórica das Ciências 

presentes no currículo destas graduações. A 

contribuição da Química Bio-inorgância além dos 

muros das Ciências “duras” ainda é um desafio a 

ser superado! 
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Introdução 

 

A Química é uma disciplina que faz parte do 

programa curricular do Ensino Médio. E, como toda 

matéria de exatas, é notória a dificuldade de 

aprendizagem dos alunos em relação a essa 

disciplina, sendo considerada por estes como uma 

das disciplinas mais difíceis, principalmente pelo fato 

do convívio com a mesma ser apenas nos últimos 

anos da vida estudantil. O estudante do curso de 

licenciatura em química deve estar ciente desses 

obstáculos, para que venha a desenvolver métodos 

que possam minimizar ou sanar essa problemática. 

Nesse contexto, a monitoria surge como uma 

grande aliada, pois, ainda no âmbito acadêmico, 

permite uma primeira vivência como professor. 

Tanto a Universidade quanto a Escola são 

instâncias formadoras. Quanto mais cedo o contato 

do licenciando com a sala de aula, mais bem 

preparado e decidido ele será como professor. Uma 

parceria da Universidade com os Colégios da rede 

pública, por meio de um projeto de extensão, no 

qual os alunos da Licenciatura em Química 

pudessem ministrar monitorias nos contraturnos, 

seria um importante passo para estes graduandos 

em sua formação acadêmica. 

 

Resultados e Discussão 

 

Este trabalho foi desenvolvido durante as oficinas do 

PIBID no Colégio Modelo Luiz Eduardo Magalhães, 

da cidade de Jequié/BA onde os alunos bolsistas, 

ministravam as monitorias uma vez por semana, 

com duração de 2 horas/aulas, que incluía uma 

revisão do conteúdo desenvolvido na unidade letiva. 

As cinco turmas do 1º. Ano do turno matutino foram 

distribuídas em 2, ficando os bolsistas a cargo 

dessas duas turmas divididos de acordo com a 

Tabela 1. 

Tabela1: Divisão de turmas e monitores 

MONITORES TURMAS 

Luana, Geovane e Cheilane 1º C, 1ºD e 1ºE 

Juliana e Fernanda 1ºA e 1ºB 

 

Pudemos observar os resultados a partir de um 

comparativo das notas dos alunos participantes das 

monitorias entre as unidades passadas e a da 

execução do projeto. 

Através do relato da professora das turmas e de um 

dos bolsistas que desenvolvia o seu estágio de 

regência com os mesmos alunos, pode-se constatar 

que os alunos que frequentavam assiduamente a 

monitoria tornaram-se mais participativos nas aulas, 

engajando-se nas atividades solicitadas. Para os 

bolsistas houve uma aprendizagem a respeito da 

prática docente – para alguns representou a 

primeira experiência -, e adquiriram mais confiança 

e segurança para desempenhar-se como professor. 

Conclusões 

 

A iniciação à docência através da monitoria é 

positiva para ambos os lados, pois os alunos do 

Ensino Médio ganham com o reforço, as monitorias 

resultaram em um estimulo a mais para o estudo da 

disciplina, como uma maior compreensão da 

mesma, e pensamos que as diversas atividades 

didáticas dos monitores, ao ministrar um mesmo 

conteúdo, pode facilitar essa compreensão. Quanto 

os licenciando, estes ganham com a experiência e o 

contato com universo escolar desde cedo, 

rompendo barreiras da timidez e adquirindo a 

oportunidade de lidar com situações reais em sala 

de aula. 
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Introdução 

Os parâmetros curriculares nacionais propõem que 

ao invés de o ensino de Química ser focado apenas 

em conceitos, sejam também um meio para que o 

aluno desenvolva a capacidade de questionar e 

produzir bens sociais e econômicos (BRASIL, 1998). 
Utilizar de obras cinematográficas para abordar um 
conteúdo em sala de aula é uma estratégia de 
ensino relevante e conveniente, pois alia o 
entretenimento com o ensino da Química, inter-
relacionando-os, e desta forma, facilitando o 
processo de abstração de significados. Neste 
sentido, como a perícia criminal está diariamente 
presente nas manchetes de jornais e revistas, 
proporcionam-se temas instigantes para despertar o 
interesse dos alunos sobre a disciplina Química. 
(DIAS; ANTEDOMENICO, 2006, p. 68). Logo, o 
trabalho teve como objetivo suscitar o conhecimento 
científico; a partir da correlação de investigações da 
perícia criminal com o ensino de ciências, incitando 
reflexões, estudos e pesquisas sobre o tema e 
demonstrando seu potencial como elemento de 
integração diante de situações reais encontradas na 
sociedade e no cotidiano dos alunos. Este trabalho 
foi desenvolvido na Escola Estadual Poeta José 
Sampaio, na cidade de Carmópolis/SE, com uma 
turma de 2º ano do Ensino Médio, contendo 39 
alunos. Trata-se de uma pesquisa de natureza 
quali/quantitativa, experimental, com levantamento 
de dados que possui auxilio de recursos de 
pesquisa de campo (questionário) e bibliográfico. 
Para tal, dividiu-se a pesquisa em partes, com 
aplicação de questionários prévios e posteriormente 
à explanação dos conteúdos, correlacionando 
ciências com os recortes dos filmes e realização do 
experimento do bafômetro, uma vez que pode ser 
associado à Lei Seca e o alcoolismo na 
adolescência. 

Resultados e Discussão 
Os recortes do filme CSI (Crime Scene 
Investigation) 2ª temporada utilizados foram 
referentes ao episódio 18 (Perseguindo um ônibus). 
Este filme retrata um acidente de ônibus por 
alcoolismo causado pelo seu motorista. A tabela 1 
apresenta os resultados quando o conteúdo 
soluções foi abordado baseado no teor alcoólico de 
álcool no sangue, o conteúdo concentração foi 
estudado baseado no grau de toxicidade no 
organismo e por fim, reação química, baseada na 
reação do bafômetro (oxi-redução). Ela revela que a 
maioria dos estudantes conseguiu correlacionar os 
recortes visualizados com o que foi estudado em 

paralelo com os recortes. Estes assuntos foram 
avaliados aos alunos em forma de um questionário. 
Tabela 1. Categoria das respostas dos estudantes 
fundamentadas em respostas corretas, erradas e 
evasivas. 

Além disso, foi discutido o alcoolismo na 
adolescência com enfoque na sociedade e as 
consequências ao dirigir. 

Quando comparados os resultados obtidos com os 

questionários prévio e posterior, sobre os 

conhecimentos alunos quanto ao estudo das 

reações e funcionamento do bafômetro, como 

mostra a Figura 1, percebeu-se que recursos 

didáticos diferenciados podem facilitar a 

aprendizagem. 

Figura 1. Comparação entre dados referentes à 

concentração do bafômetro que indica embriaguês 

coletados antes e depois da aplicação dos 

questionários. 

Para o professor, utilizar recursos visuais como os 

recortes de filmes é uma alternativa viável que 

assegura que o conteúdo seja abordado de forma 

contextualizada (SANTOS; AQUINO, 2011). 

Conclusões 

Os resultados apontam para um desenvolvimento 

conceitual quanto aos conhecimentos de Química, 

remetendo à relevância das abordagens temáticas 

no ensino de Química como ferramenta facilitadora 

do processo de ensino e aprendizagem.  
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Categorias  Respostas  

 Corretas (%) Erradas (%) Evasivas (%) 

Soluções 66,6% 15,3% 18,1% 

Concentração 
Química 

74,3% 12,8% 12,8% 

Reações 
Químicas 

51,2% 20,5% 28,2% 
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Introdução 

É de grande magnitude para qualquer cidadão 
adquirir conhecimentos químicos para exercer sua 
cidadania, considerando que a química está 
presente no seu cotidiano. No entanto, de acordo 
com Miranda e Costa, 2007, na maioria das escolas 
tem-se dado maior ênfase à transmissão de 
conteúdos e à memorização deixando de lado a 
construção do conhecimento científico dos alunos e 
a desvinculação entre o conhecimento químico e o 
cotidiano. 

Uma das grandes preocupações do ensino de 
ciências hoje em dia é o elo entre fenômenos 
vivenciados no dia-a-dia e suas respectivas 
implicações sociais com os conhecimentos teóricos 
neles implícitos, que devem ser adquiridos durante o 
processo de ensino-aprendizagem (MEC- Brasil, 
2000). 

De acordo com as Orientações Curriculares 
Nacionais – OCN (BRASIL, 2006), a abordagem 
temática que propicie a contextualização interligada 
à interdisciplinaridade permite que os conceitos 
químicos e o cotidiano dos alunos proporcionem o 
seu desenvolvimento. 

O trabalho procurou buscar alternativas para 
restaurar o conhecimento do ensino de química, e 
assim, possibilitar uma nova visão desta disciplina a 
partir da contextualização, onde a realidade do aluno 
fosse inserida em sala de aula. 

Foi construída e aplicada uma unidade didática 
contextualizada que explora o universo do álcool 
etílico, desde o principal processo de obtenção, até 
as aplicações e implicações mais comuns 
relacionadas ao consumo desse produto.  

As metodologias aplicadas priorizaram as aulas 
expositivas com recursos audiovisuais e o 
desenvolvimento de experimentos, almejando a 
valorização do lúdico. Assim, vídeos de fácil acesso 
disponíveis nas redes sociais e um experimento 
alternativo de construção de um bafômetro foram 
utilizados. Estes recursos objetivaram aproximar o 
aluno do universo do álcool, tanto na função de 
apresentar o etanol como energia verde, quanto 
desenvolvendo o caráter de alerta sobre os perigos 
do consumo excessivo do álcool e a direção, bem 
como a aplicação da “lei seca”.  

Com intuito de coletar dados para análise de 
resultados foram aplicados questionários de 
identificação de conhecimentos prévios (QICP) e 
identificação dos conhecimentos adquiridos (QICA). 

Resultados e Discussão 

 

 
Os resultados apresentados na Figura 01 estão 
expressos em função das respostas aos 
questionários QICP e QICA, e, foram organizados 
quanto à coerência e justificativa em categoria A, B 
e C, sendo a A incorretas, B parcialmente corretas, 
e C respostas corretas com justificativas coerentes e 
domínio do conteúdo. 

  
Figura 01. Comparação entre percentuais por 
categoria do QICP vs QICA. 

