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APRESENTAÇÃO 

A ESCOLA DE VERÃO EM EDUCAÇÃO QUÍMICA – EVEQUIM surge, em janeiro de 1996, 

norteada pelo desafio de que para ensinar e aprender é preciso enfrentar e resolver situações de conflito de 

idéias, ideais, pessoas, organizações, dentre outros; precisamos, então, converter a energia do conflito em 

energia da motivação.  

A 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 e constando de suas atividades: palestras, mesas-redondas, oficinas, relatos 

de experiências e mini-cursos, abrangendo uma clientela diversificada (professores formadores, 

professores da educação básica, acadêmicos do curso de Licenciatura em Química e alunos do ensino 

médio). Marcaram presença nas cinco edições da EVEQUIM educadores como: Attíco Inácio Chassot 

(UNISINOS), Roque Cruz (ASSETA/TATUÍ), Roseli Pacheco Schnetzler (UNIMEP, Eduardo Fleury 

Mortimer (UFMG), Alice Ribeiro Casimiro Lopes( UFRJ). 

Na sua VIII Edição da Escola de Verão em Educação Química o tema central é: “Ensino Experimental: 

contribuições para uma aprendizagem significada”, pois concebemos as atividades experimentais 

como uma das estratégias para permitir a participação mais ativa dos alunos no processo de 

aprendizagem. Possibilitando-os a participarem de etapas como: coleta de dados, análise e discussão; 

poderão formular hipóteses e propor soluções para o problema proposto, desenvolvendo seu raciocínio 

lógico e habilidades cognitivas importantes para a construção do conhecimento químico e para a sua 

formação cidadã. Neste contexto, a VIII EVEQUIM visa a proporcionar o confronto de idéias e práticas 

na formação dos educadores em Química, considerando-se os diversos níveis e espaços de aprendizagem 

na área, norteada pelo desafio de formar profissionais do Ensino de Química capazes de investir na 

proposição de metodologias e estratégias de ensino visando o desenvolvimento cognitivo do aluno. 

Prof.ª Msc. Djalma Andrade 

Coordenadora da VIII EVEQUIM 



VIII ESCOLA DE VERÃO EM EDUCAÇÃO QUÍMICA – ISSN: 2237-8731 9 

 

 

 

 

PROGRAMAÇÃO 

 

 

 

 
 



VIII ESCOLA DE VERÃO EM EDUCAÇÃO QUÍMICA – ISSN: 2237-8731 10 

PROGRAMAÇÃO 

Dia 31/01/2012 – terça-feira 

Horário Atividade 

14 /15h:30min Credenciamento e entrega de material 

Local LOCAL: DIDATICA V 

15 h:30 mim Abertura – autoridades constituídas 

 

16 h 

Palestra de abertura: “Ensino Experimental: contribuições para uma 

aprendizagem significativa” 

Palestrante: Profa. Dra. Lenir Basso Zanon - Universidade Regional do 

Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, 

LOCAL: Auditório da DIDATICA V 

 MINICURSOS 

LOCAL: SALAS DA DIDATICA III 

 

 

 

 

 

 

 

18/20 h 

MC1 - O contexto histórico dos professores de Química no Brasil: das raízes até 

a atualidade. 

Ministrante: Profa. Giovanni Gomes Lessa - Instituto Federal Baiano – Campus 

Valença 

MC2 - Uso do laboratório e de experimentos alternativos no ensino de química. 

Ministrante: Prof. Fábio Adriano Santos da Silva - Universidade Estadual de 

Feira de Santana 

MC3 – A experimentação como uma atividade lúdica no ensino de Química. 

Ministrante: Prof. Gladston dos Santos – Mestrando da UFS/NQCI 

MC4 - Alfabetização Científica e linguagem Química para alunos surdos de 

Sergipe. 

Ministrantes: Prof. Edivaldo da Silva Costa - Mestrando da UFS/NQCI 

MC5 - CANCELADO 

MC6 – A construção e utilização do mapa conceitual e do diagrama  de Gowin 

como ferramenta para o ensino de ciências. 

Ministrantes: Prof. MSc. Tiago Nery Ribeiro /Núcleo de Física/Campus Prof. 

Alberto Carvalho/UFS. Profa. MSc. Patrícia Soares de Lima – 

SEDD/CESAD/UFS 

MC7 – A teoria da transposição didática como campo de pesquisa. 

Ministrantes: Prof. MSc. Rafael de Jesus Santana - Grupo de Pesquisa 

Disciplinas Escolares: História, Ensino e Aprendizagem (UFS); CESAD/UFS. 

MC8 – CANCELADO 
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Dia 01/02/2012 – quarta-feira 

 

 

 

 

 

 

13/15 h 

 

OFICINA 

LOCAL: SALAS DA DIDATICA III 

Oficina 1: A utilização da experimentação com enfoque CTSA na construção do 

conhecimento químico 

Oficineiros: Thaise Marques Reis e Genisson Barbosa Teixeira (estudantes de 

graduação e bolsistas do PIBIQ-UFS). 

Oficina 2: A utilização das concepções alternativas para mediação da atividade 

experimental. 

Oficineiro: Ana Carla Oliveira Santos (mestranda em ensino de ciências e matemática 

– NPGECIMA/UFS) 

Oficina 3: A utilização de estratégias de leitura na construção de aprendizagem a partir 

de textos científicos. 

Oficineiro: Tatiana Santos Andrade (Mestranda em ensino de ciências e matemática – 

NPGECIMA/UFS) 

Oficina 4: Alimentos: Uma questão de Química. 

Oficineiros: Anderson de Oliveiras Santos; Mayara Fernanda Souza Pinto; Elimaria 

Cruz Nascimento - Bolsistas PIBID/CAPES/UFS/Química; Larissa Cristina Soares 

Felix – voluntária/PIBID 

Oficina 5: A Química Através do Lúdico 

Oficineiros: Aloisio Santos Matos; Glécia Valéria de Santana; Jadson Luan dos 

Santos; José Raimundo Santos de Jesus Bolsistas PIBID/CAPES/UFS/Química 

15h/15h:30 min. Intervalo 

 PALESTRAS 

LOCAL: DIDATICA III 

15 h 30 min./16 

h: 30  min.  

P1 – Análise de uma proposta de abordagem experimental, voltada para as questões 

sócio-ambientais. 

Palestrante: Drª Marlene Rios Melo (DQI e NPGECIMA/ UFS 

16 h: 30 min. /17 

h: 30 min. 

SESÃO DE PAINEL IMPARES – Departamento de Química 

17 h: 30 min. Intervalo 

 

 

 

18 h/20h 

MINICURSOS 

LOCAL: SALAS DA DIDATICA III 

MC1 - O contexto histórico dos professores de Química no Brasil: das raízes até a 

atualidade. 

Ministrante: Profa. Giovanni Gomes Lessa - Instituto Federal Baiano – Campus 

Valença 

MC2 - Uso do laboratório e de experimentos alternativos no ensino de química. 

Ministrante: Prof. Fábio Adriano Santos da Silva - Universidade Estadual de Feira de 

Santana 
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MC3 – A experimentação como uma atividade lúdica no ensino de Química. 

Ministrante: Prof. Gladston dos Santos – Mestrando da UFS/NQCI 

MC4 - Alfabetização Científica e linguagem Química para alunos surdos de Sergipe. 

Ministrantes: Prof. Edivaldo da Silva Costa - Mestrando da UFS/NQCI 

MC5 - CANCELADO 

MC6 – A construção e utilização do mapa conceitual e do diagrama  de Gowin como 

ferramenta para o ensino de ciências. 

Ministrantes: Prof. MSc. Tiago Nery Ribeiro /Núcleo de Física/Campus Prof. Alberto 

Carvalho/UFS. Profa. MSc. Patrícia Soares de Lima – SEDD/CESAD/UFS 

MC7 – A teoria da transposição didática como campo de pesquisa. 

Ministrantes: Prof. MSc. Rafael de Jesus Santana - Grupo de Pesquisa Disciplinas 

Escolares: História, Ensino e Aprendizagem (UFS); CESAD/UFS. 

MC8 - CANCELADO 

 

Dia 02/02/2012 – quinta-feira 

 

13/15 h 

OFICINA 

LOCAL: SALAS DA DIDATICA V 

Oficina 1: A utilização da experimentação com enfoque CTSA na construção do 

conhecimento químico 

Oficineiros: Thaise Marques Reis e Genisson Barbosa Teixeira (estudantes de 

graduação e bolsistas do PIBIQ-UFS). 

Oficina 2: A utilização das concepções alternativas para mediação da atividade 

experimental. 

Oficineiro: Ana Carla Oliveira Santos (mestranda em ensino de ciências e 

matemática – NPGECIMA/UFS) 

Oficina 3: A utilização de estratégias de leitura na construção de aprendizagem a 

partir de textos científicos. 

Oficineiro: Tatiana Santos Andrade (Mestranda em ensino de ciências e matemática – 

NPGECIMA/UFS) 

Oficina 4: Alimentos: Uma questão de Química. 

Oficineiros: Anderson de Oliveiras Santos; Mayara Fernanda Souza Pinto; Elimaria 

Cruz Nascimento - Bolsistas PIBID/CAPES/UFS/Química; Larissa Cristina Soares 

Felix – voluntária/PIBID 

Oficina 5: A Química Através do Lúdico 

Oficineiros: Aloisio Santos Matos; Glécia Valéria de Santana; Jadson Luan dos 

Santos; José Raimundo Santos de Jesus Bolsistas PIBID/CAPES/UFS/Química 

Local  

 PALESTRAS 

LOCAL: DIDATICA V 

 

16h 30 h/17 h 

P2 – Compreendendo os limites e possibilidades para a formação do professor 

reflexivo/ pesquisador em Química 

Palestrante: Prof. Msc. João Paulo Mendonça  Lima/ MPGECIMA/UFS 

 

17/18 h AVALIAÇÃO DOS PAINEIS – Departamento de Química 

  



VIII ESCOLA DE VERÃO EM EDUCAÇÃO QUÍMICA – ISSN: 2237-8731 13 

 

18 h/20h 

MINICURSOS 

LOCAL: SALAS DA DIDATICA V 

MC1 - O contexto histórico dos professores de Química no Brasil: das raízes até a 

atualidade. 

Ministrante: Profa. Giovanni Gomes Lessa - Instituto Federal Baiano – Campus 

Valença 

MC2 - Uso do laboratório e de experimentos alternativos no ensino de química. 

Ministrante: Prof. Fábio Adriano Santos da Silva - Universidade Estadual de Feira de 

Santana 

MC3 – A experimentação como uma atividade lúdica no ensino de Química. 

Ministrante: Prof. Gladston dos Santos – Mestrando da UFS/NQCI 

MC4 - Alfabetização Científica e linguagem Química para alunos surdos de Sergipe. 

Ministrantes: Prof. Edivaldo da Silva Costa - Mestrando da UFS/NQCI 

MC5 - CANCELADO 

MC6 – A construção e utilização do mapa conceitual e do diagrama  de Gowin como 

ferramenta para o ensino de ciências. 

Ministrantes: Prof. MSc. Tiago Nery Ribeiro /Núcleo de Física/Campus Prof. 

Alberto Carvalho/UFS. Profa. MSc. Patrícia Soares de Lima – SEDD/CESAD/UFS 

MC7 – A teoria da transposição didática como campo de pesquisa. 

Ministrantes: Prof. MSc. Rafael de Jesus Santana - Grupo de Pesquisa Disciplinas 

Escolares: História, Ensino e Aprendizagem (UFS); CESAD/UFS. 

MC8 – CANCELADO 

 

 

Dia 03/02/2012 – sexta-feira 

 

13/ 17 min 

COMUNICAÇÃO ORAL 

LOCAL: SALAS DA DIDATICA III 

EIXO 1 – O ENSINO EXPERIMENTAL 

EIXO 2 – ENSINO/APRENDIZAGEM 

EIXO 3 – AVALIAÇÃO 

17 as 18:30 h ENCERRAMENTO 

Local DIDATICA V 
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ENSINO EXPERIMENTAL: CONTRIBUIÇÕES PARA UMA APRENDIZAGEM 

SIGNIFICATIVA
2
 

 

Lenir Basso Zanon 

(bzanon@unijui.edu.br; Unijuí, Ijuí, RS) 

 

Resumo: Partindo de uma contextualização histórica e de uma problematização do papel das atividades 

experimentais no ensino de ciências/química, este texto ressalta a idéia de que introduzir atividades 

práticas nas salas de aula não assegura a aprendizagem significativa dos conteúdos/conceitos nem a 

superação do modelo de ensino tradicional: linear e fragmentado. Sem mudar o modelo de organização do 

ensino, o mesmo modelo reprodutivista, unidiretivo e mecânico de aprendizagem é mantido, carente de 

processos de significação conceitual, ainda que as aulas de química/ciências contemplem atividades 

práticas. Discute a complexidade das interrelações entre conhecimentos diversificados em aulas de 

química/ciências organizadas com base na contextualização dos conteúdos/conceitos. Contribuições para 

uma aprendizagem significativa, duradoura e socialmente relevante levam em conta entendimentos sobre 

a problemática referente a complexidade das teorias, das práticas, das relações de teorias entre si, das 

situações reais entre si e entre teorias e teorias e situações reais, em processos de ensino que possibilitem 

aprendizados relevantes ao desenvolvimento dos estudantes.  

Palavras-chave: papel da experimentação no ensino; interrelações e contextualização de 

conhecimentos; significação conceitual; linguagem e interação em aula.  

 

Este texto trata da experimentação no ensino das ciências partindo de um breve olhar ao 

cenário histórico no qual ocorreu a inserção desta perspectiva de ensino, na área. A atenção é 

direcionada para a problemática que diz respeito as interrelações entre a experimentação e a 

perspectiva da aprendizagem significativa. 

    

Um Olhar às Origens e à Problemática da Experimentação no Ensino de Ciências 

Um marco importante que deu origem às abordagens e discussões sobre a 

experimentação no ensino de ciências é o que se refere às mudanças curriculares associadas ao 

processo de industrialização e desenvolvimento científico e tecnológico, na década de 1950. 

Nesta época, em tempos de Guerra Fria (1940-1989), os Estados Unidos e a Europa publicaram 

os “projetos curriculares” (PSSC, CBA, Chem Study), vistos como um novo programa de ensino 

                                                             
2
 Este texto discute algumas das ideias tratadas na palestra de abertura da VIII Escola de Verão em Educação 

Química (EVEQUIM), promovida pela UFS (fevereiro de 2012). 

mailto:bzanon@unijui.edu.br


VIII ESCOLA DE VERÃO EM EDUCAÇÃO QUÍMICA – ISSN: 2237-8731 16 

das disciplinas científicas, que se contrapunha ao ensino então vigente, tendo como foco a 

introdução da experimentação no ensino.  

Para atender às necessidades de mudanças, movimentos começaram a se 

organizar, nessa época, em várias instâncias. A nível internacional 

formava-se  a chamada primeira geração de projetos curriculares, nos 

Estados Unidos. Organizavam-se nas sociedades cientificas com o 

incentivo governamental, assim surgiu o grupo SMSG (School 

Mathematics Study Group) da matemática, da Química (American 

Chemical Society) e da Biologia AIBS (American Institute of Biological 

Sciences). (KRASILCHIK, 1987, p.8). 

 

Foi então criado em São Paulo (MEC/Brasil) o Instituto Brasileiro de Educação, Ciência 

e Cultura (IBECC, mais tarde FUNBEC, CESCEM e Fundação Carlos Chagas), com 

engajamento de diversos professores e especialistas que se envolveram na produção de livros, 

guias de laboratório, equipamentos de baixo custo, com “treinamento de professores para usá-

los. Foi um importante movimento que visava à mudança do ensino das ciências, na época, de 

frente a insatisfações com o baixo nível de aprendizagem pelos estudantes. Segundo Krasilchik 

(1980, p. p. 172) 

No IBECC, e no CECISP (Centro de Treinamento para Professores de Ciências 

de São Paulo) e nos outros centros de Ciências na década de 60 procedeu-se a 

um intenso esforço para tradução do BSSC, do CBA e do Chem Study e 

adaptação das versões Azul e Verde do BSCS. Os livros foram publicados, 

equipamentos construídos e cursos de treinamento ministrados difundindo as 

idéias novas sobre o ensino de Ciências, e os projetos que foram usados em 

escolas secundárias e nos cursos de formação de professores, onde tiveram 

grande impacto. 

 

O ensino proposto pelos projetos curriculares internacionais tinha em comum uma 

característica marcante: os estudantes teriam um contato direto com experimentos. O objetivo era 

formar pequenos cientistas, futuros cientistas e, assim, novos conhecimentos associados com a 

competição tecnológica entre os países. Uma das centralidades de tal processo de mudança foi a 

preparação de material de laboratório (kits) para ser usado na formação dos professores. Na 

perspectiva de contribuir para o avanço científico e tecnológico, o movimento se espraiou mundo 

afora. No Brasil, conforme Krasilchik (1980), o movimento teve desdobramentos diferenciados. 

O projeto Iniciação as Ciências, preparado pelo IBECC, apresentava aspectos 

característicos que divergiam dos projetos estrangeiros que estavam sendo 
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elaborados para o curso ginasial. Estes, de modo geral, constavam de um livro 

do aluno, manual de laboratório e guia do professor mantendo a separação entre 

teoria e a prática. No Projeto de Iniciação à Ciência as atividades não eram 

separadas do texto, fazendo parte de um conjunto que tornava obrigatória a 

execução das experiências. Por essa razão, o material necessário para trabalhos 

práticos também deveria ser muito simples e encontrado facilmente no 

comércio, de forma a permitir que os professores de qualquer escola pudesse 

realizar os experimentos. (p. 172) 

 

Esse breve retrospecto permite uma visão sobre o cenário de origem da inserção da 

experimentação no ensino das ciências. Cabe mencionar que, em nosso meio (região de 

abrangência da UNIJUÍ), vivenciamos um amplo e intenso movimento de mudança curricular, 

nas décadas de 1980 e 1990, em que uma das marcas também foi a introdução da 

experimentação no ensino escolar, com a publicação de uma importante coleção livros didáticos 

alternativos. Um deles foi o livro orientado para o ensino de CN na 8ª Série do Ensino 

Fundamental (BONADIMAN, ZANON, MALDANER, 1986), que contemplava um conjunto de 

129 atividades experimentais para serem desenvolvidas em aula.  

A partir da década de 1990, com os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1999; 

1999), inicia-se um novo movimento, com a valorização da contextualização dos conteúdos do 

ensino, numa uma visão mais ampla e mais bem articulada como proposição curricular.  

O que se percebe é uma ampla valorização da inserção da experimentação no ensino 

escolar, contudo, é grande a necessidade de avanços na explicitação do seu papel no ensino e na 

aprendizagem das ciências. Muito se fala, em diferentes contextos educacionais, sobre a 

realidade de aulas que ainda se limitam a uma mera  ‘transmissão-recepção’ que não promove 

efetivas interações de diálogo em que os estudantes são sujeitos ativos nos processos de ensinar e 

aprender.  

Diversas perspectivas de ensino de ciências foram e vêm sendo propostas e 

teoricamente fundamentadas, a partir de novos pensamentos, concepções e ações. São 

importantes os novos fóruns, congressos e revistas e formas outras de publicação de materiais de 

divulgação das propostas de ensino e dos resultados de pesquisa, na área de Ensino de Ciências, 

já consolidada no Brasil. Sem dúvidas, a experimentação é uma perspectiva de ensino sobre a 

qual é importante avançar nos conhecimentos e nas práticas curriculares.  
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Se, por um lado, o ensino contextualizado vem sendo valorizado pelas políticas públicas 

diversificadas e por grupos de pesquisa em educação, na perspectiva de uma compreensão 

significativa dos conhecimentos escolares, por outro lado, cabe refletir sobre como os estudantes 

produzem sentidos aos conteúdos/conceitos escolares. Estudados fora de contextos, como 

pedaços fragmentados de conhecimentos, sem contemplar relações de conceitos entre si, nem de 

conceitos com fenômenos, nem de fenômenos entre si, o que dizer sobre a perspectiva da 

contextualização? O que dizer da significação dos conceitos escolares? E dos aprendizados 

escolares? 

São exemplos de questões que necessitam ser objeto de estudo e discussão, de forma 

fundamentada. Algumas abordagens são apresentadas a seguir. 

 

Experimentação como Interrelação de Conhecimentos em Sala de Aula 

Para discutir a perspectiva de desenvolvimento de um ensino inter-relacional de 

conteúdos/conceitos, partimos da visão de que a aprendizagem das ciências é significativa 

quando o sujeito atribui significado aos conhecimentos escolares por meio da produção de 

sentidos aos conceitos, que então evoluem, frente a contextos diversificados; de que aprender de 

forma significativa significa relacionar; de que os processos de construção do conhecimento 

escolar só acontecem quando os estudantes relacionam conhecimentos cotidianos e científicos 

diversificados. Isso impõe a necessidade de que as abordagens dos conteúdos/conceitos escolares 

contemplem inter-relações entre conceitos e situações contextuais.  

Se, nos anos setenta, promovia-se, no país, o movimento que inseria a experimentação no 

ensino de ciências, hoje as atenções voltam-se para a necessidade de uma (re)significação do seu 

papel na aprendizagem, em atenção à visão da dinamicidade das inter-relações entre saberes 

teóricos e práticos, em sala de aula, à necessidade de articulação de vivências internas e externas 

à sala de aula, à visão do conhecimento químico como um trinômio de relações entre 'fenômeno-

teoria-representação' e 'transformação-propriedade-constituição', na abordagem contextualizada 

sobre ‘materiais-substâncias’, em âmbitos diversificados.  

Nesse sentido, discutir a especificidade e dinamicidade do conhecimento químico escolar 

é condição para se lidar com a complexidade das práticas, das teorias, das relações entre teoria e 

prática, em atenção, também, à complexidade das condições socio-culturais que marcam as 

interações entre sujeitos que ensinam-aprendem em sala de aula, com seus saberes sempre 
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diversificados, produzidos em contextos sociais próprios, sempre suscetíveis de serem histórica e 

culturalmente reconstruídos, em suas implicações, antecedentes e conseqüentes, enquanto 

processos de ensinar-aprender química/ciências.  

Os conceitos e linguagens a serem pedagogicamente disponibilizados em aulas de 

química sempre, sendo formações que não fossilizam no tempo, como criações simbólicas 

(socioculturais), sempre se referem a algo no mundo real e podem ser ensinadas acerca de 

alguma situação contextual. São sistematicamente (re)significados através das interações em sala 

de aula. Se as atividades experimentais não asseguram, por si só, a promoção de aprendizados 

conceituais, é necessário que o professor as compreenda melhor e as rediscuta, incluindo a visão 

das implicações do pensamento impiricista/indutivista no ensino de química, das conseqüências 

da elitização/dogmatização da ciência no ensino.  

É assim que a produção de formas de contraposição ao paradigma positivista amplamente 

dominante requer abordagens teórico-práticas que articulem  relações dinâmicas entre teoria-

experimento-cotidiano; requer, no âmbito dos contextos problemáticos, formas novas de 

significação do papel da experimentação no ensino e na aprendizagem. Afinal, introduzir 

atividades práticas nas salas de aula não assegura a superação da fragmentação e linearidade dos 

aprendizados em química. E, sem mudar o modelo de interação nas salas de aula, pode-se cair 

num ‘experimentalismo’ que tende a manter o mesmo modelo reprodutivista de ensino, que não 

promove aprendizados significativos, duradouros e socialmente relevantes.  

A educação química escolar, como produção cultural bastante específica, pode contribuir, 

mais e melhor, para a promoção das potencialidades da vida, em contraposição a ampla 

prevalência, no meio educacional, de concepções empiristas/indutivistas sobre a ciência e sobre 

aprender ciências. Isso implica valorizar a perspectiva da superação da visão de um 

conhecimento dogmático, objetivamente comprovado, descoberto através do único método 

válido - o científico - do qual derivam todas as teorias e leis verdadeiras da Ciência.  

Isso impõe ressignificar o papel da experimentação no ensino baseado na inter-relação 

dinâmica entre teoria e prática, entre vivências internas e externas à escola. Tal articulação 

permita construir/constituir um conhecimento escolar fecundo, coerente com a dialeticidade e 

complexidade das relações sempre plurais de saberes diversificados que integram as mediações 

em processos de ensinar-aprender, em suas implicações sociais, culturais, ambientais, científicas, 

tecnológicas.  
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Assim, trata-se de uma perspectiva que valoriza a educação química escolar como 

produção cultural voltada para a promoção das potencialidades da vida; que se contrapõe a 

ampla prevalência de concepções empiristas/indutivistas (sobre ‘ciência’, sobre ‘ensino’), 

originadas do paradigma positivista, segundo o qual o conhecimento científico é o único 

verdadeiro, válido e confiável, capaz de explicar, prever e justificar os fenômenos da natureza e 

capaz de resolver qualquer problema prático no mundo real. Com base na vivência de contextos 

de ação/discussão, tal perspectiva traz à tona a necessária superação da visão de conhecimento 

científico dogmático, objetivamente comprovado, descoberto através do único método válido - o 

método científico - do qual derivam todas as teorias e leis da Ciência.  

Para isso, a formação de professores necessita contemplar contextos de planejamento e 

execução de atividades experimentais com discussões sobre implicações do pensamento 

impiricista/indutivista no ensino; sobre conseqüências da elitização/dogmatização da Ciência no 

âmbito do ensino praticado; sobre formas como o paradigma positivista tende a permear, 

amplamente, os contextos do ensino e da formação em química/ciências, desde a escola à 

universidade. É importante vivenciar e colocar em discussão abordagens teórico-práticas capazes 

de articular ‘teoria-experimento-cotidiano’ de forma dinamicamente inter-relacionada, que 

permitem re-significar o papel da experimentação no ensino. 

 Contudo, a complexidade das relações entre práticas, entre teorias e entre teorias e 

práticas não pode ser vista como algo simples. “Não basta simplesmente que façam o 

experimento ou que acompanhem uma demonstração feita pelo professor, uma vez que a 

compreensão sobre o que é o fenômeno se dá na mediação pela/com a linguagem e não através 

de uma pretensa observação empírica” (SILVA E ZANON, 2000, p. 133). 

Cabe refletir que a ausência de fenômenos nas salas de aula de química pode fazer com que os 

alunos tomem fórmulas de substâncias e equações químicas por ‘reais’, como referem Mortimer et al 

(2000, p. 273). Estes autores representam através de uma forma triangulada as interrelações entre três 

níveis do conhecimento químico: o fenomenológico ou empírico, o teórico conceitual e o 

representacional ou da linguagem química. Conforme sugerem os autores citados, é necessário que 

esses três componentes - fenômeno, linguagem e teoria - compareçam igualmente nas interações de 

sala de aula, uma vez que a produção de conhecimento químico resulta sempre de uma relação entre 

experimento e teoria, entre pensamento e realidade, relação que só é possível através da ação 

mediadora da linguagem.  
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O ensino de ciências, de uma maneira geral, tem reforçado a visão da ciência 

como algo estático, como um conjunto de verdades imutáveis, de estruturas 

conceituais congeladas no tempo. A prática de um ensino sem nenhuma relação 

com os contextos históricos, sociais e tecnológicos em que a ciência é 

construída e aplicada, a ausência de fenômenos que possam mostrar a natureza 

das construções teóricas e dos modelos científicos como construções 

matemáticas e discursivas para interpretação e descrição de uma realidade 

muito mais complexa, tudo isso torna a ciência escolar algo desinteressante e 

sem sentido para a grande maioria dos estudantes. Ao fracassarem nas 

disciplinas de física, química e biologia na Escola Média, os alunos 

internalizam a incapacidade e o discurso de que a ciência é para uns poucos 

iluminados (MORTIMER, 1998, p.114). 

Em aulas com atividades práticas e em processos de formação docente, temos percebido 

a importância de compreender formas como os estudantes atingem níveis de significação 

conceitual mais elevados, tendo sido recorrente a percepção da influência de graus de assimetria 

das interações nos processos de significação conceitual. Sujeitos que interagem orientados para 

um objeto de conhecimento, abordado sob pontos de vista diversos, têm maiores possibilidades 

de avançar nas compreensões conceituais na medida em que participar ativamente nos processos 

de verbalização e reconstrução de saberes. Essa problemática traz à tona reflexões sobre 

concepções associadas à relação de tensão entre fatos observáveis e objetos teóricos relativos e 

fatos não observáveis, no contexto de aulas com experimentação. 

 A produção de conhecimento na química resulta sempre de uma dialética 

entre teoria e experimento, pensamento e realidade, mesmo porque não 

existe atividade experimental que não ofereça mais de uma possibilidade 

de interpretação. Ainda que o aluno não conheça a teoria científica 

necessária para interpretar determinado fenômeno ou resultado 

experimental, ele o fará com suas próprias teorias implícitas, suas idéias 

de senso comum, pois todo processo de compreensão é ativo. Para que a 

interpretação do fenômeno ou resultado experimental faça sentido para o 

aluno, é desejável manter essa tensão entre teoria e experimento, 

percorrendo constantemente o caminho de ida e volta entre os dois 

aspectos (MORTIMER, 2005) 

 

Isso remete para a atenção aos processos de produção de sentidos aos conceitos que 

integram os conhecimentos escolares, no contexto de atividades práticas; a entendimentos sobre 

a participação fundamental do ‘outro’ e o papel da linguagem nos processos de significação dos 

conceitos escolares, que requerem, por natureza graus de abstração e generalização. Também, 

discussões relativas ao entendimento, segundo o referencial histórico-cultural (VIGOTSKI, 

2001), de que são os processos de aprendizagem que antecedem e fazem avançar os processos de 

desenvolvimento humano, incluindo o desenvolvimento da inteligência, não o contrário.  
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Remete para a importância de tal linha de discussão na formação de professores, de 

modo que o ensino escolar seja orientado para o desenvolvimento de aprendizados que possam 

se adiantar e promover os processos de desenvolvimento humano, ainda segundo o referencial 

vigotskiano.  

Isso implica prestar atenção aos tipos de aprendizado propiciados pelo ensino e pelos 

cursos de formação de professores; implica considerar a necessidade de problematizar os 

conhecimentos produzidos na realidade vivida pelos estudantes fora da escola, relacionando-os 

com outras formas de conhecimento, produzidas no contexto especificamente escolar. Isso, 

cientes da necessidade de mediar novas formas de explicação, mediante o uso dos signos e 

instrumentos a elas adequados, impossíveis de serem construídas diretamente pelos estudantes, 

entre pares.  

Tudo isso, considerando-se o papel do professor de promover relações de diálogo em 

que os estudantes participem e entendam o que está sendo mediado, em aulas com atividades 

práticas. A mediação do professor de forma dirigida faz com que os sujeitos envolvidos 

desenvolvam um pensamento conceitual coerente ao conhecimento envolvido na atividade. A 

negociação que o professor desenvolve em sala de aula mediando processos de evolução dos 

significados conceituais, a partir da problematização, necessita relacionar suas fala com 

expressões dos estudantes, oportunizando a elaboração de idéias sobre conhecimentos em 

situações reais, criadas em salas de aula ou trazidas da vivência.  

Assim, durante as atividades práticas, o professor necessita preocupar-se com o risco de 

negligenciar o acesso às explicações, em nível teórico-conceitual, sobre os fenômenos 

observados. É lamentável quando uma atividade prática é conduzida com base num olhar 

limitado ao enfoque ‘empiricista-indutivista’, em que o professor espera que os estudantes 

cheguem aos resultados esperados, enquanto conhecimento químico, mediante tal ‘olhar’. 

Prevaleceria a visão de uma interação entre sujeito-objeto, a visão apriorística de que os 

conhecimentos já existam, antes, nas situações reais, a espera de serem ‘descobertos’ mediante 

percepções sensoriais. É mediante as intervenções do professor, associado com recursos e 

procedimentos didáticos, que os estudantes elaboram representações do mundo à luz das 

ciências, capazes de contribuir para compreensões em novos níveis, pela (re)contextualização 

dos conhecimentos científicos na escola (BRASIL, 2006). 

Entendimentos como esses são importantes para potencializar as reflexões sobre a 

participação essencial, em aulas com atividades práticas, de interações entre sujeitos 
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diversificados, cada um contribuindo com vivências e saberes específicos, em processos de 

discussão e reelaboração conceitual. No contexto formativo é possível problematizar, 

compartilhar e ressignificar conhecimentos acerca de objetos sistematicamente influenciados 

pela cultura, pelo outro, marcados por intencionalidades e por condições mais/menos simétricas 

de interação social (VIGOTSKI, 2001).  

Isso, com base no entendimento de que, na escola, o estudante está sempre sendo 

envolvido e colocado diante de novos conceitos que ainda não fazem parte de seu uso, ou seja, 

não foram ainda abstraídos e generalizados por ele. No contexto de atividades práticas, importa 

dinamizar os movimentos de ir e vir entre pensamentos ora mais presos ao concreto e ora mais 

abstratos, que acompanham os processos de significação de conceitos cotidianos e científicos, 

passando por vias que se cruzam, embora andem em linhas contrárias. Conforme Vigotski (2001, 

p.347-348), 

Poderíamos conceber esquematicamente o caminho do desenvolvimento 

dos conceitos espontâneos e científicos da criança sob a forma de duas 

linhas de sentidos opostos, uma das quais se projetando de cima para 

baixo, atingindo um determinado nível no ponto em que a outra se 

aproxima ao fazer o movimento de baixo para cima. Se designássemos 

convencionalmente como inferiores as propriedades do conceito mais 

simples, mais elementares, que amadurecem mais cedo, designando 

como superiores àquelas propriedades mais complexas, vinculadas à 

tomada de consciência e à arbitrariedade e que o conceito espontâneo da 

criança se desenvolve de baixo para cima, das propriedades mais 

elementares e inferiores às superiores, ao passo que os conceitos 

científicos se desenvolvem de cima para baixo, das propriedades mais 

complexas e superiores para as mais elementares e inferiores. Essa 

diferença está vinculada a referida relação distinta dos conceitos 

científicos e espontâneo com o objeto. 