Ficou evidente no questionário QICA que não 
houve respostas incorretas após a utilização dos 
recursos metodológicos propostos de maneira 
contextualizada e prazerosa. 

Percebeu-se claramente a melhoria de 73,82% 
dos discentes em relação aos resultados obtidos 
para categoria C, na qual os alunos passam a fazer 
relações corretas, explicando de forma adequada e 
demonstrando um maior domínio de conteúdo. 

Conclusões 

A partir da contextualização do conteúdo, pode-
se concluir que o envolvimento e a consequente 
aprendizagem foram obtidos de forma prazerosa e 
significativa, podendo ser evidenciada de acordo 
com a progressão dos resultados obtidos na Figura 
01 a partir da comparação dos percentuais entre o 
QICP vs QICA. 

No contexto atual do processo de mudança da 
educação brasileira, percebe-se a necessidade de 
uma educação que prime pela aprendizagem por 
meio de novas práticas pedagógicas, que foi 
exatamente a proposta dessa unidade didática. 
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Introdução 

O conhecimento químico deve servir para 

interpretar o mundo e intervir na realidade, além de 

desenvolver capacidades como interpretação e 

análise de dados, argumentação, conclusão, 

avaliação e tomadas de decisões. Todas essas 

funções de ensino levam à busca de novas 

metodologias como a ludicidade. De acordo com 

Melo (2005)
1
, o lúdico é um importante instrumento 

de trabalho. O mediador, no caso o professor, deve 

oferecer possibilidades para a construção do 

conhecimento, respeitando as diversas 

singularidades.  

Pensando na utilização da ludicidade como 

ferramenta de ensino foram propostas três 

atividades metodológicas no Centro de Educação 

Profissional em Gestão e Saúde (CEEP – 

Guanambi) nas turmas dos Cursos de Técnicos em 

Segurança do Trabalho, Análises Clínicas, Comércio 

e Administração.   

As atividades foram planejadas para ocorrer 

processualmente de modo que, tudo que fora 

proposto para os alunos estivesse interligado com 

as provas que as equipes realizariam na Gincana. A 

primeira atividade pautou-se em exercícios 

relacionados aos conteúdos trabalhados em sala de 

aula, onde os alunos recebiam orientação e tiravam 

dúvidas com os pibidianos; a segunda constituiu-se 

de atividades em sala de aula utilizando jogos e/ou 

aulas práticas com elaboração de relatórios e 

finalizando, a realização de uma gincana com 

provas de caráter científico e lúdico. 

Resultados e Discussão 

Após a aplicação deste projeto pode-se perceber 

um interesse dos alunos por situações que os 

desafiassem a pensar e a se superar. Quanto mais 

desafiadora fosse à tarefa, geralmente mais 

empenho os alunos dispenderam para realizá-la. 

Apesar das dificuldades encontradas na 

realização de algumas tarefas, o espírito competitivo 

muito forte foi um dos pontos marcantes, 

principalmente na Gincana do Conhecimento 

Químico, em que a competição entre as equipes era 

mais direta. Tal fato fez com que os alunos 

empregassem maior esforço e cooperação mutua 

na solução das questões, gerando um espírito de 

grupo e união, e, como sabemos, esta é uma das 

principais características exigidas na sociedade e no 

mundo de trabalho atualmente. Todas as tarefas 

desenvolvidas estimularam o raciocínio lógico, 

habilidades manuais e/ou competências em 

Química.  

Observou-se também, que os professores da 

escola demonstraram interesse pelas tarefas 

desenvolvidas pelos bolsistas pibidianos, e para o 

empenho dos alunos na realização das atividades 

propostas. Muitos professores que estavam 

presentes elogiaram o trabalho, a organização e 

principalmente a contribuição didático-pedagógica, 

até mesmo os que não eram professores de 

Química pediram que lhes repassassem as 

atividades propostas para que pudessem adaptar às 

suas disciplinas. Quanto ao retorno por parte dos 

alunos, não podíamos esperar resultados melhores, 

pois além de se empenharem ao desenvolvimento 

das atividades, eles demonstraram um grande 

avanço na compreensão dos conteúdos químicos 

evidenciado no acompanhamento de aprendizagem 

realizado durante as etapas das intervenções. 

Considerações Finais 

Com a implantação do PIBID - Química no CEEP - 

Guanambi, tanto os alunos do curso de licenciatura 

como os professores e alunos do ensino médio 

estão sendo beneficiados. Os alunos do curso de 

licenciatura são orientados por professores do IF 

Baiano – Campus Guanambi na elaboração e 

utilização de recursos de ensino alternativos e levam 

essa experiência para dentro das salas de aula, 

motivando a utilização de atividades de ensino 

alternativas.  
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Palavras-Chave: Estilo de instrução, Laboratório de química, Relação teoria-prática. 

Introdução 

Os laboratórios de química desde primórdios 

sempre tiveram papel importante para a história da 

ciência e o desenvolvimento do conhecimento 

científico. Segundo os Parâmetros Curriculares 

Nacionais – PCNs as aulas laboratoriais no ensino 

superior de química são obrigatórias, e a didática 

abordada pelos professores pode contribuir ou 

comprometer o processo de aprendizagem. Em um 

estudo através da história Domin (1999), identificou 

quatro estilos distintos de instrução no laboratório: 

expositivo, inquérito, instrução por descoberta e 

baseado em problema. Sabendo das necessidades 

e contribuições que as aulas práticas podem ter na 

formação do profissional da Química, este trabalho 

busca avaliar qual o estilo de Instrução usado nos 

laboratórios e se as aulas tem relação com a teoria, 

sendo desenvolvido na Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia (UESB), a partir de questionários 

aplicados a alunos do 7°, 8º e 9º semestre de 

Bacharelado e Licenciatura em Química.  

Resultados e Discussão 

O primeiro questionário traçou o perfil da relação 

das disciplinas experimentais e os conteúdos das 

aulas teóricas (tabela 1). Os erros na associação 

entre teoria e prática são frequentes, muitos 

estudantes têm o conceito errôneo dessa relação, 

acreditando que a teoria é o produto da prática ou 

vice-versa, no entanto a experimentação é uma 

verificação da teoria e ambas são igualmente 

importantes para o desenvolvimento científico. 

 

Tabela 1. Relação da frequência de aulas nos 

laboratórios com a teoria-prática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir do segundo questionário foi traçado o estilo 

de instrução utilizado no laboratório, evidenciando 

que as aulas práticas são previamente apresentadas 

e que os estudantes na maioria das vezes 

aprendem a seguir instruções, não estimulando o 

seu caráter investigativo (tabela 2).  

 
Tabela 2. Frequência do perfil da abordagem e do 

estilo de prática utilizado no laboratório. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusões 

O estilo de instrução utilizado nas aulas do 

laboratório de química da UESB é o expositivo, 

sendo este definido por Domin (1999) como 

irrealista na representação da ciência experimental, 

além de ter um baixo caráter investigativo, o que 

não está de acordo com as Diretrizes Curriculares 

para o Ensino Superior de Química. A partir do 

questionário fechado não foi possível identificar se 

os alunos compreendem a relação teoria-prática, 

porém foi verificado o quanto essa relação é 

importante. Os docentes frequentemente fazem 

essa relação, mas ainda deixam a desejar em 

alguns aspectos, impossibilitando que o laboratório 

seja visto como produção de conhecimento, e sim 

como aplicação e justificação da teoria. 
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Introdução 

O processo de produção na indústria têxtil é 
composto de várias etapas, que devem ser 
cuidadosamente monitoradas para que não 
comprometam o meio ambiente.  
No setor têxtil, sabe-se que a água é um dos 
elementos básicos para o processo de produção, 
sobretudo na etapa de tingimento da malha de 
algodão, que provoca a formação de efluentes 
altamente coloridos, devido a presença de corantes 
que não se fixaram na fibra de algodão.  
A poluição dos corpos d’água provoca, além da 
poluição visual, alterações em ciclos biológicos, 
afetando principalmente o processo de fotossíntese. 
Além deste fato, estudos têm mostrado que algumas 
classes de corantes podem ser carcinogênicas e/ou 
mutagênicas. 
Portanto, ao produzir de maneira ecologicamente 
correta, os custos ambientais podem ser 
minimizados, ou até mesmo eliminados. Isto pode 
ser alcançado através da utilização de inovações 
simples no processo de tratamento dos efluentes. 
Dessa maneira, um método alternativo para o 
tratamento de efluentes é a utilização de um 
polímero natural que apresente afinidade pelos 
corantes presentes e dentre os vários 
polissacarídeos existentes, neste trabalho é 
destacado o alginato de cálcio.  
A poluição ambiental é um tema presente no nosso 
dia-a-dia e a produção de materiais didáticos 
fornece um método científico de observação em 
sala de aula. Este trabalho vislumbra o 
desenvolvimento de um kit-experimental que será 
utilizado para o desenvolvimento de aulas de 
química que abordam o tema poluição ambiental, 
demonstrando como as pérolas de alginato de cálcio 
podem diminuir a concentração do azul de metileno, 
que é um corante utilizado na indústria têxtil.  

Resultados e Discussão 

O Kit experimental (Figura 1) foi preparado com os 
seguintes componentes: 1) Um frasco com 200 mL 
de uma solução aquosa de alginato de sódio (3% 
m/v). 2) Solução aquosa de cloreto de cálcio 0,1 M. 
3) Solução aquosa 1% de azul de metileno. 
 
 

 
Figura 1. Foto do kit-experimental 

Roteiro de aplicação 
Em um recipiente contendo uma solução de cloreto 
de cálcio será gotejada a solução de alginato de 
sódio, ocorrendo a formação das pérolas de alginato 
de cálcio, que é insolúvel em água. Posteriormente 
com o auxílio de uma peneira, as pérolas serão 
removidas e adicionadas num recipiente com a 
solução do azul de metileno. O tempo de contato 
será de 30 minutos, sob agitação. Passado esse 
período as pérolas serão removidas e os alunos 
poderão verificar a diminuição da intensidade da cor 
azul da solução, o que indicará o funcionamento do 
processo, assim, os alunos poderão verificar, 
experimentalmente, a viabilidade de utilização deste 
processo. 
O kit elaborado é feito com materiais alternativos 
acessíveis para os professores. O resultado 
esperado é que essa técnica estimule a curiosidade 
e o interesse dos alunos na temática ambiental da 
contaminação das águas por corantes. 