Com a experimentação e a contextualização no ensino dos conteúdos/conceitos de CNT, 

por meio de experimentos ou de abordagens do cotidiano nas aulas, é importante que o professor 

não descuide de contemplar a pesquisa, com o entendimento expresso na citação anterior. Nesse 

sentido, vale mencionar o entendimento de que: 

As vivências dos experimentos práticos demonstram que um dos elementos 

básicos que a educação pela pesquisa possibilita é de os envolvidos serem 

conduzidos a realizarem os questionamentos teóricos e práticos a partir de suas 

próprias teorias e práticas. O processo propicia reconstruções gradativas tendo 

sempre como ponto de partida os sujeitos envolvidos, com seus conhecimentos 

iniciais e com suas formas de agir pessoais. Na medida em que as reconstruções 
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se dão a partir destas perspectivas, os conhecimentos resultantes deste tipo de 

envolvimento são significativos para os participantes, estabelecendo-se uma 

perfeita relação entre teoria e prática. (GALIAZZI; MORAES, 2002, p. 249) 

 

Isso tudo corrobora a importância da visão vigoskiana dos processos “interpessoais” e 

“intrapessoais” que acompanham a elaboração dos conceitos com níveis de abstração e 

generalização. Entendimentos dos processos de ressignificação dos objetos de estudo para 

entender objetos complexos em estudo, à luz de conceitos abstratos, conduzem o sujeito a 

compreender relações do conteúdo estudado com situações reais, numa perspectiva 

transformadora das potencialidades da vida, para melhor, precisamente, por meio de 

aprendizados interrelacionados, significativos e socialmente relevantes.  
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ANÁLISE DE UMA METODOLOGIA D ENSINO VOLTADA PARA AS QUESTÕES 

SÓCIO-AMBIENTAIS NA FORMAÇÃO E PROFESSORES DE QUÍMICA 

Profa. Dra. Marlene Rios Melo/DQI/UFS 

E-mail: marlenemelo@terra.com 

 

A importância das questões sócio-ambientais vem crescendo rapidamente, sobretudo na 

elaboração de currículos de ciências, com conseqüências para a formação de professores. No 

entanto, atuar nessa perspectiva vai além da disponibilidade de materiais didáticos 

comprometidos com essa proposta, faz-se necessário formar professores capazes de utilizá-los, 

dotados de visão multidisciplinar do corpo teórico específico de sua área de atuação e com 

condições de adotarem um modelo de ensino diferente do vivenciado por eles durante toda a sua 

vida escolar. As metas de uma formação comprometida com as questões socioambientais 

envolvem não somente a apropriação do conhecimento científico tanto teórico quanto 

experimental, mas também o reconhecimento dos impactos ambientais envolvidos no ciclo de 

vida de produtos de consumo duráveis e não duráveis, e até mesmo o planejamento do ensino 

experimental contemplando formas de minimização dos impactos ambientais. 

Nossa pesquisa procurou tornar viável a avaliação da formação de professores de 

Química na perspectiva de um comprometimento com as questões sócio-ambientais. Para tanto 

acompanhamos a elaboração e aplicação de uma metodologia de ensino apoiada nos princípios 

da Química Verde e voltada para tais questões pela docente, e também pesquisadora da própria 

prática, de disciplinas da licenciatura em Química em uma Instituição de Ensino Superior 

particular no interior de São Paulo no período de 2005-2008. Tal acompanhamento nos permitiu 

estabelecer indicadores de comprometimento sócio-ambiental durante a evolução da elaboração 

dessa metodologia. Esses indicadores foram analisados sobre a perspectiva do amadurecimento 

do aparelho psíquico proposto por Melanie Klein e generalizados para propiciar a análise dos 

projetos de ensino, elaborados pelos licenciandos da turma de 2008, com ênfase para as questões 

sócio-ambientais na perspectiva CTS. Essa análise nos permitiu concluir sobre o nível de 

comprometimento dos licenciandos com essas questões. 

Analisamos também os efeitos da pesquisa sobre a própria prática, resultando em uma 

reflexão que permitiu tanto uma mudança do discurso da docente, como também uma evolução 

na relação professor/aluno, através da superação parcial tanto das limitações institucionais como 

pessoais. Essa evolução foi percebida através de análise de projetos de ensino, das participações 

dos alunos, dos artigos elaborados pela docente, da orientação de projetos de iniciação científica, 

desde 2005 até 2008. 

Palavras-chave: 1. Formação de professores de química. 2. Pesquisa sobre a própria prática. 3. 

Química verde. 4. Indicadores de comprometimento sócio-ambiental. 
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COMPREENDENDO OS LIMITES E POSSIBILIDADES PARA A FORMAÇÃO DO 

PROFESSOR REFLEXIVO/ PESQUISADOR EM QUÍMICA. 

Prof. Msc. João Paulo Mendonça Lima – DQI-UFS 

jpufs@hotmail.com 

 

 

 Nesta apresentação mostraremos resultados de nossa pesquisa de Mestrado e buscaremos 

discutir algumas das problemáticas presentes no processo de ensino-aprendizagem de Química, 

tais como:  presença do modelo transmissão-recepção, apresentação de conceitos sem que haja a 

compreensão da sua importância; ênfase na memorização dos conteúdos; pouco espaço para a 

discussão; ausência da experimentação; falta da interdisciplinaridade. 

A qualidade do ensino-aprendizagem de Química vem sendo alvo de várias discussões, 

tendo a sua compreensão favorecida pela necessidade de entender melhor como está ocorrendo o 

processo de formação inicial de professores de Química. A formação de professores tem sofrido 

várias críticas quanto à dissociação existente entre teoria e prática, presença da racionalidade 

técnica e modelos de formação que se aproximam de um curso com características do 

bacharelado. Assim, a partir das modificações ocorridas após a implantação de novas Diretrizes 

Curriculares para Cursos de Licenciatura (2002), iremos apresentar as contribuições do aumento 

e incorporação de disciplinas de prática pedagógica ao longo de um curso de licenciatura em 

Química. Porém, essa primeira análise nos fornece alguns indicativos, mas não traz garantias 

sobre a compreensão de como vem ocorrendo a formação do professor de Química e quanto às 

limitações e possibilidades para formação do professor reflexivo/pesquisador.  

Desta forma, trazemos nesta palestra resultados de um estudo de caso, realizado por meio 

de entrevistas, com cinco formadores sobre atividades desenvolvidas no curso de licenciatura em 

Química do Nordeste Brasileiro. Buscamos analisar a proximidade entre os professores do curso 

e os docentes da Educação Básica, bem como as opiniões destes sobre as características e perfil 

da primeira turma de egressos. 

Além, de apresentarmos os resultados da pesquisa pretendemos mostrar o porquê da 

importância da reflexão e pesquisa sobre a prática docente durante a formação inicial e 

continuada do professor de Química. 
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MC1 - O CONTEXTO HISTÓRICO DOS PROFESSORES DE QUÍMICA NO BRASIL: 

DAS RAÍZES ATÉ A  ATUALIDADE  

 

Ministrante: Giovanni Gomes Lessa.  (IF-Baiano -Valença) 

O presente mini-curso  refere-se a um estudo sobre a dificuldade da introdução da disciplina 

Química nas escolas brasileiras, desde que essas se iniciaram no Brasil. A caminhada dos 

estudos referentes às Ciências foi muito lenta em todo o reino português, pois a prioridade era 

para a formação em Humanidades com a formação de religiosos e bacharéis em Direito. Além 

dessa visão, as colônias não tinham licença para formar seus profissionais, assim, os jovens que 

tinham recursos iam às próprias expensas ou aos cuidados da Igreja, para a Metrópole, 

regressando ou não. Tanto no Brasil Império quanto na República as reformas educacionais 

marcaram presença sem, contudo, chegarem a estabelecer currículos que apresentassem 

equilíbrio entre as ciências que compõem o conhecimento em geral até à última reforma 

educacional. Tendo em vista a história da Química na caminhada curricular, compreende-se a 

problemática que representa a dificuldade em relação a professores habilitados para a Educação 

Básica, que faz exigências visando a qualidade da formação docente. Através do conhecimento 

da história da Química no Brasil, pode-se compreender um dos motivos para o déficit de 

professores de Química e ainda talvez, compreender o porquê de se ter a idéia nas mentes dos 

alunos, de que a Química seja um “bicho-papão”, além de entendermos a necessidade de se 

formar professores nas áreas específicas de atuação, uma vez que a hipótese dominante é que a 

formação em nível superior é exigência para um ensino eficiente com resultados eficazes, 

conforme as necessidades presentes na sociedade do século XXI. Com base em pesquisa 

qualitativa, valendo-se do instrumento questionário fechado, buscou-se conhecer a licenciatura 

dos professores que exercem a docência de Química nas escolas públicas de certa cidade. Ao 

lado dessa constatação buscou-se reunir as possibilidades disponíveis para a formação dos 

professores na disciplina em questão, uma vez que os estudos relativos à Química são de grande 

importância para a sua valorização e aplicação de didática específica, devendo-se esse fator, ao 

levantamento histórico dessa Ciência, a nível de Brasil. 
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MC2 - USO DO LABORATÓRIO E DE EXPERIMENTOS ALTERNATIVOS NO 

ENSINO DE QUÍMICA 

 

Ministrante: Prof. Fábio Adriano Santos da Silva - Universidade Estadual de Feira de Santana 

 

Com o mini-curso (MC) uso do laboratório e de experimentos alternativos no ensino de química 

objetivamos disponibilizar aos participantes subsídios teóricos e práticos elementares para a 

compreensão, discussão, aprofundamento e desenvolvimento de experimentos nas escolas de 

Educação Básica tanto com materiais convencionais quanto alternativos, em laboratórios e salas 

de aulas adaptadas. Para tanto, este MC, de nível básico, será ministrado em 3 etapas, as quais 

complementam-se. 

Na etapa 1, a ser desenvolvida no dia 31/01/2012, daremos início ao MC enfatizando os 

apontamentos das pesquisas e orientações oficiais acerca do laboratório e do uso de 

experimentos no ensino de química nas escolas a partir de materiais convencionais e alternativos. 

Na etapa 2, que será desenvolvida no dia 01/02/2012, continuaremos o MC discutindo o 

desenvolvimento e os resultados de estudos de casos que tratam de experimentos com materiais 

alternativos feitos nas escolas e universidades. 

Na etapa 3, prevista para o dia 02/02/2012, concluiremos o MC apresentando, desenvolvendo e 

discutindo alguns experimentos com materiais alternativos, os quais acreditamos que podem ser 

utilizados posteriormente pelos participantes do MC nas salas de aula e laboratórios adaptados 

nas escolas. 

Ao final do MC os participantes estarão aptos tanto para compreender, discutir, adaptar e 

desenvolver experimentos com materiais alternativos e convencionais nos laboratórios e salas de 

aulas nas escolas básicas, quanto para criar novos experimentos e aperfeiçoar os já existentes, 

bem como prosseguir e aprofundar os estudos teóricos acerca da importância do laboratório e 

dos experimentos no Ensino de Química à compreensão dos fenômenos químicos na Educação 

Básica. 
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MC3 - A EXPERIMENTAÇÃO COMO UMA ATIVIDADE LÚDICA NO ENSINO DE 

QUÍMICA. 

 

Ministrante: Gladston dos Santos - UFS/NQCI 

 

A função da atividade de experimentação, segundo Oliveira (2009), deve ser a de proporcionar a 

compreensão dos fenômenos que envolvem a atividade e não a de ilustrar ou comprovar uma Lei 

ou Teoria. Dessa forma, de acordo com o autor, a atividade deve apresentar o caráter 

investigativo que induz o aluno a formular e discutir hipóteses que permitam solucionar uma 

situação problematizada inicialmente. A experimentação possui características lúdicas como: 

desafio, cooperação, incerteza, insegurança, competição, alegria, entre outras, permite que a 

aprendizagem aconteça de forma mais significativa desde que os alunos tenham a participação 

efetiva garantida. 

Todo ser humano pode beneficiar-se de atividades lúdicas, tanto pelo aspecto de diversão e 

prazer, quanto pelo aspecto de aprendizagem. Através das atividades lúdicas desenvolvemos 

varias capacidades explorando e refletindo sobre realidade do individuo. Dentre as atividades 

lúdicas podemos dizer que estas ultrapassam a realidade, transformando-a através da imaginação. 

A incorporação de brincadeiras, jogos e brinquedos na pratica pedagógica, podem desenvolver 

diferentes atividades que venham a contribuir para a aprendizagem de significados construtivos 

nos alunos. 

Brincar não significa que o jovem ou o adulto volte a ser criança, mas é um meio que possibilita 

ao ser humano integrar-se com os outros, consigo mesmo e com o meio social. Nas atividades 

lúdicas, as condições de seriedade, compromisso e responsabilidade não são perdidas, ao 

contrário, são sentidas, valorizadas e, por consequência, ativam o pensamento e a memória, além 

de gerar oportunidades de expansão das emoções, das sensações de prazer e da criatividade. 

Esse tipo de atividade apresenta um diferencial frente a outras já conhecidas e difundidas no 

âmbito da comunidade de profissionais voltados ao Ensino de Química no Brasil, pois os jogos 

são elementos muito valiosos no processo de apropriação do  conhecimento, permitindo o 

desenvolvimento de competências no âmbito da  comunicação, das relações interpessoais, da 

liderança e do trabalho em equipe e utilizando a relação cooperação/competição  em um contexto 

formativo, pois o aluno  coopera com os colegas de equipe e compete com as outras equipes que 

são formadas  pelos demais colegas da turma. 
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MC4 - ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA E LINGUAGEM QUÍMICA PARA ALUNOS 

SURDOS DO ESTADO DE SERGIPE 

Ministrante: Edivaldo da Silva Costa - UFS/NQCI 

 

A Alfabetização Científica com ênfase em Química para alunos com Surdez compete na 

aprendizagem dos conteúdos para a construção de conceitos científicos e na aquisição da 

linguagem química por meio da Língua Brasileira de Sinais, LIBRAS/LBS, uma forma de 

comunicação e expressão, em que o sistema línguístico de natureza visual-espacial, com 

estrutura gramatical própria, constitui um princípio de transmissão de ideias e fatos oriundos de 

comunidades Surdas do Brasil, cujas mãos são os veículos de informações linguísticas, 

funcionando como uma conexão dos sinais com a fala. Nesse ínterim, o Ensino de Química em 

LIBRAS é uma temática inovadora e de grande impacto educacional no Estado de Sergipe, 

tratando de uma linha de pesquisa recente e um campo de estudo a ser melhor e mais explorado 

por todos os profissionais da Educação visando tornar realidade a práxis inclusiva dos alunos 

Surdos sergipanos. 
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MC5 - CONSTRUÇÃO E UTILIZAÇÃO DO MAPA CONCEITUAL E DO DIAGRAMA 

V DE GOWIN COMO FERRAMENTA PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS. 

 

Ministrantes: Msc. Patrícia Soares de Lima/SEED/CEAS 

 Msc. Tiago Nery Ribeiro/Departamento de Física/UFS/Campus de Itabaiana. 

O curso apresenta uma sugestão de utilização do mapa conceitual de Novak e do Diagrama v de 

Gowin como ferramentas para o ensino de Ciências e como estratégias potencialmente 

facilitadora de uma aprendizagem significativa, para isso, discutiremos sobre a fundamentação 

teórica dos mapas conceituais e dos diagramas v; como podem ser utilizados e como construí-

los. O minicurso tem como objetivos: Apresentar o mapa conceitual de Novak e diagrama v de 

Gowin como ferramentas para o ensino de Ciências; Discutir a construção e utilização do mapa 

conceitual e o diagrama v de Gowin como estratégias potencialmente facilitadoras de uma 

aprendizagem significativa. 
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MC6 – A TEORIA DA TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA COMO CAMPO DE PESQUISA 

 

Ministrante: Prof. Rafael de Jesus Santana 

 

O conceito de transposição didática (TD), em emergência na Didática das Ciências, faz parte de 

um modelo teórico proposto para a análise do sistema didático. Nessa perspectiva, o presente 

minicurso tem como objetivo discutir, a partir do referencial teórico de Chevallard (1991), 

possibilidades de pesquisas, utilizando a teoria da TD. Para tanto, organizei o minicurso em duas 

etapas. Na primeira, apresentarei aos participantes aspectos importantes da teoria da TD, dos 

quais destaco: conceito, níveis de saberes, transposição didática interna (TDI), transposição 

didática externa (TDE), noosfera, etc. Na segunda, irei propor uma atividade, em que os 

participantes deverão, a partir da teoria da TD, pensar e apresentar propostas de pesquisas. Com 

este minicurso, pretendo estar contribuindo na ampliação de referenciais teórico-metodológicos 

da pesquisa, assim como no (re)pensar sobre a prática docente. 
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OF1 - A UTILIZAÇÃO DA EXPERIMENTAÇÃO COM ENFOQUE CTSA NA 

CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO QUÍMICO. 

 

Oficineiros: Thaise Marques Reis e Genisson Barbosa Teixeira (estudantes de graduação e 

bolsistas do PIBIQ-UFS). 