Conclusões 

A elaboração do kit experimental fornecerá uma 

ferramenta didática para o ensino de poluição 

ambiental nas aulas de química do ensino médio. 

Adicionalmente será também um instrumento lúdico 

de fácil elaboração que ajudará aos professores nas 

aulas  
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Introdução 
A melhoria do processo de formação inicial de 
professores, passa pela necessidade de diminuição 
dos distanciamentos entre as Instituições de Ensino 
Superior e as escolas que receberão os futuros 
docentes. Mudanças ocorridas nas matrizes 
curriculares dos cursos de licenciatura, após 
aprovação de novas Diretrizes Curriculares para 
formação de professores (2002), apontam para 
tentativa de integrar universidade e escola. Essa 
aproximação pode ocorrer por meio de ações do 
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a 
Docência (PIBID), estágios supervisionados e 
atividades de extensão realizadas no âmbito de 
cada curso de licenciatura. Essa interação pode 
favorecer a melhoria das ações de formação 
ofertadas nos cursos de licenciatura, contribuindo 
para superação de “concepções simplistas” sobre o 
processo de ensino e aprendizagem desta ciência 
(SCHNETZLER e ARAGÃO, 1995). A aproximação 
contribui para troca de experiência e conhecimentos 
entre licenciandos em formação, professores da 
Educação Básica e os formadores que atuam no 
Ensino Superior. Segundo Maldaner (2006) essa 
articulação fortalece a inserção da pesquisa como 
processo formativo, favorecendo a resolução de 
problemas presente na formação inicial de 
professores. Esta pesquisa buscou identificar 
trabalhos científicos que abordem a aproximação 
universidade e escola. A busca de artigos ocorreu 
no início de 2013, na revista Química Nova na 
Escola (QNEsc). As palavras-chaves usadas foram: 
atividade de extensão (A.E); extensão universitária 
(E.U); universidade e escola (U.E); universidade-
escola (U-E). 

Resultados e Discussão 
Foram identificados 10 trabalhos que abordam a 
aproximação entre universidade e escola. Dentre as 
principais características dos trabalhos, destacamos 
discussões sobre: 
a) A integração entre ensino, pesquisa e extensão. 
b) A troca de experiências entre licenciandos, 

professores da Educação Básica e Superior; 
c) Melhoria da formação inicial e continuada de 

professores de Química. 
Uma questão interessante foi perceber que a 
maioria dos trabalhos (6) foram identificados em 
uma única edição da QNEsc. Nestes artigos são 

apresentados relatos de pesquisa sobre as ações do 
PIBID nas escolas.  

Quadro 1: Trabalhos identificados na QNEsc. 
Título do artigo/número de trabalhos/palavras-chave 

Formação de Professores de Química na Universidade de 
Brasília: Construção de uma Proposta de Inovação 
Curricular. (1) - A.E 
Ciência e Tecnologia na Escola: Desenvolvendo 
Cidadania por meio do Projeto “Biogás – Energia 
Renovável para o Futuro”;  
Formação de Professores de Química: Concepções e 
Proposições. (2) - E.U 
As Contribuições do PIBID ao Processo de Formação 
Inicial de Professores de Química; Aumentando o 
Interesse do Alunado pela Química Escolar e Implantação 
da Nova Proposta Curricular Mineira: Desenvolvimento e 
Resultados de Projeto Seminal Realizado no PIBID-UFSJ;  
Avaliando Contribuições para a Formação Docente: Uma 
Análise de Atividades Realizadas no PIBID-Química da 
UFRPE; 
Estudo de Caso em Aulas de Química: Percepção dos 
Estudantes de Nível Médio sobre o Desenvolvimento de 
suas Habilidades. (4) U.E 
As Representações Sociais de Química Ambiental dos 
Alunos Iniciantes na Graduação em Química; Aulas 
Coletivas na Escola Pública: Interação entre 
Universidade-Escola; Compreensões e Significados sobre 
o PIBID para a Melhoria da Formação de Professores de 
Biologia, Física e Química. (3) U-E 

Conclusões 
Os resultados mostram o pequeno número de 

publicações que tratam da aproximação entre 

universidade e escola. O que reflete a necessidade 

de ampliar a integração entre os licenciandos, 

professores da Educação Básica e formadores dos 

cursos de licenciatura. Essa aproximação é 

favorecida através da articulação ensino, pesquisa e 

extensão e nas ações do PIBID.  
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Palavras-Chave: água, experimentação, pesquisa e ensino 

Introdução 

As questões levantadas sobre os recursos a se 
utilizar como instrumentos de contextualização dos 
conteúdos de química, são muito úteis quando se 
propõe uma reflexão acerca das práticas 
comumente utilizadas. Considerando-se a 
interdisciplinaridade como busca da reintegração do 
conhecimento voltado para a interdependência das 
diferentes disciplinas curriculares

1
 percebemos a 

articulação entre recursos e conhecimentos 
científicos como fator importante na caracterização 
do perfil do professor de Química em seu processo 
contínuo de formação. 

O presente trabalho teve como objetivo propor 
a construção de um destilador como material 
didático para o ensino de química, bem como o 
desenvolvimento da contextualização a partir de 
fenômenos como a chuva e o processo básico de 
obtenção do etanol a partir da destilação do mosto 
proveniente da cana-de-açúcar; proporcionando 
assim, o aprendizado através da pesquisa e do 
trabalho coletivo. 

Inicialmente, os alunos realizaram leituras de 
artigos sobre o tema água. No laboratório da escola, 
construíram um destilador de água com materiais 
alternativos, utilizando mangueira transparente, 
garrafa PET como condensador, suporte de ferro 
soldado e lata metálica de leite em pó como tripé 
para a lâmpada, que serviu como balão de 
destilação. 

Resultados e Discussão 

A atividade de intervenção foi planejada 
inicialmente para contemplar habilidades e 
competências básicas referentes aos 
conhecimentos de química necessários para a 
compreensão de objetos de estudo das disciplinas 
específicas do curso técnico profissionalizante de 
análises. A partir da observação da turma, 
percebeu-se a necessidade de maior envolvimento 
dos alunos com a disciplina Química no tocante à 
motivação, visão científica e profissional 
relacionadas aos cursos técnicos, visto que 
possuíam conhecimentos prévios insuficientes para 
relacionar as noções de química com a proposta do 
curso técnico integrado de ensino médio de modo 
geral. 

Partindo dessa questão, foi pensada uma 
atividade de intervenção na perspectiva de envolver 
os alunos em leituras e experimentos, além da 
produtiva interação de troca de conhecimentos com 
os próprios colegas de curso. A necessidade de 
instrução quanto ao padrão para escrita de trabalhos 
também ficou evidente. Foi então pensado aliar o 
aprendizado das normas ABNT com a pesquisa de 

um tema específico na qual os alunos possuíssem 
pré-requisitos para o desenvolvimento das 
atividades. 

Nas primeiras reuniões para discussão sobre o 
tema, o grupo se mostrou receptivo e interessado na 
construção do aparelho de destilação. De forma 
simples, os alunos mostraram compreender os 
processos de destilação e transformações de estado 
físico da água, bem como reconhecer o processo de 
separação envolvido. Puderam também relacionar o 
experimento proposto com a destilação de cachaça 
em alambiques da região e com o ciclo da água por 
meio da chuva. Quanto às propriedades não 
eletrolíticas da água, os alunos desconheciam. 
Compreendiam apenas que a água mineral potável, 
como conheciam, conduzia bem a eletricidade. 
Nessa instância, a leitura de artigos e demais textos 
lhes foi útil como aprendizado e compreensão das 
substâncias dissolvidas na água, passando, então, a 
compreendê-la como uma solução. 

Quanto às normas da ABNT para escrita de 
trabalhos científicos, os alunos as desconheciam. 
Inicialmente, acharam complexas por envolver 
muitas regras, mas logo que visualizaram o modelo 
explicativo que lhes foi entregue, passaram a 
compreender com mais clareza. A organização 
gradual das etapas da pesquisa e da montagem do 
aparelho foi positiva, já que dessa forma possibilitou 
aos alunos uma melhor sistematização escrita dos 
processos executados nas atividades – mediante 
anotações que foram instruídos a fazer. 

Conclusões 

Diante da relevância dos aspectos discorridos 
ficou evidente que o (re)pensar sobre a prática 
docente se faz necessário a todo momento e em 
cada contexto diferente que envolva aprendizagens 
no âmbito da ciência. Sendo assim, leitura, pesquisa 
e experimentação proporcionam reflexões sobre a 
presença da Química nas profissões e no meio em 
que vivemos de maneira a despertar o interesse, 
ampliar a rede de significação e a concepção acerca 
da importância da disciplina de forma crítica e 
coletiva.  
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Palavras-Chave: ensino de química, leitura, pesquisa. 

Introdução e Metodologia 

No cenário contemporâneo atual, Segundo Freire 
(1921) a Leitura e a Escrita, agora mais do que 
nunca, tornaram-se duas práticas imprescindíveis 
para se alcançar uma boa colocação profissional, 
bem como melhores relações sociais. Rolindo e 
Souza (2008), afirmam que, a leitura melhora o 
desempenho oral e a escrita, enriquece o 
vocabulário, aumenta os níveis de informação e, 
desenvolve o senso critico e desperta o raciocínio. 
Diante do exposto, o grupo de pibidanos, atuantes 
no Centro Estadual de Educação Profissional de 
Guanambi (CEEP), nas turmas do primeiro ano do 
ensino médio, perceberam por meio de uma 
avaliação qualitativa semiestruturada a necessidade 
de uma ação de intervenção, objetivando minimizar 
problemas gerados pela falta de hábito de leitura e 
escrita dos alunos dessas turmas. Após esta 
constatação a ação de intervenção se dividiu em 
três etapas, cada qual com 90 minutos de duração 
ao longo de três semanas. A primeira tratou da 
leitura de textos científicos, cujos temas, eram 
voltados para a química. A segunda, a interpretação 
dos mesmos e para tanto, mais leituras se fizeram 
necessárias e a terceira etapa foi o de confecção de 
trabalhos acadêmicos dentro da abordagem da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. 
O numero de estudantes interessados na oficina foi 
de 10 alunos.  