 

São imprescindíveis enfoques nas quais as relações entre ciência, tecnologia, sociedade e 

ambiente (CTSA) são ressaltadas como forma de integração dos professores, alunos, escola e a 

comunidade que estão inseridos. O presente mini-curso propõe utilizar uma abordagem 

experimental com ênfase CTSA, apoiados nos pressupostos Construtivistas. Serão utilizados os 

três momentos pedagógicos: problematização inicial, organização do conhecimento e aplicação 

do conhecimento de Delizoicov e col. (2009), mostrando aos licenciandos possíveis abordagens 

na mediação do conhecimento em sala de aula. 
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OF2 - A UTILIZAÇÃO DAS CONCEPÇÕES ALTERNATIVAS PARA MEDIAÇÃO DA 

ATIVIDADE EXPERIMENTAL. 

 

Oficineiros: Ana Carla Oliveira Santos (mestranda em Ensino de Ciências e Matemática – 

NPGECIMA/UFS) 

 

 

Quando se fala em processo de ensino-aprendizagem automaticamente pensa-se num processo 

resultante da interação e não de um processo unilateral, sendo assim, fica difícil não aceitar a 

concepção construtivista como base teórica coerente, desde o processo do saber científico, 

passando pela modelagem das concepções alternativas tendo como eixo a transposição do 

conhecimento do professor para o aluno. 

Nesse contexto o construtivismo se caracteriza pelas seguintes ideias, comuns também comuns a 

todas as abordagens 1- a aprendizagem se dá através do envolvimento do aluno durante a 

construção do conhecimento, 2- as ideias prévias ou concepções alternativas influenciam no 

processo de ensino-aprendizagem (MORTIMER, 1996). Com base nessas ideias pode-se dizer 

que a aprendizagem não é transferência de conhecimento tão pouco o descartar ou substituir de 

concepções alternativas trazidas pelos alunos mediante o contexto ao qual estão inseridos. Tal 

modelo de mudança conceitual gera uma infinidade de estratégias de ensino, como por exemplo, 

a experimentação. Para Pinho Alves (2000) o papel da experimentação é fornecer ao aluno a 

oportunidade de conhecer a importância das suas concepções alternativas no processo de 

construção de novos conceitos, logo a atividade experimental deve ser composta de ocupações 

que aceitem diálogos sobre suas concepções e as novas concepções apresentadas na construção 

do saber científico, no desenvolvimento de valores e na criação do senso crítico. 

Logo, tem-se por objetivo apresentar a importância bem como essas concepções podem ser 

utilizadas para a melhoria da aprendizagem do conteúdo científico, com a realização de 

experimentos que favoreça o objetivo proposto, dessa forma, a experimentação surge como uma 

metodologia de ensino que desperta o interesse dos alunos por ser uma atividade de caráter 

motivador e lúdico, sendo que, o conhecimento e a utilização das concepções alternativas pelo 

professor, podem auxiliar e muito na aprendizagem por parte do aluno (SANTOS e col., 2011).  

Em resumo a experimentação deve ser encarada como um instrumento didático e devem ser 

incluídas no ambiente escolar, a fim de possibilitar ao aluno não apenas aprender química, mas 

construir o conhecimento científico. 
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OF3 - A UTILIZAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE LEITURA NA CONSTRUÇÃO DE 

APRENDIZAGEM A PARTIR DE TEXTOS CIENTÍFICOS. 

Oficineiros: Tatiana Santos Andrade (Mestranda em ensino de ciências e matemática – 

NPGECIMA/UFS) 

Este trabalho busca utilizar um texto científico para a construção do conhecimento químico a 

partir da leitura do mesmo, para isso, buscou-se estratégias de leitura que auxiliassem nesse 

processo. Já que a leitura é a primeira ferramenta utilizada em todos os níveis do conhecimento.  

O Processo de aprendizagem a partir da leitura em sala de aula é apresentado por Isabel Solé em 

três etapas de atividades com o texto: o antes, o durante e o depois da leitura. Essas atividades 

são fragmentadas em estratégias, as quais são fundamentais: a definição de objetivo da leitura, 

atualização de conhecimentos prévios, previsão, inferência e resumo. Busca-se também com 

esse projeto aprimorar o discurso do aluno, visto que a prática da leitura leva ao enriquecimento 

verbal, trabalhando assim a interdisciplinaridade, em sala de aula, utilizando conceitos referentes 

ao processo de leitura, trabalhados em português para com estes construir os conceitos 

científicos. 

A noção de gênero mostra-se importante para que possamos compreender as diferentes vertentes 

da leitura, Bakhtin (2000, p. 279) define os gêneros como “tipos relativamente estáveis de um 

enunciado” que ligam as práticas de ensino às suas respectivas linguagens, por isso cada área do 

conhecimento possui seu gênero, já que cada uma implica o conhecimento da linguagem 

específica. Com isso os gêneros de discurso também são variados. Bakhtin (2000) classifica os 

diferentes tipos de gêneros em dois grupos. Os gêneros primários como sendo aqueles que 

incluem a linguagem cotidiana do cidadão, ou seja, a linguagem coloquial, utilizada em diálogos 

informais, cartas, bilhetes, relato familiar e os gêneros secundários que aparecem em textos 

científicos, artísticos, sociopolíticos, diálogos formais complexos e linguagem relativamente 

mais evoluída. Sendo função da escola, transpor ou permear os gêneros primários com os 

gêneros secundários, para isso é necessário a mediação do professor no decorrer da leitura.  

Sendo assim pretende-se com essa pesquisa promover a aprendizagem significativa de conceitos 

trabalhados no ensino de ciências utilizando as estratégias de leitura proposta por ISABEL 

SOLÉ, com o objetivo de alicerçar o gênero secundário no discurso do educando, para que dessa 

forma possa se construir cidadãos capazes de relatar os seus pontos de vista embasados no 

conhecimento científico adquirido na escola no decorrer da sua vida. 
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OF4 - ALIMENTOS: UMA QUESTÃO DE QUÍMICA. 

 

Oficineiros: Anderson de Oliveiras Santos; Mayara Fernanda Souza Pinto; Elimaria Cruz 

Nascimento - Bolsistas PIBID/CAPES/UFS/Química; Larissa Cristina Soares Felix – 

voluntária/PIBID 

A oficina é uma  tendência facilitadora da interação entre professor – aluno –conhecimento e assume a 

contextualização do conhecimento como um dos princípios metodológicos. 

Os alimentos, por exemplos podem ser estudados a partir de diferentes pontos de vista. Entre os que têm 

relação com a química podemos destacar: propriedades; sistemas; composição química; aditivos 

químicos; conservação e deteriorização dos alimentos. O nosso objetivo é utilizar estratégias diversificas 

como softwares educativos. mapas conceituais e experimentação para  ensinar conceitos químicos 

partindo de questionamentos como: O bolo é o resultado de uma reação? É possível produzir sorvete sem 

a presença da geladeira. 
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OF5 - A QUÍMICA ATRAVÉS DO LÚDICO 

 

Oficineiros: Aloisio Santos Matos; Glécia Valéria de Santana; Jadson Luan dos Santos; José 

Raimundo Santos de Jesus Bolsistas PIBID/CAPES/UFS/Química 

A oficina é uma tendência facilitadora da interação entre professor – aluno –conhecimento e assume a 

contextualização do conhecimento como um dos princípios metodológicos. 

O nosso objetivo é discutir como o lúdico pode contribuir para a criação de um ambiente 

“prazerosa” de aprendizagem, ou seja, uma atmosfera de motivação que permite aos alunos 

participar ativamente do processo ensino-aprendizagem, assimilando experiências e informações 

e, sobretudo, incorporando atitudes e valores. O jogar é o brincar em um contexto de regras e 

com um objetivo predefinido. O jogar é uma brincadeira organizada, convencional, com papéis e 

posições demarcadas. Jogar bem requer organização e planejamento, respeito às regras, atenção e 

antecipação das ações, aspectos fundamentais para o êxito. 
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CONCEPÇÕES E MODELOS ALTERNATIVOS SOBRE EQUILÍBRIO QUÍMICO DE 

LICENCIANDOS EM QUÍMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE. 

 

Joenio Costa de Oliveira
3 

Anderson de Oliveira Santos
4 

Rafaely Nascimento Lima
5 

 

Eixo temático: Ensino Aprendizagem 

 

RESUMO 

Este trabalho buscou identificar as concepções alternativas e modelos científicos dos alunos do 

curso de Licenciatura em Química, da Universidade Federal de Sergipe, cursando o segundo 

semestre letivo, sobre equilíbrio químico. Para coleta de dados utilizamos um questionário 

semiestruturado. Da análise dos resultados pode-se considerar que: os futuros professores 

possuem muitas concepções alternativas sobre equilíbrio Químico; os alunos não possuem uma 

definição precisa, e hábito como a utilização de modelos científicos em sala de aula; a constante 

de equilíbrio parece que estar concebida como uma entidade matemática capaz de influenciar 

diretamente o fenômeno da transformação química. Os pesquisados não atribuem à constante de 

equilíbrio significados que lhes possibilitem, por exemplo, relacionar seu valor numérico ao que 

este pode estar representando em termos de concentração de reagentes e produtos, e, portanto em 

termos da extensão da reação. 

Palavras-Chave: Concepções alternativas; modelos científicos; formação de professores. 
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INTRODUÇÃO 

 

Pesquisas no ensino de Química realizadas durante a década de 1970 demonstraram que os 

estudantes possuem concepções alternativas sobre vários tópicos de ciências, e que essas são 

encontradas em crianças antes mesmo da aprendizagem formal, e ainda, são em geral diferentes 

das que são aceitas pela comunidade cientifica, podendo ou não ser influenciadas pelo ensino, 

mesmo que de forma superficial. (BASTOS e col, 2004). 

Encontramos na literatura diversas definições de concepções alternativas, além de essas estarem 

presentes em diversos temas ensinados em sala de aula pelo professor, e em diferentes níveis de 

ensino. 

Na literatura existem diversas pesquisas, aonde se discutem, i) o que são concepções alternativas, 

também chamado de concepções diferentes das aceitas cientificamente; ii) de onde surgem essas 

concepções; iii) o porque de as concepções serem tão resistentes no ensino de química;  e iv) 

como elas interferem nos processos de ensino-aprendizagem em sala de aula.  

Baseados nessa problemática existem definições para “movimentos” de pesquisadores no ensino 

de ciências, em particular no ensino de Química, pela qual é registrada cerca de duas mil 

pesquisas sobre as ditas concepções cientificamente diferentes, denominado de movimento das 

concepções alternativas (MCA) (ARAGÃO & SCHNETZER, 1995), com inicio a partir da 

década de 80 (BASTOS e col, 2004). 

Existem diversas pesquisas que retratam as várias concepções alternativas que os estudantes 

possuem sobre conceitos de grande importância no ensino de Química, como por exemplo, nas 

reações químicas (MIRANDA & MORTIMER, 1995), pois os alunos recorrem ao animismo 

para a explicação de diversas transformações, e ainda que os discentes entendam as reações 

químicas como uma aglomeração de substâncias e não como uma interação entre átomos, íons e 

suas partes constituintes (ARAGÃO & SCHNETZER, 1995); em equilíbrio químico (ARAGÃO 

& MACHADO, 1996) quando os alunos trazem consigo a concepções de que o equilíbrio é 

alcançado quando as massas entre reagentes e produtos se igualam; em soluções 

(ECHEVERRÍA, 1996) onde os alunos apresentam concepções alternativas sobre a 

descontinuidade da matéria e em especial sobre o átomo (MORTIMER, 1995) como a utilização 

também de idéias animistas e substancialista, este ultimo devido a grande dificuldade de 

abstração dos alunos, e a não discussão dos professores do que vem a ser modelos científicos em 

aula de ciências  (FERREIRA & JUSTI, 2008). 

Tendo em vista essa problemática da não discussão do que venham a ser modelos científicos na 

sala aula, existem diversos estudos e propostas de ensino sobre o tema, (JUSTI, 2010; 
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FERREIRA & JUSTI, 2008; MORTIMER, 1995, ABREU & OLIVEIRA, 2004; JUSTI, 2006; 

FERREIRA & JUSTI, 2005). Justi (2000) discute que ao ouvirem a palavra “modelo” os alunos 

concebem múltiplos significados a ela, como por exemplo, um “manequim”. Para a autora o 

professor deve discutir em sala de aula as várias definições do cotidiano para modelo, e qual o 

verdadeiro significado da palavra modelo em ciências, para que sejam evitados nos alunos 

concepções do senso comum que resultem em incorretos conceitos científicos, e a visão de que 

estudar Química é uma tarefa difícil. 

 

DEFINIÇÕES DE MODELOS EM CIÊNCIAS 

 

Um dos principais problemas referentes às dificuldades das relações de ensino-aprendizagem em 

Química envolvendo alunos apontados em diversas pesquisas no ensino é sobre modelos 

científicos. Encontramos na literatura diversas definições de modelo entre as quais citamos 

(JUSTI, 2006, p. 175): “Um modelo é uma representação de uma idéia, objeto, acontecimento, 

processo ou sistema, criado com objetivo especifico”. (tradução nossa). 

Para Justi um modelo é uma representação de um objeto ou outras formas, criado com algum 

objetivo, no nosso caso é tentar fazer com que o aluno tenha um maior entendimento sobre 

conceitos científicos. Para Borges (1997, p. 207) 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 idéia, de um evento ou de um processo, envolvendo 

analogias”. (BORGES, 1997 pg. 207). 

Para Greca (2006) o modelo mental é utilizado para compreender o mundo físico: 

 

Um modelo mental é uma representação interna que atua como um análogo 
estrutural de situações ou processos. Sua função é a de dar conta do raciocínio 

dos indivíduos tanto quando tentam compreender o discurso como quando 

procuram explicar ou predizer o comportamento do mundo físico (GRECA, 

2006 pg. 392). 

 

Portanto modelo é uma construção humana que tem por intenção tentar explicar um fenômeno 

microscópico, através da utilização de analogias e abstrações que poderão levar o aluno a 

abandonar suas concepções alternativas por definições mais coerentes do ponto de vista 

cientifico.  

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 por parte dos alunos 
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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. 

Entretanto Justi (2010) afirma que infelizmente os professores não atribuem significados 

coerentes com a palavra modelo, pois boa parte dos docentes e futuros docentes adquirem o 

pensamento fideldigino aos modelos científicos, isto é, que modelos representam fielmente os 

fenômenos de cunho cientifico. 

 

Muitos professores e futuros professores pensam em modelos como 

reproduções ou cópias de alguma coisa, enquanto outros admitiram nunca ter 

parado para pensar nisso. (JUSTI, 2010, p. 210)  

 

A autora ainda alerta a falta de clareza dos professores com o termo “modelos e modelagem”, 

pois não poderemos presumir que o ensino de química seja ensinado nas aulas de ciências de 

uma forma próxima da realidade da própria ciência se o próprio professor não a domina. 

 

Considerando a natureza da ciência Química, assim como o fato de a maioria 

dos professores terem se graduados em cursos de Química (ou cursos a ele 

relacionado), está constatação é preocupante. Se os próprios professores não 
têm clareza sobre o significado de “modelos” e de “modelagem”, nem sobre o 

papel da modelagem na construção do conhecimento químico, como podem 

ensinar química de forma ampla e mais autentica (isto é, mais próxima da 
realidade da própria ciência)? (JUSTI, 2010, p. 210) 

 

Justi (2008) afirma que modelos não são verdades absolutas da ciência, mas representações que 

são criadas, sendo essas a depender de vários pontos de vistas. 

 

CONCEPÇÕES DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS SOBRE EQUILIBRIO 

QUÍMICO 

 

Nos últimos 20 anos observa-se a necessidade da aplicação construtivista ao ensinar Química, 

levando em conta as concepções dos alunos, que tem muitas idéias e concepções sobre assuntos 

científicos incorretos. Entretanto não só alunos do ensino médio e calouros universitários tem-se 

verificado tais concepções, até mesmo em professores doutorados.          (RAVIOLO, 1998) 

O motivo de apresentarem estas ideias errôneas é pelo fato de terem idéias imprecisas durante a 

apresentação do assunto, que também foi contribuído por uma educação inadequada passada pelo 

professor, bem como analogias inadequadas contadas por alunos e pelos próprios professores, 

como por exemplo, analogias físicas, como balanço hídrico. (RAVIOLO, 1998) 
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Por ser um assunto abstrato e depender de outros conhecimentos como: Reações químicas, gases, 

estequiometria, noções de cinética e termoquímica, deve-se integrar assuntos de capítulos 

anteriores antes de iniciar o assunto em questão e diagnosticar as dificuldades.  

Educação tradicionalista não é capaz de cobrir as necessidades dos alunos, pois os mesmos 

apresentam dificuldades de compreensão e aplicação de conceitos. Para que aja uma relevância 

em se transmitir conhecimento dentro das disciplinas é necessário conhecer as concepções dos 

alunos. (HANSON E WOLFSKILL, 1998) 

Estudos realizados sobre conceitos que os estudantes têm sobre equilíbrio químico, onde foram 

utilizadas diferentes metodologias e incluindo estudantes universitários e professores de vários 

níveis de instrução, tem demonstrado que existem poucos estudos ou nenhum neste seguimento 

em investigar as concepções destes alunos sobre o que acontece com as velocidades de reação e 

as concentrações dos reagentes no Equilíbrio Químico.  

Os resultados obtidos Garnett e Hackling (1995) e Huddle e Pillay (1996) é explicado pela 

literatura, onde lista as varias concepções alternativas e as dificuldades de entendimento dos 

aspectos cinéticos como o que acontece com as velocidades de reação direta e inversa ao se 

aproximar do equilíbrio, o que acontece com as velocidades iniciais ao colocar um catalisador na 

reação. 

Estudos como Wheeler e Kass (1978) e Ortiz e Furio (1983) observam uma insuficiente 

compreensão do conceito de concentração e confusão entre massa e concentração. 

 Huddle e Pillay (1996) atribuíram às dificuldades estudantes universitários na resolução 

problema de equilíbrio químico a uma falta de compreensão conceitual de estequiometria.  

Estudos mostram que alunos do primeiro ano universitário trazem consigo concepções 

alternativas para universidade e ao estudar matérias, com Química geral, mostram dificuldades 

na aplicação dos conceitos sobre o tema. (RAVIOLO, 1998) 

Neste contexto, nos propusemos a identificar as concepções alternativas e modelos científicos 

sobre equilíbrio Químico que os universitários, do segundo período o curso de Licenciatura em 

Química, da Universidade Federal de Sergipe possuem. 

 

METODOLOGIA E COLETA DE DADOS 

 

Para coleta de dados utilizamos um questionário semi-estruturado, onde os alunos foram 

reunidos em grupos de até quatro integrantes e orientados a responder a quatro perguntas do 

cotidiano referente a equilíbrio químico.  
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Para melhor compreensão dos alunos foi demonstrado em sala de aula um exemplo de equilíbrio 

químico com uma garrafa de refrigerante onde foram feitos os questionamentos. 

A pesquisa empregada nesse trabalho segue a linha quantitativa e qualitativa. Para Ludke & 

André (1996), a pesquisa qualitativa apresenta com as seguintes características: 

 

1) A pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como sua fonte direta de 

dados e o pesquisador como seu principal instrumento [...]; 2) Os dados são 

predominantes descritivos [...]; 3) A preocupação com o processo é muito 

maior do que o produto [...]; 4) O “significado” que as pessoas dão as coisas e 
a sua idéia são focos de atenção pelo pesquisador [...]; 5) A análise dos dados 

tende a seguir um processo indutivo [...] (p. 11-13). 

 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

A Tabela 1 é representativa das categorias para as concepções dos universitários pesquisados 

sobre equilíbrio químico, referente ao questionamento: “Qual sua concepção sobre equilíbrio 

químico?” 

 

CATEGORIA RESPOSTA DOS ALUNOS % 

Concentração de Produtos e 

reagentes iguais. 

“É um certo ponto onde a quantidade de reagente é a 

mesma de produto”. 
27,3% 

Velocidade direta igual à 

inversa. 

“Equilíbrio químico é um estado onde a velocidade 
reação direta é igual a velocidade da reação inversa”. 

36,4% 

Consumo de reagentes não é 

total a as velocidades se 

igualam. 

“É uma reação o consumo dos reagentes não é total, 

mantendo um equilíbrio entre reagentes e produtos 

formado”. 

9,1% 

Velocidades e concentração 

de produtos e reagentes 

iguais. 

“Diz-se que um sistema atinge o equilíbrio quando a 

concentração dos reagentes e produtos se igualam, a as 

velocidades das reações direta e inversa se igualam 
também”. 

18,1% 

A partir de algum 

“estimulo” reagentes é 

transformado em produtos e 

as velocidades igualam-se. 

“É quando os reagentes a partir de algum estimulo é 

transformado em produtos, e a reação direta e inversa 

ocorre simultaneamente”. 
 

9,1% 

Tabela 1: Categorias para as concepções dos alunos sobre equilíbrio químico. 

 

Da análise dos dados da Tabela 1 observa-se uma predominância (45,4%) de uma concepção 

relacionada a igualdade de concentração entre reagentes e produtos e destes 39,8% relacionam 

também a igualdade da velocidade das reações direta e indireta como 45,5% dos pesquisados. 

Concordamos com Machado e Aragão (1996) quando colocam a concepção de igualdade apareceu 

relacionada, muitas vezes, à percepção, por parte do aluno de que ‘algo’ no equilíbrio químico é 

igual. Quando os critérios que caracterizam um equilíbrio químico são a reação direta e a reação 

inversa, estão ocorrendo e elas estão fazendo isso na mesma velocidade. .  
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A Tabela 2 é representativa das categorias para as concepções dos universitários pesquisados 

sobre o seguinte questionamento: “Por que ao abrir a garrafa de refrigerante, há um escape de 

gás?” 

 

CATEGORIA RESPOSTA DOS ALUNOS % 

Princípio de Le Chatelier, 

diminuição da quantidade 

de matéria com o 

abaixamento da pressão. 

“Por causa do principio de Le chatelie, por que quando 
diminui a pressão também diminui a quantidade de 

matéria”. 

27,3% 

Respostas próximas da 

cientifica. 

“Por causa da pressão, a pressão do ambiente é menor, 
por isso o gás escapa do ambiente de maior pressão para 

um de menor pressão”. 

27,3% 

Visão Substancialista para a 

interpretação do fenômeno. 

“Por que a pressão dentro da garrafa é maior do que a 

exterior e as moléculas estão comprimidas, com o 
recipiente aberto, as moléculas se expande”. 

18,2% 

Perturbação do equilíbrio 

devido a mudança de 

pressão. 

“Porque ocorre uma perturbação do equilíbrio, pois 

há uma mudança de pressão”. 

18,2% 

Mudança de estado físico da 

matéria de liquido para gás. 
Quando fechada, a garrafa está sob uma dada 

pressão, assim que é aberta ocorre a dissociação 

onde o que era líquido “explode” em forma de gás, 

produzindo mais produtos. 

9,0% 

Tabela 2: Categorias para interpretação dos alunos sobre o escape de gás de uma garrafa de 

refrigerante. 

  

Para 27,3% dos pesquisados ocorria o escape de gás por causa do principio de Le Chatelier, 

havendo diminuição de quantidade de matéria, portanto observamos visões substancialistas para 

explicar o fenômeno. Enquanto 18,2% deles evidenciam a concepção de que as moléculas se 

expandem ou comprimem com a variação de pressão, conforme coloca MORTIMER (1995). 

A concepção próxima da científica é colocada por 27,3% dos pesquisados que afirmaram que 

houve um escape havendo uma variação de pressão externa e interna. Para 18,2% dos pesquisados 

acontecia uma variação de pressão, havendo assim uma perturbação no equilíbrio químico e 9,0% 

relacionaram com a mudança de estado da matéria. 

A Tabela 3 é representativa das categorias para as concepções dos universitários pesquisados 

sobre o seguinte questionamento: “Como você explica o que representa cada valor das constantes 

de equilíbrio?” 

CATEGORIA RESPOSTA DOS ALUNOS % 

Valor da constante associada 

a velocidade de reação. 

“K1, nos diz que a velocidade da formação de H
+
 (aq) + 

HCO3
-
(aq) é igual a velocidade da formação de H2CO3(aq)  e 

que esse valor é igual 4,2X10
-7

. E K2, nos diz que a 

velocidade da formação de H
+
 (aq) + CO3

2-
(aq)  é igual a 

9,1% 
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velocidade da formação de H
+
 (aq) + HCO3

-
(aq) que é igual 

a K2= 4,8X10
-11

”. 

Não respondeu “Não temos concepções sobre o assunto”. 9,1% 
Para K1 e K2 representa a 

proporção da formação de 

produtos e reagentes. 

“Para K1 e K2 representa a proporção da formação 

de produtos e reagentes. Quanto maior a 

concentração de produto, maior é o valor da 

constante e essa reação ocorre mais facilmente”. 

18,2% 

Divisão reagentes e 

produtos. 

“Representa a divisão dos reagentes pelos produtos”. 18,2% 

Conceito próximo do 

cientifico. 
“Um maior valor da constante de equilíbrio permite 

concluir que a concentração que a concentração dos 

produtos é maior que a concentração dos reagentes. E 

uma valor menor da constante de equilíbrio permite 

concluir que a concentração dos reagentes é maior que a 
concentração dos produtos”. 

 

18,2% 

Valor associado com a 

pressão. 

“Quanto maior o valor da constante de equilíbrio, maior 
é a pressão”. 

9,1% 

Valor associado com a 

facilidade de retirada de um 

próton do ácido. 

“K1 > K2, devido a maior dissociação do ácido, porque é 

mais fácil retirar o 1º hidrogênio do que o 2ª”. 
9,1% 

Concentração dos reagentes 

maior que as do produto. 

“A concentração dos reagentes é maior em K1 e em K2”. 9,0% 

Tabela 3: Categorias para a interpretação dos alunos sobre a constante de equilíbrio. 
 

Para 9,1% dos pesquisados afirmaram que o valor das constantes de equilíbrio estão relacionado 

com velocidades de reação, e 9,1% não responderam a essa pergunta afirmando não possuir 

nenhum concepção para esse tema. Para 18,2% dos alunos quanto maior o valor da constante, 

maior a concentração dos produtos, assim como também, maior é a facilidade da reação acontecer. 

Das respostas dos pesquisados 18,2% afirmaram que o valor da constante está relacionado com a 

proporcionalidade entre reagentes e produtos, e também 18,2% das respostas se aproximaram da 

definição cientifica para constantes de equilíbrio. Para 9,1% das respostas afirmaram ser os 

valores da constante de equilíbrio está associado com a pressão do sistema, mesma porcentagem 

para aqueles que afirmaram esta associada com a facilidade de retirada de um próton. Outros 9,0% 

dos entrevistados afirmaram que o valor da constante de K1 é maior do que K2 para as 

dissociações ácidas para o acido carbônico (H2CO3). 

As concepções caracterizam concepções simplistas sobre o valor de uma constante de equilíbrio. 

Quando o valor de uma constante de equilíbrio é uma informação decisiva para o sucesso de 

muitos processos industriais e é fundamental para a discussão de ácidos e bases pois nos diz se 

devemos esperar uma concentração alta ou baixa de produto em equilíbrio  e predizer a direção 

espontânea da reação, 

Alguns autores defendem que a química é uma disciplina totalmente abstrata, que para 

conseguimos promover mudanças conceituais é necessários que utilizemos em sala de aula 
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”modelos científicos” ou modelagem. Justi (2006) define modelos como sendo: “(...) uma 

representação de uma ideia, objeto, acontecimento, processo ou sistema, criado com objetivo 

especifico”. (tradução nossa). Com base no conceito de modelo apresentado crie e justifique um 

modelo científico para o equilíbrio químico da água com o gás carbônico. 

A Tabela 4 é representativa das para os modelos científicos elaborados pelos pesquisados. 

 

CATEGORIA RESPOSTA DOS ALUNOS % 
Compartimentização 

do equilíbrio químico. 

 

9,1% 

Modelo ligação de 

Lewis. 

 

9,1% 

Modelo bola e vareta 

 

9,1% 

Não desenhou - 9,1% 
Outros modelos 

 

63,6% 

Tabela 4: Categorias para os modelos científicos elaborados pelos pesquisados. 

 

Como é discutido por Justi em seus trabalhos (JUSTI, 2010; FERREIRA & JUSTI, 2008; JUSTI, 

2006; FERREIRA & JUSTI, 2005), professores e alunos possuem grandes e muitas dificuldades 

em elaborar modelos e esse é de grande importância para o ensino de química. Neste trabalho foi 

possível identificar que 9,1% dos pesquisados possuem a concepção alternativa encontrada na 
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literatura chamada de “compartimentização” do equilíbrio químico, ou seja, reagentes e produtos 

em recipientes separados (ECHEVERRÍA, 1996). 

Encontramos também tradicionais modelos de ligação ensinados tanto no ensino médio quanto no 

nível superior, ou seja, modelo de bola e vareta que também é encontrado em livros de química de 

todos os níveis de ensino e modelos de ligação de Lewis 9,1% respectivamente. 

Como comentado por pesquisadores da área, os alunos possuem grandes dificuldades em elaborar 

modelos científicos, e na aplicação desse trabalho observamos que os pesquisados possuíam 

muitas dúvidas em responder a esse questionamento, tendo em vista que 9,1% dos pesquisados 

não fizeram modelos científicos. 

Encontramos também ideias simplistas, como quando questionamos os alunos de como eles 

visualizavam microscopicamente uma garrafa de refrigerante, e responderam: “Água preta” e 

“Liquido escuro ou solução de cor escura”. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Da análise dos resultados da pesquisa nos possibilitaram considerar que: 

 Os futuros professores possuem muitas concepções alternativas sobre equilíbrio 

Químico. 

 Os alunos não possuem uma definição precisa, e hábito como a utilização de 

modelos científicos em sala de aula. 

 As ideias dos pesquisados em relação ao conceito de equilíbrio químico estão 

dissociadas de aspectos importantes como o dinamismo do equilíbrio químico; 

 Constante de equilíbrio parece que estar concebida como uma entidade 

matemática capaz de influenciar diretamente o fenômeno da transformação química. 

 Os pesquisados não atribuem à constante de equilíbrio significados que lhes 

possibilitem, por exemplo, relacionar seu valor numérico ao que este pode estar 

representando em termos de concentração de reagentes e produtos, e, portanto em termos 

da extensão da reação. 

 

Como discutido por Justi (2010) é importante que professores possuam uma idéia clara do que 

venha a ser modelos científicos e sua importância para o ensino de química para que possamos 
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minimizar os efeitos das concepções alternativas em sala de aula, assim como a idéia por parte 

de alguns alunos que aprender química é uma tarefa difícil. 
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RESUMO 

Este trabalho objetivou identificar as concepções dos alunos do Ensino Médio sobre as 

atividades experimentais de Química, em uma escola de Aracaju-Sergipe e as contribuições dos 

experimentos problematizadores na promoção de atividades de elaboração de hipóteses, análise 

de dados e de conclusões. Para identificar as concepções foram apresentadas afirmações com as 

opções de respostas concordavam plenamente (CP), se concordavam (C), se eram indiferentes 

(I), se discordavam (D) ou se discordavam plenamente (DP). As atividades experimentais foram 

conduzidas pelos alunos mediadas pelo professor. Pode-se concluir que é possível trabalhar na 

Educação Básica com uma proposta de atividades experimentais problematizadoras, pois 

proporciona situações de questionamento, organização do pensamento, construção e socialização 

de argumentos. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Lei que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) envolve os processos 

formativos necessários para a vivência do cidadão, onde a escola deverá preparar não apenas 

para o trabalho, mas também favorecer a prática social. Quando falamos nesta prática, deve-se 

levar em consideração não apenas a convivência humana, mas também, a preocupação com o 

ambiente. Desta maneira é de suma importância destacar a educação tecnológica básica. 

Embora já existam no currículo desses alunos, as disciplinas tidas como tecnológica, não são 

bem compreendidas pelos discentes. Um dos motivos mais criticados é a maneira em que vem 

sendo aplicado nas escolas que não tem contribuindo para uma aprendizagem significativa. 

Observa-se que o ensino adotado é caracterizado pela transmissão verbal de conhecimentos, 

onde o aluno não participa ativamente aula, apenas absorve o que o professor se refere. 

Diante desse ineficaz método de ensino, foi elaborado os Parâmetros Curriculares Nacionais do 

Ensino Médio (PCNEM), para complementar a LDB, onde: 

 

A proposta apresentada para o ensino de Química nos PCNEM se 

contrapõe à velha ênfase na memorização de informações, nomes, 

fórmulas e conhecimentos como fragmentos desligados da realidade dos 

alunos. Ao contrário disso, pretende que o aluno reconheça e 

compreenda, de forma integrada e significativa, as transformações 

químicas que ocorrem nos processos naturais e tecnológicos em 

diferentes contextos, encontrados na atmosfera, hidrosfera, litosfera e 

biosfera, e suas relações com os sistemas produtivo, industrial e agrícola 

(PCN +, 2002). 
  

Para que o aluno consiga compreender de forma integrada e significativa, se faz necessário um 

ensino contextualizado, baseado no cotidiano e trabalhado de forma integrada com as outras 

disciplinas. É válido mencionar que contextualizar não é citar exemplo do cotidiano, mas sim 

criar situações problemáticas reais e buscar o conhecimento necessário para entendê-las e 

procurar solucioná-las (PCN+, 2002). 

Para os PCN+ (2002) as atividades experimentais merecem atenção especial no ensino de 

Química e podem ser realizadas de diferentes modalidades, como experimentos de laboratórios, 

demonstrações em sala de aula e estudo do meio, mas o seu emprego como confirmação dos 

conceitos estudados em sala de aula reduz o seu valor como instrumento pedagógico. As 

atividades experimentais devem possibilitar o exercício da observação, da formulação de 

indagações e estratégias para respondê-las, como a seleção de materiais, instrumentos e 

procedimentos adequados, da análise e sistematização dos dados. 
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Assim, as atividades experimentais precisam estar presentes no ensino de química, para 

possibilitar aos professores e alunos não só aprender as teorias das ciências, mas também como 

se constrói o conhecimento escolar, utilizando-se questionamentos, discussões de argumentos e 

validação desses argumentos, por meio do dialogo oral o escrito. Pois concordamos com Bizzo 

(2002) quando ele argumenta que: 

 

(...) o experimento, por si só não garante a aprendizagem, pois não é 

suficiente para modificar a forma de pensar dos alunos, o que exige 

acompanhamento constante do professor, que deve pesquisar quais são 

as explicações apresentadas pelos alunos para os resultados encontrados 

e propor se necessário, uma nova situação de desafio. 