Na primeira etapa, fez-se a leitura do texto cuja 
temática foi chás ou infusão. Após a leitura do texto, 
observou-se que esta despertou bastante discussão, 
visto que, todos julgavam conhecer os benefícios 
dos chás, sem, no entanto, possuírem noção a 
cerca dos compostos químicos que compõem a 
infusão, nem noções relacionadas a dosagens e 
frequência de administração dos mesmos. Nessa 
etapa os alunos envolvidos consultaram a internet, 
livros. Fizeram entrevistas com professores, 
cantineiras, segurança a fim de coletar mais 
informações a respeito do texto lido e discutido. 

Na terceira etapa, a partir dos dados coletados na 
segunda, solicitou-se aos alunos que 
confeccionassem um texto. Nesse momento, foram 
apresentadas ao grupo as normas da ABNT. 
Durante esta abordagem falou-se da necessidade e 
importância em se adequar a escrita às normas ali 
expostas.  No final de cada etapa executou-se um 
plantão de dúvidas. Nesse os alunos puderam expor 
suas dificuldades relacionadas ao conteúdo 
abordado e saná-las. 

Resultados e Discussão 

Foi perceptível, no início do projeto, a dificuldade e 
estranhamento por parte dos alunos frente às 
normas da ABNT.  Outra resposta considerada 
como resultado foi à dificuldade apresentada pelos 
alunos em trabalhar em grupo, verificou-se que 
apenas alguns alunos tomaram a iniciativa frente à 
realização da atividade. Nesse momento, foi feita 
uma intervenção abordando a importância de se 
trabalhar em grupo.  
Observou-se que, mesmo após as orientações 
apresentadas alguns alunos continuaram 
apresentando erros já apontados evidenciando 
dessa forma a complexidade das normas da ABNT. 
Apesar das dificuldades de escrita (erros 
ortográficos), pesquisa e interpretação, os alunos 
demonstraram - por meio de depoimentos - ter 
aprendido com o projeto, principalmente ao 
demonstrarem a surpresa em se perceber a 
presença da química em algo aparentemente 
simples do cotidiano, os chás. 
No decorrer do projeto notou-se que os alunos 
apresentaram melhoras na escrita e interpretação 
isso ficou evidenciado durante os encontros 
semanais, tendo maior autonomia na expressão dos 
argumentos, para justificar o porquê de determinada 
pesquisa, além da copia escrita do trabalho final 
entregue. Outro resultado a destacar foi o 
aprendizado adquirido pelos bolsistas envolvidos, 
visto que, este projeto ofereceu um excelente 
oportunidade para os mesmos se aprimorarem 
como docentes e aprendizes das normas da ABNT. 

Conclusões 

Somente com a realização dessa intervenção não 
serão sanadas todas as dificuldades dos alunos em 
relação à leitura, escrita e interpretação de textos 
diversos, inclusive de Química. Por isso, fazem-se 
necessárias novas iniciativas como esta, as quais 
busquem desenvolver o gosto pela leitura e escrita e 
consequentemente pela química.  
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Introdução e Metodologia 

Muitos autores se mostram preocupados e 
abordam a questão da gestão democrática como 
solução para todos os problemas do atual sistema 

de ensino
1. Nessa perspectiva, o presente trabalho 

trata-se de uma investigação qualitativa e descritiva 
feita numa escola estadual do município de 
Arapiraca – AL. Analisou-se a participação dos 
alunos em processos de gestão, nos projetos e 
atividades desenvolvidos e consequentemente, a 
utilização dos principais espaços físicos da escola: 
biblioteca, laboratório de informática e de ciências. 
A pesquisa foi realizada através de entrevistas 
semiestruturadas e a técnica envolvia um roteiro 
com 10 questões aplicadas a grupos focais de 10 
alunos de 10 turmas diferentes do ensino médio, 
alcançando um total de 100 alunos entrevistados. 
Tal investigação compôs a primeira parte do plano 
de trabalho elaborado por bolsistas iniciantes do 
PIBID, no qual a finalidade foi identificar os fatores 
que dificultam o processo de ensino, 
especificamente, o ensino da química, para 
posteriormente realizar atividades que possam 
resolver as dificuldades citadas pelos alunos 
durante a entrevista.  

Resultados e Discussão 

O diagnóstico dos fatores que dificultam o processo 
de ensino aprendizagem de química foi feito a partir 
de uma entrevista exclusivamente aos alunos das 
três séries do ensino médio. Para as perguntas 
relacionadas às atividades desenvolvidas na escola, 
a maioria dos discentes responderam que são 
convidados, porém só participam efetivamente 
quando os professores atribuem nota. Em relação 
ao uso da biblioteca, laboratório de informática e 
laboratório de ciências, identificou-se que os alunos 
não têm acesso frequente, pois grande parte do dia 
esses espaços permanecem fechados ou ainda, os 
professores não realizam trabalhos que possam 
utilizá-los. A consequência são aulas consideradas 
cansativas e a desmotivação pelo ensino. Segundo 
o ministério da educação o conselho escolar tem 
papel decisivo na democratização da educação e da 
escola

2
, entretanto, foi visto que os discentes não 

participam das reuniões do conselho escolar 

tampouco conhecem o calendário de atividades 
anual da escola. Quando perguntados sobre as 
possíveis reivindicações que poderiam fazer para 
melhorar a situação existente, responderam que 
tinham planos como reativar o grêmio escolar e em 
relação à disciplina de química, lutar pela realização 
de atividades práticas. Afirmaram que os problemas 
da escola são decorrentes da falta de professores e 
da má organização escolar. “Se os alunos não 
participam de reuniões e da organização de projetos 
e atividades, dificilmente vão interessar-se pela 
execução”. Quanto ao ensino de química, o uso da 
biblioteca e do laboratório de ciências é 
fundamental, falta experimentação e 
contextualização. Segundo eles, não há interação 
entre toda a comunidade escolar, e assim são 
poucas as atividades interdisciplinares que possam 
atraí-los. Esses são os principais fatores para a 
desmotivação e evasão das aulas. 

Considerações Finais/Conclusões 

A partir das entrevistas, discussões e observações 

percebe-se que falta uma participação efetiva dos 

alunos em relação à parte burocrática da escola e 

na construção das atividades e projetos. Apesar de 

a escola dispor biblioteca, laboratório de informática 

e de ciências, falta planejamento por parte dos 

professores e coordenadores para execução das 

atividades nos respectivos locais. Isso se deve pelo 

fato de não haver um professor fixo durante todo o 

ano letivo levando os alunos a criarem certo 

desanimo a respeito da disciplina de química. A 

partir dessa pesquisa, serão realizadas atividades 

que possam resolver ou amenizar esse impasse, 

em busca de melhorar o processo de ensino-

aprendizagem da devida escola. 
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Palavras-Chave: Ensino de Ciências, Interpretação Textual, Aprendizagem Significativa 

Introdução 

No decorrer das atividades concernentes a regência 

da disciplina Ensino Fundamental II do curso de 

Licenciatura em Química da Universidade Estadual 

do Sudoeste da Bahia, numa turma do 6º ano do 

Ensino Fundamental de um Colégio Estadual 

situado no município de Jequié/BA, tivemos como 

objetivo possibilitar que os alunos conseguissem 

uma aprendizagem significativa dos conhecimentos 

a serem abordados no transcorrer das atividades, 

contribuindo para que este conhecimento tivesse 

significado para eles e, conseqüentemente, 

pudessem contextualizá-los à seu cotidiano, 

partindo da teoria de Ausubel (1982), explica que 

para ocorrer aprendizagem significativa o novo 

conhecimento tem que ter significado lógico e 

psicológico para o aprendiz. Entretanto, 

observamos, através da prática de estudos 

dirigidos, que os alunos apresentavam dificuldades 

em responder as perguntas após a leitura ou 

consulta ao livro didático, o que dificultava a 

execução de outras atividades ou mesmo de uma 

atividade avaliativa. 

Visando o aprendizado em ciências naquela classe 

do 6º ano consideramos que a leitura e a 

compreensão textual poderiam ajudar a ampliar a 

visão de mundo e contribuir diretamente nos 

processos de ensino e aprendizagem, elaboração e 

significação do conhecimento científico. 

A partir da análise das respostas dadas pelos 

alunos nessas atividades, hipotetizamos que a 

dificuldade de leitura e interpretação textual poderia 

ser minimizada se, metodologicamente, a leitura e a 

interpretação de imagens e signos referentes a 

conceitos de ciências, fossem acompanhadas de 

textos e da construção e reconstrução destes, além 

de elaboração de imagens e cenários a partir 

dessas leituras, pelos próprios alunos em sala de 

aula. Estes textos a serem construídos e/ou 

reconstruídos versariam sobre os conteúdos da 

matéria ciências. 

Resultados e Discussão 

Observou-se que houve rendimento maior da turma 

em relação à metodologia utilizada anteriormente de 

leitura superficial de textos do livro. Não havia 

discussão do conteúdo dos textos e das respostas a 

questionários do livro e de elaborados pelo docente 

e, também, das “provas” aplicadas aos alunos. Após 

avaliação qualitativa dos textos e desenhos 

produzidos e quantitativa das atividades avaliativas 

analisamos a nova metodologia aplicada e 

apresentamos o exemplo de uma aluna com 

notórias dificuldades de aprendizagem da matéria 

que progrediu significativamente. 

Conclusões 

Partindo das observações e análise dos dados, 

comparamos os textos escritos no início das 

atividades e o escrito ao final, parece não serem 

escritos pela mesma pessoa, visto ser um texto 

mais elaborado e compreensível ao leitor. Conclui-

se que para esta turma o uso de leitura e 

interpretação de signos e a construção de textos 

ligados ao conteúdo de Ciências foram de grande 

proveito com efetiva aprendizagem significativa. 
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Introdução e Metodologia 

Dentro da sala de aula despertar o interesse dos 

alunos para os conteúdos a serem aprendidos tem se 

tornado a cada dia uma tarefa desafiadora. No ensino de 

ciências, a experimentação pode vir a ser uma 

ferramenta estratégica para estimular a curiosidade 

dentro da disciplina. Embora as escolas públicas ainda 

não possuam laboratórios para realização de aulas 

práticas, é importante o professor buscar outros meios 

de mostrar aos alunos a relação teoria-prática, visto que 

os alunos veem a disciplina como algo distante de sua 

realidade. A experimentação pode oportunizar ao aluno 

constatar validade da teoria, outrora vista na sala de 

aula.  

É importante que as aulas práticas sejam 

conduzidas de forma agradável, e que permita uma troca 

de ideias e conceitos ao serem discutidos os resultados. 

Mediante isso, o presente artigo busca demonstrar como 

é possível a realização de atividades de baixo custo e 

que permitam aos educandos uma melhor compreensão 

da teoria através da prática, e desperta o interesse do 

mesmo para as aulas de ciências. 
As atividades propostas foram realizadas no 

decorrer dos conteúdos programáticos do plano de curso 
da disciplina. Para a realização dos experimentos a 
turma foi dividida em quatro equipes, e logo após foi 
explicado como deveria proceder à execução das 
atividades. O primeiro conteúdo a ser trabalho 
Magnetismo, foi proposto aos alunos que construíssem 
uma bússola. Passou-se um roteiro onde continha os 
materiais e o passo-a-passo da construção da bússola.  

A partir daí, os alunos foram questionados sobre 
o porque da agulha sempre se direcionar para norte? O 
que seria campo magnético? Qual a sua relação com a 
agulha? Para demonstrar a forma gerada que as linhas 
do campo magnético exerce foi feito um experimento 
simples com ímã, palha de aço e papel. Por meio de 
experimento simples os alunos puderam observar, 
manipular, brincar, questionar e constatar a validade da 
teoria na prática. O outro conteúdo trabalhado foi 
Substâncias e Misturas. Realizou-se essa prática em 
duas aulas, primeiramente, foi introduzido os conceitos 
de substâncias simples, compostas, misturas 
homogêneas, heterogêneas, solvente e soluto. Em 
seguida, foram demonstrados exemplos de misturas e 
pediu-se às equipes que identificassem quais eram 
homogêneas e quais seriam heterogêneas, e discutiu-se 
o que caracterizava essas misturas. Dando continuidade, 
foi entregue o roteiro da atividade seguinte: “Torre de 
Líquidos”. O experimento  realizado teve como objetivo 
ratificar os conceitos de misturas. Depois de realizado, 
foi discutido o porquê das substâncias não se 

misturarem, e quais propriedades influenciavam no 
arranjo das substâncias na torre.  

Resultados e Discussão 

Com essa metodologia não usual na sala de 
aula, os alunos se motivaram a aprender. A maioria 
demonstrou interesse com essa nova didática, já que 
possibilitou observar e realizar estes dois experimentos, 
enriquecendo, assim, os seus conhecimentos, além de 
proporcionar uma dinâmica diferente em sala de aula. 

Para Guimarães (2009) as aulas práticas podem 
ser ferramentas que favorecem aprendizagens 
significativas, sobretudo, em relação a problematização 
de situações reais que permitem a contextualização, 
estímulos a reflexões e questionamentos, além de 
contribuir com a postura investigativa dos discentes. A 
realização dos experimentos seguida de discussão 
permitiu aos educandos confrontarem aquilo que já 
sabiam com a informação nova. Foi possível observar 
que estes alunos passaram a questionar mais, a buscar 
compreender melhor as atividades. 

A partir das experiências os alunos tiveram maior 
facilidade para compreender os conteúdos dados, visto 
que a mudança na dinâmica da exposição dos 
conteúdos possibilitou que o aluno passasse a ter um 
papel ativo na produção de seu conhecimento. 

Conclusões 

             Embora, as escolas públicas enfrentem a falta 
de laboratório, o que por vezes impossibilita a realização 
de atividades práticas, é possível através de atividades 
de baixo custo oportunizar aos alunos uma aula 
dinâmica, interessante e que por meio dessa possa 
contribuir para a compreensão da teoria. Fazer do aluno 
o principal ator na construção do seu conhecimento, dá 
subsídios para que ele leve isso para outras áreas. Essa 
abordagem permite que os educandos passem a ver a 
ciência como algo mais próximo, é não apenas como 
algo distante que não se associe a sua realidade. 
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Introdução 

Pensando na contribuição que o Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 

(PIBID) pode trazer às escolas públicas de 

Guanambi - Bahia, esse projeto tem por finalidade 

avaliar através de uma pesquisa quali-quantitativa, 

que segundo Triviños (1987), engloba tanto as 

dimensões quantitativas, referentes ao tratamento 

dos dados estatísticos, como as dimensões 

qualitativas. Para tanto a pesquisa se deu pela 

aplicação de questionário, com objetivo de analisar 

se estão ocorrendo mudanças significativas na 

aprendizagem dos alunos após o início do projeto 

PIBID nas instituições, Colégio Estadual Idalice 

Nunes e Escola Municipal Maria Regina, ambas 

localizadas na cidade de Guanambi - Bahia.  

Foram aplicados questionários para 80(oitenta) 

alunos da Escola Municipal Maria Regina e para 58 

(cinquenta e oito) alunos do Colégio Estadual Idalice 

Nunes. Os questionários foram direcionados aos 

alunos do 9° ano do ensino fundamental II e do 1° 

ano do ensino médio.  

As escolas pesquisadas não possuem laboratório 

de Ciências e abrigam em grande parte, alunos 

carentes e da zona rural. Diante disso esse projeto 

busca identificar se o PIBID tem melhorado a 

aprendizagem e o interesse desses alunos com 

relação à área de química e quais foram essas 

melhorias. 

Resultados e Discussão 

Foram avaliadas sete perguntas, todas referentes 

às possíveis mudanças proporcionadas pelo PIBID. 

Os resultados presentes nas figuras a seguir se 

referem a uma das perguntas do questionário. 
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Figura 1. O que mudou nas aulas de Química do 

Idalice Nunes após o projeto PIBID? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figura 2. O que mudou nas aulas de Química do 

Maria Regina após o projeto PIBID? 

 

Analisando-se os questionários aplicados e as 

figuras 1. e 2. (acima), pode-se observar que houve 

mudanças significativas para o ensino de química 

nas escolas pesquisadas, mudanças que atingiram 

não apenas os alunos, mas toda a comunidade 

escolar. Isso ocorreu devido às aulas diferenciadas, 

com utilização de atividades práticas e 

experimentações que promoveram uma 

aproximação entre os alunos e a realidade em que 

eles estão inseridos. 

A maior mudança observada nas duas escolas foi 

no interesse dos alunos pela matéria, o que 

consequentemente proporcionou um aumento nas 

notas e um melhoramento no compromisso e 

comportamento dos mesmos. 

Conclusões 

  A partir dos dados coletados foi possível perceber 
que a inserção do PIBID nas escolas Idalice Nunes 
e Maria Regina modificou significativamente as 
aulas de Química, tornando-as mais interessantes.      
Com essa pequena amostra dos gráficos e em curto 
espaço de tempo o PIBID proporcionou melhorias 
no processo de ensino-aprendizagem verificado nas 
respostas dos alunos e muito tem a contribuir no 
futuro, pois o projeto continua nas escolas em 
questão. 
____________________ 
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         Introdução e Metodologia 

O presente trabalho descreve uma das primeiras 

atividades desenvolvidas por nós enquanto bolsistas 

do PIBID, desde Fevereiro de 2012, período que 

começamos a frequentar uma escola da rede 

pública de Arapiraca-AL objetivando diagnosticar os 

problemas e dificuldades que envolvem o ensino da      

química na escola, para a partir destas, desenvolver 

ações que visem a melhoria da qualidade do ensino 

de química, levando-se em consideração a visão do 

aluno sobre as aulas química e alterando-a de 

maneira significativa. Para isso, fez-se necessário 

aplicar um questionário a 100 alunos de turmas 

diferentes do 1° ao 3° ano do ensino médio, 

contendo questões que abordavam de maneira 

subjetiva o posicionamento dos alunos em relação a 

química e quais suas principais dificuldades e 

aspirações.           

Resultados e Discussão 

 

Os discentes foram quase unânimes ao mostrar 

descontentamento com as aulas de química. Esse 

descontentamento é reflexo direto da metodologia 

utilizada pelo professor que se resume à aulas 

meramente expositivas, totalmente desvinculadas 

da prática. Observamos através dos dados 

coletados, que os alunos possuem uma visão 

distorcida da real importância da química, 

considerando-a apenas como mais uma das 

disciplinas necessárias para aprovação em exames 

de seleção como, por exemplo: Enem, Vestibulares 

e Concursos. Por outro lado, os alunos mostraram-

se muito interessados em participar de atividades 

práticas, especialmente se estas envolverem a 

utilização do laboratório, que apesar de ser um 

recurso da escola como uma ferramenta voltada 

para a melhoria do ensino de química, não é 

utilizado, assim também como o laboratório de 

informática e a biblioteca. Desta forma, apesar de 

haver métodos práticos e fáceis que poderiam se 

tornar promissores para a aprendizagem da 

química, não existe a utilização destes por meio do 

docente. 

 

ENTREVISTADOS QUANTIDADE 

% 

 

ALUNOS                             

 

100 

GOSTAM DE QUÍMICA 30% 

NÃO GOSTAM DOS CÁLCULOS 80% 

IMPORTANTE APENAS PARA 

EXAMES SELETIVOS 

90% 

REIVINDICAÇÃO POR AULAS 

PRÁTICA 

100% 

                       Conclusões 

Com base nos dados coletados, foi observada uma 

carência dos alunos com relação à aprendizagem 

dos conteúdos de química, devido à ausência de 

práticas pedagógicas que relacionem a 

experimentação e o cotidiano dos alunos aos 

conteúdos trabalhados em aula. Uma mudança da 

ação docente pode despertar no aluno o interesse 

pela química como ciência fundamental, pois, basta 

propor atividades que estimulem a observação, a 

experimentação e a pesquisa, não como uma visão 

cientificista, mas com a intenção de dar os meios 

para que todos relacionem o conteúdo ao cotidiano
1
.  

Mediante a dicotomia existente entre teoria e 

prática, é que os alunos desenvolvem uma rejeição 

pela disciplina classificando-a como de difícil 

aprendizagem, pois, apesar da escola possuir 

ferramentas indispensáveis para o ensino e 

aprendizagem de química, como os laboratórios, 

não há a utilização dos mesmos. Como primeira 

etapa dos trabalhos do PIBID na escola, iremos 

propor atividades que superem essas deficiências 

no ensino da química, intervindo de maneira 

significativa na melhoria do ensino da química.  
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Introdução 

Os jogos didáticos, já eram utilizados desde 
a antiguidade Clássica e também nos primórdios da 
educação grego-romana com base na ideia de 
Platão e Aristóteles, ou seja, já faziam parte da vida 
do ser humano há muitos anos. O lúdico, desde os 
tempos antigos, faz parte da vida humana, mas 
cada época, cada sociedade e cultura têm as suas 
brincadeiras próprias, resgatando suas lembranças 
e valores, regras e fantasias.