 

Em pesquisas realizadas por Hodson (1994) e Giordan (2002) se discutem a comparação que os 

alunos fazem das atividades experimentais como magia e que os cientistas são mágicos, homens 

anormais. 

Segundo Giordam (2002), 

 

(...) as visões de mundo dos estudantes também devem ser influenciadas 

pelo pensamento cientifico e pelas expressões de sua cultura, cujos 

traços são parcialmente divulgados na mídia. No entanto, é no bojo de 

atividades realizadas em sala de aula que os estudantes podem se 

transformar em agentes sociais e históricos de seu tempo e podem, 

portanto, constituir significados apropriando de elementos da linguagem 

cientifica e de seus procedimentos, o que lhes dá a oportunidade de 

atribuir valor às formas de pensar e agir do cientista. 

 

Deste modo, um dos desafios da inclusão das atividades experimentais, no Ensino Médio é 

caracterizá-la como um processo investigativo e estabelecer a sua função pedagógica, cabendo 

ao professor escolher temas que estejam, preferencialmente, em harmonia com o cotidiano do 

aluno. É preciso que as atividades experimentais oportunizem o relacionamento do aluno com os 

fenômenos estudados e que ele se aproprie de conceitos e princípios científicos. Cabendo ao 

professor mediar a condução dessas atividades, indo além de um roteiro pré-estabelecido e que 

os resultados não sejam a comprovação do visto na teoria, mas o aprendizado dos conceitos 

químicos envolvidos. As atividades experimentais devem, portanto, atender a objetivos claros 

que funcione e enfatizem o desafio cognitivo. 

Este trabalho teve como objetivo realizar experimentos problematizadores, que possam 

promover atividades como elaboração de hipóteses, análise de dados e obtenção de conclusões 

promovendo a (re)construção do conhecimento químico. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
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Nas últimas décadas a experimentação vem sendo considerada um recurso metodológico que 

favorece o processo de ensino e aprendizagem de ciências (Química), mas ainda é pouco 

utilizada pelos professores do ensino médio, por diversos motivos, sendo os principais a falta de 

laboratórios e de tempo para o preparo das aulas. Apesar da importância das atividades 

experimentais para o processo de ensino e aprendizagem percebe-se que quando utilizadas, no 

ensino médio, alguns professores valorizam aspectos como manipulação de materiais e 

motivação, não atentando a aspectos fundamentais para o processo de aprendizagem como 

elaboração de uma hipótese, coleta e análise dos dados, reflexão dos resultados à luz do quadro 

teórico e das hipóteses enunciadas. Tais atitudes levam a enfatizar o produto e não o processo, 

sendo pouco valorizadas as etapas como elaboração das hipóteses, coleta e análise dos dados e 

elaboração das conclusões. 

Hodson (1990) destaca que muitos professores utilizam o laboratório sem uma adequada 

reflexão, acreditando que o experimento possa ensinar aos estudantes sobre o que é ciência e sua 

metodologia sem, contudo, considerar que a atividade pode contribuir para o desenvolvimento 

conceitual e cognitivo dos alunos. 

Segundo Hodson (1994), o trabalho experimental deve estimular o desenvolvimento conceitual 

fazendo com que os estudantes explorem, elaborem e supervisionem suas idéias, comparando-as 

com a idéia científica, pois só assim essas idéias terão papel importante no desenvolvimento 

cognitivo. Pesquisas mostram que os estudantes desenvolvem melhor sua compreensão 

conceitual e aprendem mais acerca da natureza das ciências quando participam de investigações 

científicas, onde haja suficiente oportunidade e apoio para reflexão. 

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. Assim, 

não basta apenas realizar o experimento é necessário integrar a prática com discussão, análises 

dos dados obtidos e interpretação dos resultados, fazendo com que o problema seja investigado e 

contextualizados ultrapassando a concepção empirista-indutivista. 

Para Francisco JR (2008) a experimentação como estratégia de ensino deve ser problematizadora 

do conhecimento, pois e no diálogo da realidade observada, na problematização e na reflexão 

crítica de professores e estudantes que se faz o conhecimento. O que se busca é estreitar o elo 

entre motivação e aprendizagem como também ir além da experimentação investigativa, à 

medida que propõe a leitura, a escrita e a fala como aspectos indissolúveis da discussão 

conceitual dos experimentos.  



VIII ESCOLA DE VERÃO EM EDUCAÇÃO QUÍMICA – ISSN: 2237-8731 56 

Para Carvalho e outros (1999) a atividade de experimentação deve estar acompanhada de 

situações problematizadoras, questionadoras, diálogos, envolvendo, portanto a resolução de 

problemas e levando à introdução de conceitos assim, a solução de um problema pela 

experimentação deve envolver também reflexões, discussões, negociação e explicações,  

processos típicos da construção e reconstrução do conhecimento científico. Neste contexto é 

possível desmistificar as influências empiristas e indutivistas presentes no ensino experimental 

de química daqueles que ainda, acreditam que tudo se resolve a partir da experimentação.  

Concordamos com Silvia e outros (2010) quando diz que tal perspectiva significa a proposição 

de experimentos problematizadores, que possam promover atividades como elaboração de 

hipóteses, análise de dados e obtenção de conclusões. O planejamento dessas atividades requer 

que o professo proponha questões para que os alunos pensem sobre os dados obtidos e as 

possíveis explicações para os fenômenos em estudo. 

Na nossa realidade ainda predomina nas atividades experimentais proposta, para o ensino médio, 

a linha epistemológica empirista e indutivista onde as atividades são orientadas por meio de 

roteiros nos quais as atividades são sequenciadas linearmente. Para esta situação De Jong (1998) 

enfatiza que os alunos procedem cegamente ao fazer anotações e manipular instrumentos, sem 

saber o objetivo e, como conseqüência, aprendem pouco e não (re)constroem o conhecimento 

químico.  

Concordamos com Zanon e Freitas (2007), quando colocam 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. 

Neste contexto, nos prepusemos realizar experimentos problematizadores, que possam promover 

atividades como elaboração de hipóteses, análise de dados e de conclusões. O planejamento 

dessas atividades requer que o professor proponha questões para que os alunos pensem sobre os 

dados obtidos e as possíveis explicações para os fenômenos em estudo. 

 

METODOLOGIA 

 

As atividades foram desenvolvidas com duas turmas da 2ª série do ensino médio do Colégio 

Estadual Presidente Costa e Silva, na cidade de Aracaju, no segundo semestre de 2011, com um 

total de 52 alunos. Cada turma foi dividida em quatro grupos. O Laboratório do Colégio possui 

uma boa estrutura física faltando, no entanto, alguns itens de segurança. Optamos por utilizar 

materiais alternativos e acessíveis no cotidiano dos alunos. 
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Para identificar as concepções prévias dos alunos sobre as atividades experimentais como 

estratégias metodológicas e as concepções após a realização das atividades foram apresentadas 

afirmações e eles deveriam responder se concordavam plenamente (CP), se concordavam (C), se 

eram indiferentes (I), se discordavam (D) ou se discordavam plenamente (DP). As atividades 

experimentais foram conduzidas pelos alunos mediadas pelo professor. 

 

Primeiro experimento: Condutividade Elétrica de soluções aquosas. 

O problema a ser resolvido foi “Todas as soluções aquosas podem conduzir corrente elétrica? O 

referido problema foi contextualizado através do texto “Sais minerais diluído na água bom ou 

ruim?”após a contextualização o professor mediou a construção das hipóteses. Após a construção 

da hipótese foi entregue aos alunos o roteiro,  no qual continham os materiais a serem 

empregados e o procedimento experimental e também as instruções para que os alunos fizessem 

observações sistematizadas do experimento, anotando as principais características dos reagentes 

e do sistema, se atentando às modificações ocorridas no sistema. O registro dos alunos e os 

questionamentos foram utilizados como fonte de dados 

 

 

 

Segundo experimento: Produzindo Sorvete 

O problema a ser resolvido foi “É possível fazer sorvete sem geladeira? O referido problema foi 

contextualizado através do texto “Produzindo Sorvete” após a contextualização o professor 

mediou a construção das hipóteses. Após a construção da hipótese foi entre aos alunos o roteiro, 

no qual continham os materiais a serem empregados e o procedimento experimental e também as 

instruções para que os alunos fizessem observações sistematizadas do experimento, anotando as 

principais características dos reagentes e do sistema, se atentando às modificações ocorridas no 

sistema. O registro dos alunos e os questionamentos foram utilizados como fonte de dados 

Foram utilizados materiais e reagentes alternativos, encontrados facilmente no cotidiano desses 

alunos, tais como: copos descartáveis, sacos plásticos, e reagentes do tipo sal de cozinha, 

vinagre, açúcar etc. 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

1) Das concepções dos alunos sobre as atividades experimentais  
 



VIII ESCOLA DE VERÃO EM EDUCAÇÃO QUÍMICA – ISSN: 2237-8731 58 

A tabela a seguir e representativa das concepções prévias dos alunos sobre as atividades 

experimentais em sala de aula e após a realização dos experimentos problematizadores, que 

promoveu atividades como elaboração de hipóteses, análise de dados e de conclusões. Os 

pesquisados deveriam responder se concordavam plenamente (CP) se concordavam (C) se eram 

indiferentes (I) se discordavam (D) ou se discordavam Plenamente (DP). 

 

 QUADRO 01 - Concepções prévias dos alunos sobre as atividades experimentais em 

sala de aula e após a realização dos experimentos problematizadores  

Questão Concepção prévia Após a realização dos 

experimentos 

1.Os experimentos realizados em 

laboratório são importantes e 

interessantes. 

80,0% para (CP) e 20,0% 

para (C) 

91,7% para (CP) e 

13,3% para (C) 

2. Gosto de participar das 

atividades realizadas em 

laboratório. 

75,0% para (CP) e 25,0% 

para (CP) 

100,0 % para (CP) 

3. Aprendo bastante com as 

atividades de laboratório. 

5,0% para (CP), (C) e (I); 

50,0% para (D) e 35,0% 

para (DP) 

100,0 %para (CP) 

4. Com as atividades de laboratório 

desenvolvo o senso crítico. 

35,0% para (CP); 50,0% 

para (C) e 15,0% para (I) 

100,0% para © 

5. Executo as atividades de 

laboratório sem prestar muita 

atenção. 

5,0% para (I); 40,0 para 

(DP) 

83,3% (D) e 16,7% para 

(DP) 

6. Entendo os fenômenos 

físicos/químicos que ocorrem nas 

aulas de laboratório. 

35,0% para (CP); 50,0% 

para (C) e 15,0% para (I) 

41,7% para (CP) e 

58,3% para (C) 

12. As aulas de laboratório deixam-

me impaciente. 

5,0% para (CP) e (I); 

25,0% para (D) e 65,0% 

para (CP) 

100,0 para (D) 

13. Acho as atividades de 

laboratório importantes para a 

minha formação escolar. 

25,0% para (CP) e 75,0% 

para (C) 

100,0% (CP) 

 

A professora colaboradora das duas turmas pesquisadas utilizava atividades experimentais no 

desenvolvimento das suas ações pedagógicas. Mas ficou evidente da análise dos dados do 

Quadro 01 que a experimentação precede a teoria, caracterizando uma lógica empirista e 

indutivista, onde as atividades são orientadas por meio de roteiros nos quais as atividades são 

sequenciadas linearmente. Para esta situação De Jong (1998) enfatiza que os alunos procedem 

cegamente ao fazer anotações e manipular instrumentos, sem saber o objetivo e, como 

consequência aprendem pouco e não (re)constroem o conhecimento químico. Esta situação fica 

evidente quando para a afirmação “Aprendo bastante com as atividades de laboratório.” nas 
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concepções prévias dos pesquisados 50,0% responderam que discordavam (C) e 35,0% que 

discordavam plenamente (DP) passando a 100,0% de concordância plena (CP) após a realização 

dos experimentos. O que pode caracterizar como coloca Carvalho e outros (1999), que as 

atividades experimentais devem estar acompanhadas de situações problematizadoras, 

questionadoras, diálogos, envolvendo, portanto a resolução de problemas e levando à introdução 

dos conceitos químicos envolvidos. 

 

2) Das atividades experimentais 

 

2.1 O primeiro experimento: Condutividade Elétrica de soluções aquosas. 

 

Da contextualização do problema a ser resolvido “Todas as soluções aquosas conduzem corrente 

elétrica? através da discussão do texto “Sais minerais diluído na água bom ou ruim?” observou-

se uma impaciência, por parte dos pesquisados, pois queriam realizar “logo” o experimento 

reforçando a concepção epistemológica empirista e indutivista predominante nas atividades 

experimentais realizadas pela professora colaboradora. 

Da construção da hipótese – ficou evidente a dificuldade dos pesquisados em expressar na forma 

escrita às ideias, havendo necessidade de mediação do professor que retomou pontos básicos da 

contextualização do problema. Hipótese estabelecida pelos pesquisados mediada pelo professor: 

“Para conduzir a corrente elétrica, as soluções aquosas devem possuir partículas elétricas 

(íons)”.  

Na realização do experimento foi difícil conscientizar os alunos pesquisados a importância de 

discutir e descrever cada etapa do processo, para eles era importante o “resultado final” 

reforçando a concepção epistemológica empirista e indutivista predominante nas atividades 

experimentais realizadas pela professora colaboradora. 

Quando questionados “O que ocorre no processo de dissociação iônica?” 87,5% relacionaram o 

processo a íons e destes 70,3% a separação de íons. Possivelmente está concepção se deve ao 

entendimento de que dissolução é o ato de dissolver. Das discussões ficou evidente 62,5% 

consideram que nem toda substância que sofre dissolução conduz corrente elétrica é preciso a 

presença de íons. Para questão “Por que o homem não pode beber água destilada?” para 62,5% 

pela ausência de sais minerais e 12,5% pela ausência de íons. 

2.2. Do segundo experimento: Produzindo Sorvete 
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Da contextualização do problema a ser resolvido “É possível fazer sorvete sem geladeira?” 

através da discussão do texto “Produzindo Sorvete” comparado com a contextualização do 

problema anterior observou-se maior integração dos alunos pesquisados. 

Da construção da hipótese – ainda persiste a dificuldade dos pesquisados em expressar, na forma 

escrita, às ideias, havendo necessidade de mediação do professor que retomou pontos básicos da 

contextualização do problema. Hipótese estabelecida pelos pesquisados mediada pelo professor: 

“A partir da adição de um soluto a água provoca a diminuição da temperatura de congelamento 

de líquido” 

Na realização do experimento houve maior integração e motivação dos pesquisados. 

Na construção do conceito de coloides houve uma maior associação ao tamanho das partículas 

(75,0%) do que a natureza da solução (25,0%). Para “O que acontece quando colocamos sal no 

gelo?” 100,0 % responderam que há uma diminuição de temperatura de congelamento do 

sistema. Com a realização do experimento os pesquisados conseguiram entender o processo de 

fabricação do sorvete e compreender os conceitos básicos das propriedades coligativas, 

concluindo que esta depende apenas do número de partículas do soluto, com destaque para a 

crioscópia.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Da análise dos dados e das observações pode-se considerar que: 

 A realização de experimentos problematizadores desenvolve a reflexão e a negociação de 

significados e o desperta o interesse pela ciência, tornando os conteúdos químicos mais 

objetivo e significativo; 

 Numa concepção construtivista, é função essencial do professor a promoção de 

atividades que levem o aluno a questionar, refletir e agir, ou seja, há necessidade de 

repensar a perspectiva metodológica, propiciando situações de aprendizagem focadas em 

situações-problema; 

 As atividades experimentais permitem ao aluno a investigação de temas científicos, o 

desenvolvimento de competências na resolução de problemas práticos e promove a 

cooperação e a integração aluno-aluno, professor aluno; 
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 As atividades experimentais podem constituir excelente caminho para que conceitos 

químicos sejam discutidos e problematizados, com a intervenção pedagógica do 

professor. 

Neste contexto, pode-se concluir que é possível trabalhar na Educação Básica com uma proposta 

de atividades experimentais problematizadoras, pois proporciona situações de questionamento, 

organização do pensamento, construção e socialização de argumentos. 
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RESUMO 

Este trabalho objetivou identificar as concepções dos alunos ingressantes e prováveis concludentes 

sobre as atividades experimentais realizadas nas disciplinas de conteúdo específico, do curso de 

Licenciatura em Química da Universidade Federal de Sergipe- Campus de São Cristóvão. A pesquisa foi 

realizada com alunos ingressantes e prováveis concludentes, matriculados no período 2010/2. O 

questionário foi o instrumento de coleta de dados dividido em três categorias: a) informações pessoais; 

b) concepções sobre experimentação do alunado no ensino médio; c) concepções e informações da 

experimentação no ensino superior. Da análise dos dados pode-se considerar que: as atividades 

experimentais seguem uma linha epistemológica empirista e indutivista; a utilização de roteiros leva os 

alunos a fazerem anotações e manipular instrumentos. 

 

Palavras-chave: atividades experimentais, formação inicial, ensino de Química. 