1
 Através dos jogos, é 

possível desenvolver em crianças e jovens a 
seriedade, responsabilidade e o compromisso.  A 
importância da utilização de atividades lúdicas 
descreve que: “as situações que envolvem a 
ludicidade mobilizam esquemas mentais, ativando 
funções neurológicas e psicológicas estimulando o 
pensamento”.

2 
A disciplina de Química através dos 

docentes não tem conseguido atender um de seus 
objetivos: fazer com que o aluno consiga relacionar 
a teoria que aprende em sala de aula com sua vida 
cotidiana. Fazer com que os alunos entendam que a 
química é responsável por sua higiene pessoal, 
assim como: alimentos, roupas, medicamentos, 
bebidas, cosméticos entre outros.  Muitos discentes 
têm dificuldades em disciplinas críticas, porque falta 
inserí-los em uma realidade em que ocasione a 
pesquisa do desconhecido por meio do 
conhecimento empírico. O conteúdo utilizado no 
jogo foi Nomenclatura dos Compostos Orgânicos e 
Funções Orgânicas- Hidrocarbonetos.O trabalho 
teve como objetivo mostrar a eficiência do jogo na 
disciplina de Química.O trabalho foi desenvolvido 
durante o período de Estágio Supervisionado III na 
3ª série do Ensino Médio no Colégio Estadual 
Ministro Petrônio Portela.  

Resultados e Discussão 

Para esse jogo a turma foi dividida em quatro 
grupos com respectivamente cinco pessoas em 
cada equipe de forma espontânea. Em seguida, foi 
explicado aos alunos as regras do jogo. A aplicação 
do jogo possibilitou uma melhor integração e 
cooperação entre os estudantes, visto que a cada 
pergunta que era realizada foi perceptível entre os 
discentes à troca de ideias através do diálogo 
procurando entrar em um consenso sobre a 
resposta, com o intuito de responder corretamente e 
poder avançar sua equipe no jogo. A cooperação e 

a integração entre os educandos foi um dos pontos 
positivos que pode ser evidenciado durante a aula. 
A todo instante era possível observar no olhar dos 
alunos um interesse por está aprendendo a 
disciplina de Química de forma diferente. 
Os alunos demonstraram entusiasmo e força de 
vontade.  

a)  b)  

Figura 1: a) e b) alunos participando do jogo trilha química. 

O jogo permitiu uma articulação da teoria a prática. 
Trevisan (2006 p. 04) diz que, “a busca de uma 
estreita articulação entre teoria e prática no ensino 
de Química é fundamental”³. 

Conclusão 

A atividade lúdica é uma alternativa muito 
importante para o desenvolvimento do processo de 
ensino e aprendizagem da disciplina de Química 
além de ser uma excelente ferramenta auxiliar e 
facilitadora da aprendizagem, pois permite a 
construção do conhecimento, habilidades, 
competências na esfera da comunicação, da 
liderança, aperfeiçoamento de conceitos e permite 
um resgate nas lacunas que são geradas no 
processo de ensino tradicional.Tornando-se um 
recurso satisfatório para o ensino de Química. 
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Introdução 

Alunos da Educação Básica e Ensino Superior 
geralmente apresentam dificuldades de 
aprendizagem em Química. Parte das limitações 
dos discentes deve-se a ausência de 
contextualização dos conteúdos químicos 
(TREVISAN e MARTINS, 2006). Uma possibilidade 
de buscar melhorias no processo de ensino e 
aprendizagem da Química é a realização de oficinas 
temáticas. Segundo Marcondes (2008), as oficinas 
temáticas propõem abordagem dos conhecimentos 
de forma contextualizada envolvendo o aluno no 
processo de construção do conhecimento e de 
participação na sociedade.  
A oficina “Acidez Estomacal: como tema gerador no 
ensino de Ácidos e Bases” relaciona conceitos 
científicos com um fenômeno da “azia”. A oficina é 
constituída de várias atividades, como: aplicação de 
questionário de conhecimento prévio, apresentação 
e discussão sobre o software “Acidez Estomacal”, 
explanação dos conceitos de ácidos e bases 
relacionados ao fenômeno da azia, realização de 
dois experimentos: 1. Buscando mostrar a função do 
antiácido e 2. Com objetivo de identificar alimentos 
ácidos e básicos presentes no dia-a-dia com uso do 
indicador natural (repolho roxo) e por fim, ocorre 
aplicação de um jogo didático. Essa pluralidade de 
metodologias usadas na oficina promove o 
envolvimento dos alunos nas atividades e na 
aprendizagem em Química, o que contribui para 
inclusão dos estudantes nas aulas desta Ciência 
(GOMES e MORTIMER, 2008). O objetivo deste 
trabalho é apresentar a avaliação dos alunos sobre 
as atividades realizadas durante a oficina. A 
pesquisa faz parte das ações do Programa de 
Bolsas de Iniciação a Docência 
(PIBID/CAPES/UFS/Química/Campus de São 
Cristóvão). Os dados foram coletados através de 
questionários, aplicados a 57 alunos da primeira 
série do ensino médio de três escolas da rede 
pública de Sergipe. Para este trabalho 
apresentamos a análise das questões: 1. Existe 
alguma semelhança entre a forma que os conteúdos 
da Química foram trabalhados na oficina e a forma 
que o seu professor de Química ministra as aulas?  
2. A partir do trabalho apresentado na oficina você 
considera importante aprender Química? Por quê? 
3. Existe alguma atividade realizada na oficina que 
despertou mais seu interesse? Por quê? 

Resultados e Discussão 

Com relação à questão 1, (43,86%) dos alunos 

afirmaram não existir semelhanças entre a forma de 

apresentação dos conteúdos químicos. Os alunos 

justificam que nas aulas os professores “não fazem 

experimentos e nem aplicam jogo didático” e que a 

oficina é mais interativa. Os demais, (56,14%), 

disseram que tinha semelhança sim, especialmente 

na explicação e na realização de experiências.  

Com relação à segunda questão, (100%) 

responderam que sim, pois dizem que a química faz 

parte de tudo, pois “é importante para formação 

escolar”, “mata muitas curiosidades”, “é importante 

aprender sobre doenças comuns, como a azia”. 

Na terceira questão, analisamos a atividade que 

mais despertou interesse dos alunos na oficina. A 

realização de experimentos obteve maior frequência 

(57,89%), o que justifica a necessidade de ensinar 

química a partir da vivência de situações reais, o 

jeito de explicar, os questionários, o interesse do 

aluno pela disciplina representou (14,04%) das 

respostas. Os demais (7,02%) responderam que 

sim, mas não justificou qual atividade que despertou 

o seu interesse e (19,31%) responderam que não, 

mas não justificaram o motivo. 

Conclusões 

Pode-se concluir que a apresentação da oficina 
despertou o interesse dos alunos pela aprendizagem 
em química. Uma vez que possibilitou aos 
estudantes perceber o significado do que estudam 
através da ligação entre conteúdos específicos e 
contexto social. A utilização de diferentes 
metodologias de ensino possibilitou a participação 
dos alunos nas atividades e maior envolvimento com 
o processo de aprendizagem, o que pode contribuir 
para melhoria de suas concepções sobre os 
conceitos científicos abordados. 
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Introdução 

           O período do estágio deixa perceptíveis as 
diferenças culturais que, na maioria das vezes, 
existem entre a escola e a universidade e o 
distanciamento de ambas as entidades e é nesta 
perspectiva que PIMENTA e LIMA (2004, pg 107) 
apresentam este fato. Conforme essas autoras, o 
estágio não é mais uma problemática do processo 
formativo, ao contrário, elas pregam isso como uma 
tentativa de aproximar estes dois contextos, através 
do estudo desses ambientes, o que muito contribui 
para a formação docente e para a compreensão 
desses dois espaços de aprendizagem, sem contar 
que possibilita ao estagiário fazer diversas leituras 
dos contextos existentes na escola, o papel de cada 
um e as suas inter-relações.  
         Com base nisto, o presente trabalho vêm 
mostrar quais as contribuições do estágio 
supervisionado para a formação inicial de 
professores de química, no qual é relatada, de 
forma descritiva, a experiência, as reflexões e as 
aprendizagens de discentes do 8º semestre do 
curso Licenciatura em Química.  
          A metodologia utilizada foi baseada em 
observações do contexto escolar, que ocorreram 
durante o período da terceira unidade de escolas de 
ensino médio da rede estadual da Bahia, no 
município de Jequié 

Resultados e Discussão 

       A seguir, são apresentados alguns trechos de 
reflexões feitas durante o período de regência de 
estágio no ensino médio e as aprendizagens 
advindas de cada uma.  
 
      Aprendizagens da chegada: “[...] não havia 
prestado atenção do quanto de informação um 
portão de uma escola pode oferecer a um estagiário 
e a importância disso para começar a conhecer este 
ambiente e os seus sujeitos, desta maneira, passei 
a olhar o portão da escola com mais cuidado e 
apreciação e pude perceber a riqueza de detalhes 
das respostas que este me deu a respeito do que eu 
ia encontrar durante o período de regência.” 
      Aprendizagens sobre a sala de aula: “[...] No 
dia de exercitar o assunto na atividade avaliativa. 
Nossa! Vem o susto e a sensação de que todo  
 
 

planejamento e as várias vezes que se repetiu a 
explicação do assunto, foi tudo em vão.  
        Desistir? Sim, mas o que fazer com aquele 
grupinho que está discutindo, tentando resolver a 
atividade? E aquele aluno que conseguiu fazer a 
configuração eletrônica no quadro e agora chegou 
até você com a testa franzida? Assim, de maneira 
quase que voluntária você se dirige a cada um e 
repete tudo novamente, esquecendo-se do horário 
do mundo lá fora, como que se naquele espaço de 
alguns poucos metros quadrados só existissem 
você mediador, o aluno e suas dúvidas persistentes 
e o conhecimento de tabela periódica. A partir daí, 
as reflexões que antes de iniciar este estágio eram 
de expectativas, se tornam interrogações e 
discussões com os colegas da universidade.” 
       Aprendizagens sobre a prática docente: 
“Este estágio foi muito gratificante e contribuiu para 
a minha formação docente, assim, destaco a 
contribuição do ato de planejar as aulas pensando 
na realidade dos alunos. Esta experiência me 
proporcionou também autonomia em sala de aula, a 
qual consegui adquirir a partir da vivência, reflexão 
das problemáticas e dos momentos de 
aprendizagem.” 