 

                                                             
9 Discentes do curso de Licenciatura em Química da Universidade Federal de Sergipe. Química. E-mail para correspondência: 

mila_tankian@hotmail.com.  

10 Discentes do curso de Licenciatura em Química da Universidade Federal de Sergipe. Química. E-mail para correspondência: 
claudstos@yahoo.com.br.  
11 Possui Graduação em Licenciatura em Química (Universidade Federal de Sergipe) e Mestrado em Química, pela Universidade 
Federal de Pernambuco. Coordenadora do Grupo de Estudos em Educação Química/Departamento de Química. Atua como 
professora do Departamento Química, na área de Ensino de Química. E-mail para correspondência: dandrade233@gmail.com 

mailto:dandrade233@gmail.com


VIII ESCOLA DE VERÃO EM EDUCAÇÃO QUÍMICA – ISSN: 2237-8731 64 

INTRODUÇÃO 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB - Lei 9394, de 20 de dezembro de 1996, 

estabelece diversas normas orientadoras para a formação de Profissionais da Educação, como: as 

finalidades e fundamentos da formação dos profissionais da educação; os níveis da formação de 

docentes; os cursos que poderão ser mantidos pelos Institutos Superiores de Educação; a carga 

horária da prática de ensino; a valorização do magistério e a experiência do docente.  

Ao se estabelecer os fundamentos e finalidades da formação profissional, verifica-se o uso de duas 

expressões na LDB referindo-se a formação desses profissionais: formação de profissionais da 

educação e formação de docente. A lei coloca que a finalidade da formação dos profissionais da 

educação é “atender aos diferentes níveis e modalidades de ensino e as características de cada fase 

de desenvolvimento do educando” (LDB/MEC/1996). Verifica-se dessa forma que o objetivo da 

formação dos profissionais da educação é criar condições e meios para atingir as finalidades da 

Educação Básica.  

Segundo a lei, tal finalidade terá fundamentos na “associação entre teorias e práticas, mediante 

estágios supervisionados e capacitação em serviço” e “o aproveitamento da formação e experiências 

anteriores”, adquiridas não só “em instituições de ensino” como também em “outras atividades” que 

não são de ensino ”(LDB/MEC/1996). 

A lei estabelece que “a formação dos profissionais da educação para atuar na Educação Básica far-

se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos 

superiores de educação” (LDB/MEC/1996). Em decorrência disto fica estabelecido que “até o fim da 

década da educação somente serão admitidos professores habilitados em nível superior ou 

formandos pro treinamento em serviço”, (LDB/MEC/1996), sendo que a instituição da década da 

educação terá início a partir de um ano de publicação desta lei. 

A formação de professores poderá ocorrer além das universidades e institutos superiores de 

educação, em outras instituições de ensino superior tais como faculdades integradas, faculdades 

isoladas e centros universitários. De acordo com art. 8 do Decreto n.º 2.306, de 19/08/97, o Sistema 

Federal de Ensino comporta as seguintes instituições de ensino superior que podem alguma forma 

participar na formação dos profissionais da educação: universidades; centros universitários; 

faculdades integradas; faculdades e institutos superiores ou escolas de ensino. 

Dessa forma cabe aos institutos superiores manter:  
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“cursos formadores de profissionais para a educação básica, inclusive o 

curso normal superior destinado à formação de docentes para a educação 

infantil e para as primeiras séries do ensino fundamental; programas de 

formação pedagógica para portadores de diplomas de educação superior 

que queiram se dedicar a educação básica; programas para educação 

continuada para os profissionais dos diversos níveis” (LDB/MEC/1996). 

 

Na Resolução CNE/CP 1, 18 de fevereiro de 2002 que institui as diretrizes curriculares nacionais para 

a formação de professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura em 

graduação plena. Identificamos a preocupação e o destaque que o Conselho Nacional de Educação 

apresentou para a necessidade de um ensino diferenciado para estimular a esse novo educador 

desenvolver a aprendizagem pelo princípio metodológico da ação-reflexão-ação buscando a 

resolução de situações-problemas. 

No artigo 2º dessa resolução são apontados os principais objetivos que a formação para a atividade 

docente que devem propiciar ao aluno graduado e futuro professor são eles: 

“... I - o ensino visando à aprendizagem do aluno; 

II - o acolhimento e o trato da diversidade; 

III - o exercício de atividades de enriquecimento cultural; 

IV - o aprimoramento em práticas investigativas; 

V - a elaboração e a execução de projetos de desenvolvimento dos 

conteúdos curriculares; 

VI - o uso de tecnologias da informação e da comunicação e de 

metodologias, estratégias e materiais de apoio inovadores; 

VII - o desenvolvimento de hábitos de colaboração e de trabalho em 

equipe.”  

Percebe-se a preocupação de formar novos professores de modo que enriqueçam e o instrumentem 

com uso de “tecnologias da informação e da comunicação e de metodologias (dentre estas, a 

experimentação), estratégias e materiais de apoio inovadores” que implementem atividades em 

equipe e que projetem o social, a cultura, a visão da sociedade.   

Ainda nesta resolução, o artigo 3º traz os princípios norteadores para preparar para o exercício 

profissional específico são eles: 



VIII ESCOLA DE VERÃO EM EDUCAÇÃO QUÍMICA – ISSN: 2237-8731 66 

“A coerência entre a formação oferecida e a prática esperada pelo futuro 

professor desenvolvendo a aptidão do novo professor em provocar uma 

aprendizagem no processo de construção de conhecimentos, habilidades e 

valores em interação com a realidade para desenvolver no aluno uma visão 

de mundo e análise das situações numa visão científica.” (CNE/MEC/2002). 

 

A importância de desenvolver “a pesquisa científica com foco no processo ensino-aprendizagem”, 

uma vez que estimula o graduando a identificar e perceber como os seus futuros alunos concebem o 

que é explicado para então adquirir a “compreensão do processo de construção do conhecimento”. 

Dentro da proposta da legislação para formação de professores percebe-se a necessidade de formar 

um professor que estimule seus alunos a pensar, discutir e desenvolver uma visão científica sobre a 

natureza e o meio social para que ele possa entender e opinar sobre os problemas e situações que 

ocorrem no seu cotidiano e que vão influir na sua qualidade de vida desenvolvendo assim uma 

postura cidadã na sociedade. 

No contexto das diretrizes curriculares fica evidente que uma mudança de paradigma educacional 

exige, igualmente, uma mudança de postura institucional e um novo envolvimento do corpo docente 

e dos estudantes. Já não se pode aceitar o ensino seccionado, departamentalizado, no qual 

disciplinas e professores se desconhecem entre si. Assim, as atividades curriculares dependerão da 

ação participativa, consciente e em constante avaliação de todo o corpo docente.  

O Licenciado em Química deve ter formação generalista, mas sólida e abrangente em conteúdos dos 

diversos campos da Química, preparação adequada à aplicação pedagógica do conhecimento e 

experiências de Química e de áreas afins na atuação profissional como educador na educação 

fundamental e média. E dentre as competências associadas as atividades experimentais destaca-se: 

saber conduzir análises químicas, físico-químicas e químico-biológicas qualitativas e quantitativas e a 

determinação estrutural de compostos por métodos clássicos e instrumentais, bem como conhecer 

os princípios básicos de funcionamento dos equipamentos utilizados e as potencialidades e 

limitações das diferentes técnicas de análise; possuir conhecimento dos procedimentos e normas de 

segurança no trabalho, inclusive para expedir laudos de segurança em laboratórios, indústrias 

químicas e biotecnológicas; possuir conhecimento da utilização de processos de manuseio e descarte 

de materiais e de rejeitos, tendo em vista a preservação da qualidade do ambiente; saber atuar em 

laboratório químico e selecionar, comprar e manusear equipamentos e reagentes; saber adotar os 

procedimentos necessários de primeiros socorros, nos casos dos acidentes mais comuns em 

laboratórios químicos; possuir conhecimento sólido e abrangente na área de atuação, com domínio 

das técnicas básicas de utilização de laboratórios, bem como dos procedimentos necessários de 
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primeiros socorros, nos casos dos acidentes mais comuns em laboratórios de Química; saber 

trabalhar em laboratório e saber usar a experimentação em Química como recurso didático; possuir 

conhecimento dos procedimentos e normas de segurança no trabalho; organizar e usar laboratórios 

de Química.  

Da análise da estrutura curricular do Curso de Licenciatura em Química, da Universidade Federal de 

Sergipe, aprovada pela Resolução Nº 202/2009/CONEPE, de 18 de dezembro de 2009, observa-se 

uma carga horária de 360 horas de atividades experimentais, correspondendo a 12,76% da carga 

horária total do curso distribuídas entre as diversas disciplinas de conteúdos específicos. Em 2009, o 

currículo sofreu um novo ajuste e a carga horária de atividades experimentais corresponde a 13,8% 

da carga horária total do curso. 

As atividades normalmente são realizadas em grupo seguindo um roteiro pronto, que chamamos de 

“receita” e onde posteriormente os alunos devem entregar, na aula seguinte, um relatório em grupo, 

caracterizando uma linha epistemológica empirista e indutivista. Na concepção de Jong (1998) os 

alunos procedem cegamente ao fazer anotações e manipular instrumentos, sem saber o objetivo e, 

como consequência, aprendem pouco e não fazem ligações entre a teoria e a prática. 

A experimentação é um tema suscita discussões devido aos constantes questionamentos da não-

utilização, por parte dos professores, desta ferramenta metodológica que pode auxiliá-los  no 

processo de ensino, e quando utilizada  não consegue extrair dos alunos ideias que levem a 

(re)construção do conhecimento. Tanto que uma das principais concepções encontradas nos artigos 

analisados é a utilização do experimento como ilustração da teoria estudada, como também da mera 

investigação de seus resultados. Outra concepção é a utilização das atividades experimentais com a 

crença de que ela funciona como um agente de motivação para o aluno aprender química. 

Entretanto, na prática os experimentos utilizados são muito distantes da realidade do aluno e 

acabam não provocando motivação, já que contribui para a formação de um conceito de química 

onde sua utilização é voltada unicamente para o setor industrial.  

Entretanto, existem várias estratégias que rompem com esses paradigmas existentes sobre a 

atividade experimental. 

Por exemplo, Francisco W. e colaboradores ( 2008) concebem a experimentação como uma ação 

problematizadora  fundamentada  nos princípios e nas idéias de Paulo Freire. Para ele ‘A 

experimentação problematizadora almeja ir além da experimentação investigativa, pois propõe uma 

discussão conceitual dos experimentos’ e se desenvolve nas seguintes etapas: 
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 Problematização Inicial: ‘apresenta situações reais que os alunos presenciam e que estão 

envolvidos. ’ 

 Organização do conhecimento: ‘recursos que podem desempenhar o papel formativo e 

construtivo da apropriação crítica dos conhecimentos. ’ 

 Aplicação do conhecimento: ‘ capacitar os alunos na utilização do conhecimento que vem 

sendo adquirido. ’ 

Na primeira etapa identificam-se as concepções dos alunos sobre determinado assunto e sua 

capacidade de associar e criar hipóteses através do experimento com seu meio social promovendo 

então, a organização e aplicação do conhecimento. 

Esta refere-se as atividades desenvolvidas nas disciplinas Pesquisa em Ensino de Química I e II e teve 

como objetivo identificar as concepções dos alunos ingressantes e prováveis concludentes sobre as 

atividades experimentais realizadas nas disciplinas de conteúdo específico, do curso de Licenciatura 

em Química da Universidade Federal de Sergipe- Campus de São Cristóvão.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Em meio a discussões sobre novas maneiras de encontrar estratégias para sanar o sistema 

educacional atual que se encontra defasado na sua forma de ensinar ciências à nova linha de 

pesquisa encontrada como solução é fundamentada no construtivismo onde a interação sócio-

cultural e a construção do conhecimento através dessa interação é o principal fator defendido por 

ela. 

Segundo Hodson (1994) o único modo eficaz de aprender a fazer Ciência é praticando a Ciência de 

maneira crítica e não aprendendo uma “receita” que pode ser aplicada em todas as situações. O 

importante nessa atividade é o desafio cognitivo que o experimento provoca nos alunos, onde eles 

devem estabelecer conexões entre as atividades em questão e os conhecimentos conceituais 

correlacionados. Para ele, a parte mais importante desse processo é a necessidade da reflexão da 

atividade praticada e que grande parte da ineficácia educativa do trabalho experimental no que diz 

respeito à compreensão dos conceitos científicos deve-se à passividade intelectual dos alunos 

quando se promovem atividades em que estão ausentes o debate e a exploração das idéias.  

Hodson defende que qualquer método de aprendizagem exige que seus aprendizes sejam ativos no 

lugar de passivos concordando com a idéia de que os alunos aprendem mais com a experiência 

direta, com o trabalho prático. Nesse sentido, trabalho prático não necessita incluir somente 
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atividades que se desenvolvam exclusivamente no laboratório. Existem alternativas válidas como as 

atividades interativas, trabalhos com materiais de análises de casos presentes na mídia e na 

sociedade, entrevistas, debates, trabalhos em painéis, investigação na biblioteca, entre outras. 

De acordo com Mello (2004), “o educador é o mediador da relação do aluno com o mundo que ele 

irá conhecer, pois os objetos da cultura só fazem sentido quando aprendemos seu uso social – e só 

pode ensinar o uso social das coisas quem já sabe usá-las.” “A tarefa do educador é garantir a 

reprodução, em cada aluno, das aptidões humanas, que são produzidas pelo conjunto dos homens e 

que, sem a transmissão da cultura, não aconteceria”. 

METODOLOGIA 

O presente estudo foi realizado com alunos de um curso em Licenciatura em Química. O alunado 

escolhido para pesquisa faz parte de duas categorias: os alunos ingressantes no curso Licenciatura 

em Química que cursaram no máximo duas disciplinas experimentais da estrutura curricular do 

curso. E a outra categoria alunos prováveis concludentes do respectivo curso, ou alunos que 

cursaram mais de três disciplinas experimentais. 

Nesta pesquisa o instrumento utilizado para coleta de dados foi o questionário estruturado. A 

utilização de questionário apresenta as seguintes vantagens: possibilita ao pesquisador abranger um 

maior número de pessoas e de informações em certo espaço de tempo; facilita a tabulação e o 

tratamento dos dados obtidos; possibilita ao pesquisado tempo suficiente para refletir sobre as 

questões e respondê-las adequadamente; garanti o anonimato, consequentemente maior liberdade 

nas respostas, com menor risco de influência do pesquisador sobre elas; economiza tempo e 

recursos tanto financeiros como humanos na sua aplicação. 

O questionário foi dividido em três categorias: a) informações pessoais; b) concepções sobre 

experimentação do alunado no ensino médio; c) concepções e informações da experimentação no 

ensino superior. Consta do questionário questões: fechadas (que apresentam categorias ou 

alternativas de resposta fixa) e abertas (que leva o informante a responder livremente em frases e 

orações). 

ANÁLISE E DISCUSSÕES DOS RESULTADOS 

 

a) Da categoria informações pessoais 
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Dos alunos ingressantes que responderam ao questionário 50,0% são do sexo masculino, com faixa 

etária entre 17-21 anos (80,0%) e 20,0% na faixa etária de 21 – 30 anos.  60,0% dos pesquisados 

cursaram o ensino médio em escola pública e 40,0% em escola particular. Dos entrevistados 60,0% 

não trabalham enquanto 40,0% trabalham nesse percentual estão incluídos, também, os que fazem 

iniciação à pesquisa. Os alunos pesquisados ingressarão na universidade no ano de 2010.1. 

Dos prováveis concludentes pesquisados 60,0% são do sexo masculino. A faixa etária varia entre 17-

21 anos (50,0%) e 21 – 30 anos (50,0%). Assim como os ingressantes 60,0% dos pesquisados são 

oriundos da escola pública. Entre os prováveis concludentes 80,0% trabalham. 

Para 100,0% dos pesquisados as atividades experimentais não contribuíram para a  escolha pelo 

curso de Química Licenciatura. 

b) Das concepções sobre experimentação do alunado durante o ensino médio  
 

b.1)  Dos alunos ingressantes destaca-se as seguintes falas: 

 

“As aulas experimentais levanta a auto-estima do aluno em relação à química, levantando 

muitas curiosidades. Infelizmente não todas as escolas que oferecem laboratórios com seus 

devidos aparelhos.” 

“Não tive aulas no laboratório, mas acho que as aulas práticas favorecem a aprendizagem.” 

“Como não houve atividades experimentais, minha visão é extremamente negativa. 

Infelizmente a maioria das escolas não se interessa em proporcionar tais privilégios, isso só 

dificulta na aprendizagem.” 

“Seria bom se as escolas tivessem laboratórios para as aulas práticas.” 

Há uma predominância de que as atividades experimentais são motivadoras (75,0%) caracterizando a 

experimentação como uma aula diferente do padrão estimulando o aluno na aprendizagem e a ideia 

de que a experimentação explica por si só os conceitos químicos, mas observações que não 

conseguem explicar, por exemplo, que a mudança de coloração de um sistema reagente pode 

caracterizar a evidência de uma reação química e menos ainda o que está ocorrendo em nível 

microscópico da reação, quais ligações estão sendo rompidas. 