Conclusões 

     Conclui-se que o período de regência tem uma 
grande contribuição para a formação inicial de 
professores de química, através de observações, 
ações e reflexões pós-aulas, as quais possibilitam 
contemplar diversos episódios do mundo 
educacional, que muitas das vezes se passam 
despercebidos pelos professores no ambiente 
escolar e na sala de aula, mas que possuem 
relações diretas com o processo de ensino e 
aprendizagem. 
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INTRODUÇÃO E METODOLOGIA 

Um grande desafio que hoje vem sendo 

amplamente discutido é a inclusão de pessoas com 

necessidades especiais no âmbito educacional. 

Sabe-se que para a concretização da aprendizagem 

se faz necessário uma escola em que as diferenças 

sejam acolhidas e respeitadas e que a exclusão seja 

combatida, promovendo a escola das diferenças. 

Diante disso e das observações em sala de aula 

executou-se, no Colégio Estadual Idalice Nunes 

situado no Município de Guanambi/BA, monitoria da 

disciplina de base comum ciências para alunos (as) 

surdos (as), apoiado pelo Programa Institucional de 

Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), com o intuito 

de oferecer melhores condições para o ensino e 

aprendizagem. Os alunos em questão se 

encontravam no nono ano do ensino fundamental. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para programar a monitoria, primeiro realizou-se a 

observação do andamento das aulas, com o intuído 

de diagnosticar quais eram as dificuldades 

enfrentadas pelos alunos e quais necessidades 

poderiam ser atendidas para uma melhor 

assimilação dos conteúdos, além disso, a 

observação de uma sala de aula serviu como fonte 

de coleta de dados relacionados à formação dos 

pibidianos, os quais também estão em processo de 

formação profissional. 

A monitoria foi realizada com auxílio de uma 

intérprete de LIBRAS para mediar a comunicação 

entre o monitor e aluno, visto que o aluno pibidiano 

não possuía domínio da Língua Brasileira de Sinais 

notou-se ser de extrema relevância oferecer uma 

oficina de LIBRAS aos pibidianos. Para Correia 

(2008, p.8) “o intérprete de língua de sinais ocupa 

nesse contexto uma tarefa de grande importância, 

pois será o responsável em intermediar a 

comunicação entre pessoas, quebrando barreiras e 

promovendo um ambiente inclusivo”. A intérprete de 

LIBRAS cumpriu um importante papel na mediação 

e interação com as atividades realizadas, 

 além de auxiliar na busca de estratégias para o 

melhor desempenho com os alunos surdos. 

Houve sempre uma preocupação no planejamento 

das atividades propostas para os alunos, os 

recursos visuais utilizados contribuíram para o aluno 

surdo compreender o que está sendo trabalhado, 

pois a sua percepção visual permite entender de 

fato a mensagem passada, auxiliando no processo 

de desenvolvimento do pensamento conceitual. Os 

surdos também foram convidados ao quadro como 

forma de demonstrar a aprendizagem adquirida, a 

partir dessa ação observou-se uma grande 

dificuldade com relação às operações básicas da 

matemática, diante disso pode-se constatar a 

necessidade de práticas metodológicas visando 

diminuir essas deficiências, proporcionando o 

aprendizado mais completo aos alunos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS/CONCLUSÕES 

A conclusão considerada mais importante advinda 
dessa monitoria foi o papel crucial da utilização de 
uma interprete ou de ser ter habilidade de 
comunicação por meio da linguagem de sinais e que 
o meio visual é a via principal para se comunicar 
com os surdos. Além disso, a monitoria serviu como 
um instrumento de formação para o pibidiano 
permitindo o aperfeiçoamento da sua prática 
pedagógica. Acrescenta ainda que a monitoria foi de 
grande ajuda para os alunos surdos, pois 
oportunizou momentos fora do âmbito da sala de 
aula para a efetivação de competências, habilidades 
e conhecimento. 
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Introdução 

Apesar dos avanços tecnológicos e da enorme 

variedade de materiais curriculares, atualmente 

disponíveis no mercado, o livro didático (LD), 

continua sendo o recurso mais utilizado no ensino 

de ciências. Essa centralidade lhe confere estatuto e 

funções privilegiadas na medida em que é através 

dele que o professor organiza, desenvolve e avalia 

seu trabalho pedagógico de sala de aula
2
. Por esse 

motivo, sua análise tornar-se-á relevante no sentido 

de caracterizar sua abordagem num contexto 

integrado e dinâmico em relação ao ensino. Nesse 

sentido, esta pesquisa foi desenvolvida com intuito 

de analisar a abordagem apresentada nos LD de 

Química sobre o tema “Alimentos”, e a relação deste 

com o ensino dos conceitos químicos. Para tal, 

utilizaram-se como objeto de investigação os LD’s 

aprovados no Programa Nacional do Livro Didático 

de Química
1
. 

Resultados e Discussão 

Para análise qualitativa foram utilizados os cinco LD 

de Química, do terceiro ano do Ensino Médio, 

apresentados pelo PNLD (2012), adotando como 

critérios: aspectos pedagógicos, metodológicos e 

erros conceituais, ambos identificados pelas siglas 

como ilustra a figura abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Livros didáticos do 3º Ano do Ensino Médio (PNLD, 2012). 

 

Para análise do LD1, observou-se que a obra 

aborda o tema alimentos de forma específica, a 

partir da articulação deste com o conceito de 

oxidação dos alimentos. No caso do LD2, verificou-

se que este apresenta um capítulo específico para 

abordar a temática alimentos, por meio de uma 

metodologia que faz uso de textos extensivos e 

contextualizados, numa cadeia de relações entre os 

conteúdos da Química e Biologia, como vitaminas, 

sais minerais e aditivos alimentícios. Já o LD3 

aborda o tema alimentos de maneira similar ao LD2, 

visto que a metodologia adotada traz uma sequência 

didática entre conteúdos da Bioquímica 

concomitantemente com funções orgânicas. Ao final 

do capítulo faz-se inferência à química da 

conservação dos alimentos. No LD4, observou-se 

que o tema alimentos é posto de forma introdutória 

para três capítulos seguintes. Estes retratam os 

conteúdos de polímeros naturais e os processos 

bioquímicos que ocorrem nos organismos vivos e 

sua importância industrial, respectivamente. 

Analisando o LD5, percebeu-se uma abordagem 

embasada na experimentação mesclando diversos 

conteúdos da Química ao tema alimentos, porém a 

forma de abordagem é rápida e indireta ligada aos 

conteúdos químicos. Em análise comparativa dos 

LD utilizados para este estudo constatou-se a não 

ocorrência de erros conceituais e que nos LD1, 3 e 

4, os aspectos pedagógicos e metodológicos são 

abordados de maneira clara e objetiva voltados para 

o contexto social, diferentemente dos LD2 e 5. Um 

aspecto peculiar observado durante a análise dos 

LD é a referência ao tema alimentos no decorrer de 

todo o conteúdo programático de Química Orgânica. 

Conclusões 

Por meio das análises dos LD de Química percebeu-

se que o tema “Alimentos” apresenta uma extensa 

abordagem, dentre os diferentes conceitos 

químicos, sendo importante destacar a perspectiva 

de contextualização desse tema, por meio de uma 

metodologia que na maioria dos LD analisados visa 

o contexto sociocultural inerente à realidade dos 

alunos, o que deve proporcionar uma visão dinâmica 

e mais abrangente em sala de aula. 
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Introdução 

Há algum tempo a literatura em educação em 

ciências vem discutindo metodologias alternativas 

com o intuito de superar ou, ao menos, minimizar 

problemas encontrados em sala de aula, entre eles 

o ensino baseado no acúmulo de informações, 

memorização e na transmissão acrítica dos 

conhecimentos
1
. Uma dessas ferramentas seria a 

música, que possibilita contextualizar o cotidiano do 

aluno, podendo estreitar os laços com professores e 

o conhecimento
2
. A realidade sócio-escolar e legal 

também impõe à escola grandes desafios, tal qual a 

inserção do debate étnico racial na sala de aula. E 

foi pensando nesse desafio que o entrelaçamento 

da discussão racial com a música surgiu no 

contexto deste trabalho no âmbito da formação 

inicial de professores. O objetivo foi abrir um espaço 

de discussão, unindo arte, a questão racial e o 

ensino de química, a partir de uma proposta 

pautada pela problematização da letra da música.  
O primeiro passo para a estruturação da iniciativa 
foi a escolha de um poema chamado Lágrimas de 
Preta de autoria de um educador Português de 
nome artístico Antônio Gedeão. Com a posse da 
letra, esta foi musicalizada sob uma variação do 
Blues, gênero musical afro-americano. Inicialmente, 
foi distribuída a letra para os presentes e 
apresentada a melodia. Logo após, o debate da 
poesia foi conduzido por um professor do curso 
autor do presente trabalho. A discussão foi vídeo 
gravada para posterior análise. 
 A atividade e análise aqui apresentada foi 
desenvolvida tendo como público-alvo 18 
estudantes do curso de licenciatura em química da 
UFAL, Campus Arapiraca. Neste trabalho foi 
tomado como foco aspectos relacionados à questão 
social do negro no Brasil.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura I- Poema Lágrimas de Preta de Antônio Gedeão 

Resultados e Discussão 

A discussão foi iniciada com a problematização dos 
motivos que poderia ter levado à mulher (Preta) 
chorar. No início da discussão nenhum dos 
participantes associou (na letra da poesia) o fato da 
mulher negra estar chorando a questões do 
racismo, o que pode ser um indício de como essas 

relações estão naturalizadas no seio da sociedade. 
Apontaram como hipótese dor física. A partir da 
discussão da letra, foi traçado historicamente o 
papel do negro e as relações desiguais desde o 
período colonial do Brasil. Questões importantes 
como a ocupação dos morros, o difícil acesso à 
escola, o preconceito sofrido pelo samba (o 
sambista sempre foi considerado malandro, o que 
era associado ao fato do samba nascer nos morros 
onde os negros viviam) e pelo hip-hop até as 
diferenças atuais em termos estatísticos de faixa 
salarial, escolaridade, acesso a direitos básicos 

como moradia e emprego. Também foi possível 

debater as características eurocêntricas, brancas, 
masculinas e cristãs presente no desenvolvimento 
técnico-científico, assim como a necessidade de 
buscar outras fontes de origem africanas e latino-
americanas, pouco difundidas pelos currículos 
tradicionais como forma de romper com uma visão 
unilateral de ciência. O desfecho da poesia 
possibilitou problematizar a ciência vista pela 
sociedade como incontestável, inclusive o uso desta 
no século XX como ferramenta forma de atestar que 
o negro era inferior, como em estudos de medição 
do crânio. Essa discussão levou os participantes a 
questionar crenças e desvelou a necessidade de 
outro olhar inclusive para a temática da poesia.  
Aluna A: Pode ser relacionado com a exploração dos negros e 
mesmo com essa exploração ela não tem no texto nenhum 
vestígios de ódio. Fala de uma aluna após a discussão sobre 
as possíveis causas da negra está chorando 

Conclusões 

 A música acompanhada de seu debate mostrou-se 
uma ferramenta interessante para aproximar 
professor e aluno em torno da discussão das 
relações de desigualdades, graças ao seu potencial 
para suscitar o diálogo, fortalecer as discussões e 
intervenções em situações de discriminação, em 
geral ocultas na sociedade, cuja temática é 
fundamental na formação de professores. Além 
disso, a poesia musicalizada pode oferecer 
subsídios para a valorização da identidade negra, 
suas produções culturais e científicas, além da 
introdução de conceitos químicos. 
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Introdução 

De acordo com Lima e Barboza (2005) é necessário 

que desde o Ensino Fundamental, a Química seja 

introduzida discretamente na vida das crianças de 

modo a mostrar a presença desta Ciência no dia-a-

dia dos estudantes. Segundo Marcondes (2008) as 

oficinas temáticas desempenham a função de 

mostrar ao aluno que a Química se faz presente de 

alguma forma em seu cotidiano ajudando na 

construção do conhecimento químico, facilitando a 

relação entre professor, aluno e conhecimento. 

Preocupados em possibilitar a melhoria do processo 

de ensino e aprendizagem em Química, bolsistas do 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a 

Docência (PIBID/CAPES/UFS/Química/Campus de 

São Cristóvão) adotam em suas ações, a 

construção e aplicação de oficinas temáticas. O 

objetivo principal deste trabalho é analisar a opinião 

de estudantes que participaram das atividades 

realizadas durante uma das oficinas preparada 

pelos bolsistas. 

A oficina temática “A água como fonte de vida” 

abordou os conceitos químicos: dissolução, 

densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição, 

relacionados às propriedades da água e ao seu ciclo 

na natureza. A oficina foi estruturada através de 

aplicação de questionário; experimentos; vídeos 

didáticos e jogo didático caça-palavras. A oficina foi 

apresentada a um total de 38 alunos de duas 

escolas públicas. A coleta de dados ocorreu com a 

aplicação de questionários após a realização da 

oficina. 

Neste trabalho apresentaremos os dados das 

seguintes questões: 1-Existe alguma semelhança 

entre a forma que os conteúdos da Química foram 

trabalhados na oficina e a forma que o seu professor 

de Química ministra as aulas?  2. A partir do 

trabalho apresentado na oficina você considera 

importante aprender Química? Por quê? 3. Existe 

alguma atividade realizada na oficina que despertou 

mais seu interesse? Por quê? 

 

 

Resultados e Discussão 

Com relação à primeira questão (80%) dos alunos 

responderam que não existia semelhança entre a 

forma como ocorreu a oficina e o trabalho 

desenvolvido pelo seu professor em sala de aula. 

Os discentes justificaram a afirmação por conta do 

uso de experimentos utilizados durante a oficina. Os 

outros (20%) afirmaram que sim, e justificaram 

dizendo que os professores deles também 

utilizavam vídeos e experimentos, apesar de na 

oficina o assunto está mais explicado. Já na 

segunda questão (100%) dos alunos responderam 

que é importante aprender Química e justificaram 

dizendo que de alguma forma essa Ciência é 

importante na vida deles. Na terceira questão as 

atividades que mais despertaram o interesse dos 

discentes foram: Uso da experimentação (71%); 

jogos didáticos (15,78%) e (13,22%) não 

responderam. 

Conclusões 

O trabalho com oficinas temáticas no ensino de 

Química possibilitou o despertar de interesse do 

aluno pela disciplina, pois a oficina estabelece uma 

relação entre o conteúdo químico e o contexto social 

dos alunos. Devemos levar em consideração que o 

ensino de Química não é somente o trabalho com a 

interação entre átomos e moléculas, mas sim o de 

compreensão do contexto através dos conceitos 

científicos abordados em sala de aula. 
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Introdução 

No ensino de ciências, a realização de experimentos 
didáticos pode ser uma estratégia potencialmente 
importante para criação de situações reais para que 
os alunos possam aplicar os conhecimentos 
adquiridos em sala de aula (NOVAES, et al. 2013). 
Assim, o uso de experimentos simples nas aulas 
podem ser atividades decisivas para estimular os 
alunos a adotar uma atitude mais empreendedora, 
possibilitando aos mesmos desenvolver o 
conhecimento científico em contextos relevantes de 
seu cotidiano (VALADARES, 2001). Nessa 
perspectiva, o presente estudo visa apresentar 
ações desenvolvidas através de dois Projetos de 
Extensão do IFAL – Campus Murici, em escolas 
públicas de Ensino Fundamental e Médio da cidade 
de Murici/AL, que utilizaram atividades 
experimentais como possibilidade para divulgar o 
conhecimento químico.  

Resultados e Discussão 

Os dois Projetos de Extensão desenvolvidos eram 

intitulados:  

 Oficina: a utilização de materiais de baixo 

custo e de fácil aquisição para realização de 

experimentos de química para alunos das 

series iniciais (6º - 9º ano) – uma ferramenta 

como descoberta da química. 

 “Show de química” - atividades experimentais 

de química para comunidade; 

Ambos foram desenvolvidos em 2012, durante 8 

meses e possuíam como foco difundir a ciência, em 

especial a química, através de atividades 

experimentais simples e constituídos de materiais 

de baixo custo, de fácil operação, relacionados a 

fenômenos do cotidiano dos alunos, procurando 

despertar o interesse dos alunos, a esta ciência tão 

importante e presente no cotidiano de todos. Os 

projetos foram desenvolvidos com os alunos de 

escolas públicas da cidade de Murici/AL, visando 

estimular e aumentar o interesse dos alunos pela 

química. Cada Projeto, contou com dois alunos 

bolsistas do IFAL – Campus Murici, estudantes do 2º 

ano do Ensino Médio Integrado. Ao final do ano, o 

grupo de extensão tinha realizado os projetos em 04 

escolas da cidade supracitada, incluindo entre elas, 

a escola que em 2012 obteve o mais baixo IDEB do 

estado. Os projetos atenderam um total de 1121 

alunos, algumas fotos são apresentas através da 

Figura 01. 

Figura 01. Realização dos Projetos de Extensão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusões 

Ações específicas de divulgação/difusão da ciência, 
focando-se na Química, nas escolas públicas da 
cidade de Murici/AL, através de Projetos Extensão 
apresentaram-se como uma estratégia positiva para 
divulgar o conhecimento químico, utilizando 
experimentos. Tendo o Estado de Alagoas os piores 
índices em educação e desenvolvimento humano no 
País, projetos dessa natureza pretendem somar 
esforços na direção da melhoria de qualidade do 
ensino. 
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Introdução 

É notória a dificuldade que alunos de todo ensino 
médio sentem quando se fala em ensino químico. 
Muitos fatores são pontos cruciais para que se 
perpetue esta lacuna no acesso à Educação 
Química: aulas mecanizadas, professores 
despreparados, má condições de trabalho, falta de 
laboratórios e/ou laboratórios sem condições de uso, 
aliado, muitas vezes, a ausência de interesse do 
educando em aprender química tornando-se o 
processo de ensino e aprendizagem muito distante 
do que se espera no processo educacional. E, nesta 
seara de uma busca por uma educação química de 
qualidade e que motive o discente a aprender, 
busca-se alternativas e dentre elas, o lúdico surge 
como uma ferramenta que somada a dinâmica do 
docente propicie a construção do conhecimento 
através de jogos, situações de descontração que 
aproxime o aprendizado no espaço da sala de aula e 
fora dele. Este estudo busca mostrar a contribuição 
dos jogos didáticos para uma aprendizagem 
significativa que conduza à construção do 
conhecimento pelos partícipes da ação lúdica: 
aprender, brincando, uma vez que “É na interação 
com as atividades que envolvem simbologia e 
brinquedos que o educando aprende a agir numa 
esfera cognitiva”. (VYGOTSKY, 1984, p. 27). É na 
ludicidade, no brincar que o aluno vivencia de forma 
livre e autônoma o relacionamento social que 
acontece no ambiente escolar: o educador por meio 
da observação de seus alunos na execução dos 
jogos pode perceber o nível de conhecimento que 
cada aluno tem acerca dos conteúdos que estão 
sendo desenvolvidos na ação do brincar, como 
também observar outros aspectos, tais como a 

liderança, cooperação e ética.  
 

Resultados e Discussão 

Este estudo foi realizado com vinte e cinco 

acadêmicos do Curso de Licenciatura em Química 

da Faculdade Pio Décimo, através de palestras, 

oficinas e fóruns de discussão sobre a significância 

de ações lúdicas no ensino de química através de 

jogos. Esta pesquisa se assenta em bases 

pedagógicas, uma vez que envolve critérios tais 

como: a função de literalidade e não literalidade, os 

novos signos da linguística que se fazem nas 

regras, a flexibilidade a partir de novas combinações 

de ideias e comportamentos, a ausência de pressão 

no ambiente e, conceitos químicos, já que a função 

precípua é o aprendizado de química. No debate os 

futuros docentes participaram de forma significativa 

mostrando interesse e algumas vezes fazendo 

indagações sobre determinados tópicos, trazendo a 

tona que o fórum foi de grande valia para a 

formação desses novos professores.  

  
 

   
Figuras 1 e 2 – Preparação para o fórum. 

 

Conclusões 

Através das discussões realizadas no decorrer do 
fórum, pode-se perceber a importância da utilização 
do lúdico em sala de aula como uma ferramenta 
didática em busca de uma aprendizagem 
significativa. Os jogos são, para os licenciados 
pesquisados, uma ótima ferramenta que auxilia na 
construção do conhecimento, de uma forma 
atraente, envolvente e divertida. 
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