Fica evidente também, que as atividades experimentais só podem ser realizadas no laboratório 

“tradicional” possivelmente, esta concepção caracteriza falhas na formação do professor em relação 

à experimentação. 
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b.2) Dos alunos prováveis concludentes destaca-se as seguintes falas: 

 

“É importante para validar as teorias além de propiciar a contextualização.” 

“Não tive práticas experimentais no ensino médio. No entanto, tais atividades são 

importantes para compreensão dos conceitos químicos, desde que haja interação da mesma 

com os fenômenos químicos e a sociedade. 

“Não tive aulas experimentais no ensino médio, pois a escola não tinha estrutura para isso e 

os professores não se mostravam interessados em trabalhar a parte experimental, por ser um 

cronograma apertado. Não justificando a falta da experimentação.” 

“Nunca houve atividades experimentais, pois por ser uma escola particular a única 

preocupação era o vestibular, experimentos eram considerados perda de tempo.” 

“As atividades eram realizadas no intuito de provar algo. Eu não entendia o fenômeno que 

ocorria, apenas aceitava o que o professor dizia, não havia investigação o que era passado 

vinha pronto.” 

“Como não tive aulas experimentais no ensino médio, porém vejo muita importância dessas 

para construir conceitos principalmente quando trata-se de fenômenos do cotidiano.” 

“Como não tive aulas experimentais no ensino médio, porém vejo muita importância dessas 

para construir conceitos principalmente quando trata-se de fenômenos do cotidiano.” 

“Foi ótima para fixação do assunto abordado, porém o que observamos foi à confirmação do 

que a professora falou que iria acontecer, mas o que realmente estava acontecendo não 

tinha noção.” 

Observa-se da fala dos prováveis concludentes que as concepções pouco diferem das dos alunos 

ingressantes o foco é que “... são importantes para compreensão dos conceitos químicos, desde que 

haja interação da mesma com os fenômenos químicos e a sociedade”. 

Predomina a linha epistemológica empirista e indutivista onde as atividades são orientadas 

por meio de roteiros nos quais as atividades são sequenciadas linearmente. Para esta situação 

De Jong (1998) enfatiza que os alunos procedem cegamente ao fazer anotações e manipular 

instrumentos, sem saber o objetivo e, como conseqüência, aprendem pouco e não 

(re)controem o conhecimento químico. Percebe-se uma concepção de que a experimentação 

funciona como uma situação de descoberta da realidade, ou de confrontação entre a teoria e 

prática.  

c) Das concepções dos alunos do curso de Licenciatura em Química sobre as atividades 
experimentais das disciplinas especificas do curso 



VIII ESCOLA DE VERÃO EM EDUCAÇÃO QUÍMICA – ISSN: 2237-8731 72 

Nesta categoria foi solicitado aos pesquisados que utilizassem a seguinte escala de valores, 

marcando com X o conceito devido. Conceitos: sim; não; a maioria das vezes (AMV); poucas vezes 

(PV).  

A Tabela 01 é representativa dos valores atribuídos pelos alunos ingressantes (AI) que só cursaram 

uma disciplina com atividade experimental (Laboratório de Química, ofertada no primeiro semestre 

letivo do curso) e pelos alunos prováveis concludentes (APC) que cursaram pelo menos duas 

disciplinas específicas com atividades experimentais. 

TABELA 01 - Valores atribuídos pelos pesquisados sobre as atividades experimentais do Curso 

Questões Sim (%) Não (AMV) (PV) 

AI APC AI APC AI APC AI APC 

1 - Depois da primeira aula no 

laboratório você considera que 

houve um desenvolvimento de suas 

habilidades nessa área? 

60% 20% 0% 70% 30% 0% 10% 10% 

2 - No decorre do curso você 

considera que houve uma evolução 

de habilidades no Laboratório? 

100

% 

80% 0% 20% 0% 0% 0% 0% 

3 - O número de atividades 

experimentais da disciplina é 

suficiente para o desenvolvimento 

de habilidades de manuseio e 

realização de atividades 

experimentais? 

50% 60% 10% 30% 20% 10% 20% 0% 

4 – Nas atividades experimentais foi 

comprovado o que foi dito nas aulas 

teóricas? 

70% 60% 0% 0% 10% 40% 20% 0% 

5 – As atividades experimentais 

contribuíram para a compreensão e 

construção de conceitos químicos? 

40% 40% 0% 20% 40% 40% 20% 0% 

6 – Você considera que as 

atividades desenvolvidas nestas 

disciplinas poderão ser realizadas 

nas escolas do Ensino Médio? 

80% 10% 20% 50% 0% 20% 0% 20% 

7 – Há apresentação oral dos 10% 0% 80% 80% 0% 0% 10% 20% 
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relatórios 

Da análise dos valores apribuídos tanto pelos alunos inicientes (AI) como pelos alunos prováveis 

concludentes (APC) observa-se que perciste a concepção epistemológica empirista e indutivista onde 

as atividades são orientadas por meio de roteiros nos quais as atividades são sequenciadas 

linearmente. Possivelmente, a aprendizagem assim orientada pode desvalorizar a criatividade do 

trabalho científico e fazer crer que o trabalho experimental produz verdades absolutas e cultuar a 

ideia de que o aprender se faz pela experiência e pelas observações empíricas. Pelos valores 

atribuídos pelos alunos prováveis concludentes (50,0 %) as atividades desenvolvidas não poderão ser 

realizadas nas escolas do Ensino Médio quando deveria haver coerência entre o que se faz na 

formação e o que dele se espera como profissional.  

d) Das concepções dos alunos do curso em relação aos professores das disciplinas experimentais 

Nesta categoria também foi solicitado aos pesquisados que utilizassem a mesma escala de valores do 

item anterior marcando com X o conceito devido. A Tabela 02 é representativa dos valores atribuídos 

pelos alunos ingressantes (AI) e pelos alunos prováveis concludentes (APC) sobre as ações dos 

professores das disciplinas experimentais. 

TABELA 02 - Valores atribuídos pelos pesquisados sobre as ações dos professores das disciplinas 

experimentais 

Questões Sim Não (AMV) (PV) 

I C I C I C I C 

1 - O professor apresentou e seguiu 

um plano de ensino coeso 

permitindo a orientação, referência 

e planejamento para o curso por 

parte dos alunos? 

40% 50% 20% 30% 20% 10% 20% 10% 

2 – O professor demonstrou clareza 

e segurança e soube destacar os 

pontos mais importantes na 

exposição dos conteúdos da 

disciplina? 

40% 50% 30% 20% 20% 20% 10% 10% 

3 – O professor fundamentou 

teoricamente os alunos sobre cada 

atividade? 

30% 10% 20% 20% 20% 60% 30% 10% 
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4 – O professor enriqueceu as aulas 

com exemplos de pesquisa e 

desenvolvimentos atuais? 

20% 0% 20% 50% 20% 30% 40% 20% 

5 - Após a realização das atividades 

experimentais o professor discutiu 

os fatos e os dados com os alunos? 

50% 0% 0% 60% 20% 10% 30% 30% 

6 - Incentivou aprofundamento e 

re-elaboração dos conteúdos por 

parte dos alunos? 

30% 10% 20% 60% 20% 20% 30% 20% 

7- O professor exige a elaboração 

do relatório? 

100% 90% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 

8 - Foi ensinado como elaborar um 

relatório? 

100% 70% 0% 20% 0% 10% 0% 0% 

 

Dos valores atribuídos pelos pesquisados (alunos ingressantes e alunos prováveis concludentes) 

observa-se os professores formadores do curso seguem a mesma linha dos professores do ensino 

médio, ou seja, a linha epistemológica empirista e indutivista orientada por meio de roteiros nos 

quais as atividades são seqüenciadas linearmente. Construindo ou consolidando a ideia de que a 

experimentação funciona como uma situação de descoberta da realidade, ou de confrontação entre 

a teoria e prática, mesmo que alguns enriqueceram com exemplos de pesquisa e desenvolvimento 

atual. O relatório não é usado para incentivar o aprofundamento e reelaboração dos conteúdos por 

parte dos alunos. A fala a seguir caracteriza a linha epistemológica empirista e indutivista seguida 

pelos professores formadores: 

“Nessa disciplina e em algumas outras dessa mesma área, é necessário uma participação 

mais ativa do professor, questionando, tirando dúvidas, investigando os fenômenos 

ocorridos durante o experimento. E também em todas as aulas a prática proposta na hora, 

sem chance do aluno conhecer afundo o experimento e a teoria nela envolvida. Seguindo 

uma receita de bolo sem fundamentos.” 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Da análise dos dados pode-se considerar que: 

 As atividades experimentais realizadas durante a formação inicial dos alunos do 

Curso de Licenciatura em Química seguem linha epistemológica empirista e 

indutivista; 
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 A utilização de roteiros leva os alunos a fazerem anotações e manipular 

instrumentos, sem saber o objetivo e, como conseqüência, sem a (re)construção do 

conhecimento; 

 Os alunos ingressantes no Curso têm uma concepção de que a experimentação por si 

só proporciona um aprendizado significativo, porém, no decorrer de sua formação 

percebem que isso não é verdade; 

Neste contexto pode-se concluir que numa concepção construtivista, é função essencial do professor 

a promoção de atividades que levem o aluno a questionar, refletir e agir, ou seja, há necessidade de 

repensar a perspectiva metodológica, propiciando situações de aprendizagem focadas em situações-

problema, como colocam (SILVA; ZANON, 2000)... as ciências experimentais devem envolver menos 

procedimentos e mais reflexão, possibilitando uma nova forma dos alunos visualizarem as práticas 

científicas. 
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RESUMO 

O presente trabalho buscou mostrar os resultados obtidos a partir da experimentação em uma 

sala de aula em que os alunos iriam resolver um problema através do levantamento de 

hipóteses e dessa forma solucionar a sua questão inicial, sem que houvesse um roteiro 

experimental pré-definido. A pesquisa foi aplicada em uma turma da 2ª série do ensino médio 

da rede estadual de ensino em Aracaju/Sergipe, com 33 alunos divididos em grupos. Utilizou-

se como instrumento de pesquisa um questionário e observações. Dos resultados considera-se 

que: trabalhar a experimentação contextualizando o problema ativa a curiosidade 

epistemológica dos estudantes e promove a integração entre aluno-aluno e professor-aluno 

criando um ambiente de aprendizagem favorável à troca de significados, propiciando o 

desenvolvimento da capacidade de participação e uma concepção de ciência como processo 

em construção. 

Palavras chave: Experimentação, contextualização, ensino de química. 
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Introdução 

Com o desenvolvimento e a velocidade das informações, cada vez mais é necessário ampliar 

as metodologias de ensino da química. Nesse sentido, os PCN para o ensino médio vêm 

enfatizar essa necessidade, pois de acordo com o mesmo, a mobilidade do ensino de Química 

e as vertentes da tecnologia, assim como as variáveis ambientais, sociais, políticas e 

econômicas, podem de maneira significativa interferir para a promoção da construção dos 

conceitos químicos por parte dos discentes. 

O conteúdo dos currículos de CTS tem um caráter multidisciplinar, os conceitos são sempre 

abordados a em uma perspectiva relacional, de maneira a evidenciar as diferentes dimensões 

do conhecimento estudado, sobretudo as interações entre ciência, tecnologia e sociedade. 

Nesses currículos procura-se evidenciar como os contextos social, cultural e ambiental, nos 

quais se situam a ciência e a tecnologia, influenciam a condução e o conteúdo das mesmas; 

como ciência e tecnologia, por sua vez, influenciam aqueles contextos e finalmente como 

ciência e tecnologia tem efeitos recíprocos e suas inter-relações variam de época para época e 

de lugar para lugar. 

Examinando as grandes conquistas da ciência apartir do final do século XIX e, sobretudo no 

decorrer do século XX, no campo da química podemos citar Bachelard que parte de 

pressupostos epistemológicos e nos exercita em racionalizarmos nossa forma de pensar. 

Do ponto de vista da química, Bachelard assinala também grandes mudanças: 

“A química não e, mas uma ciência da memória, uma pesada 

“ciência de memória” e sim uma manifestação de um 

materialismo racional relacional. Para isso deve se fazer dessa 

ciência uma meta-ciência estabelecendo ligações entre a razão 

e a empiria. O empirismo precisa ser compreendido; o 

racionalismo precisa ser aplicado. Um empirismo sem leis 

claras, sem leis coordenadas, sem leis dedutivas não pode ser 

pensado nem ensinado; um racionalismo sem provas palpáveis, 

sem aplicação a realidade imediata não pode convencer 

plenamente. O valor de uma lei empírica prova-se fazendo dela 

a base de um raciocínio. Legitima-se um raciocínio fazendo dele 

a base de uma experiência. A ciência e a soma de provas e 

experiências, somas de regras e leis, somas de evidencia e fatos 

e tem necessidade de filosofia em dois pólos. Mais exatamente 



VIII ESCOLA DE VERÃO EM EDUCAÇÃO QUÍMICA – ISSN: 2237-8731 79 

ela tem necessidade de um desenvolvimento dialético, porque 

cada noção se esclarece de um desenvolvimento dialético, 

porque cada nação se esclarece de uma forma complementar 

segundo dois pontos de vista filosóficos diferentes.” et al, 

(Bachelard, 1984). 

A idéia básica de noção de perfil conceitual, de que as pessoas podem apresentar diferentes 

maneiras de ver e representar o mundo, são usadas em contextos diferenciados e 

compartilhados por diferentes autores. Schutz, por exemplo, fala de um mundo social que não 

e de modo algum homogêneo, mas exibe uma estrutura multiforme. “Cada uma de suas 

esferas ou regiões e, ao mesmo tempo, uma maneira de entender as experiências subjetivas 

dos outros.” Schutz e Mortiner (1994) 

O ensino de química tem, também, a função de apresentar um conceito de Ciência ao aluno 

como uma atividade humana em construção que leva em conta o papel principalmente social 

que proposto pela Ciência. Dessa maneira faz-se necessário recorrer a metodologias que 

contribuam para uma aprendizagem mais significativa de química. Uma opção de 

metodologia que pode gera suporte para essa aprendizagem é a experimentação. 

Quando a experimentação é desenvolvida levando em conta os aspectos sociais, econômicos e 

culturais, ou seja, de forma contextualizada poderemos obter resultados positivos. No 

processo de ensino-aprendizagem no que se refere ao papel da experimentação Galiazziet al 

(2001) afirmam que há mais de um século as atividades experimentais foram implantadas nas 

escolas, fortemente influenciada pelos trabalhos desenvolvidos nas universidades, o objetivo 

era melhorar a aprendizagem do conteúdo científico, uma vez que os alunos aprendiam o 

conteúdo químico, porém não aplicavam o mesmo no dia a dia. 

Somente na década de 60 Projetos Curriculares americanos como CHEMS 

(ChemicalEducational Material Study) e CBS (Chemical Bond Approach Project) foram 

aplicados no Brasil com o intuito de aumentar o desenvolvimento da ciência e tecnologia, o 

qual teria levado à necessidade de reformulação do ensino de ciências até então existente. 

Todavia, sem entrar nos detalhes dos problemas apresentados durante a aplicação e os 

resultados obtidos daqueles projetos, sabe-se que a concepção de ciências presente nas 

propostas de experimentação, oriundas ou não dos mesmos, correspondia à concepção 

empírico-positivista, a qual muito foi e continua sendo criticada pelos pesquisadores da área 

de ensino de ciências atuais. Giordan 1999, porém ressalta a importância da experimentação 

para o processo de ensino-aprendizagem de ciências/química. Galiazziet al (2001) cita que 

apesar da experimentação se apresentar como uma metodologia que pode transformar o 
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ensino de ciências na sala de aula as atividades experimentais são poucos freqüentes nas 

escolas justificadas pela falta de laboratório e recursos para manter tais atividades. 

Dessa forma, os professores acabam tendo uma formação pedagógica que Maldaner classifica 

como “ambiental” na qual o indivíduo reproduz as mesmas ações as quais tiveram contato ao 

longo da sua vida escolar e acadêmica. As atividades experimentais devem ser encaradas 

como instrumento de aprendizagem de Ciências e como tal deve ser incluídas na rotina da 

sala de aula, e que devam proporcionar ao aluno não apenas a compreensão de teorias e sim 

como tais teorias se aplicam no dia a dia e também como se constrói o conhecimento 

científico a partir da experimentação. 

No que se refere à experimentação como metodologia de ensino um dos pontos positivos é o 

interesse que desperta nos alunos independente do nível de escolaridade, uma vez que a 

experimentação possuir um caráter motivador e ao mesmo tempo desafiador no que diz 

respeito aos acontecimentos que podem ocorrer durante sua realização.  

A contextualização se apresenta como forma de ajudar e melhorar o processo de ensino-

aprendizagem, bem como contribuir parar um ensino de química mais efetivo. Chassotet al  

(1993) defende que o desenvolvimento de uma Química que tenha na experimentação uma 

forma de aquisição de dados da realidade, utilizados de forma crítica no mundo e para o 

aprimoramento do desenvolvimento cognitivo, já que a contextualização ele coloca o ensino 

de Química como meio de educação para a vida, como uma relação entre os conteúdos 

aprendidos em sala e o cotidiano do aluno, ajudando dessa forma não só na construção do 

conhecimento científico mais também na formação de um cidadão crítico e atuante na 

sociedade capaz de refletir, compreender, discutir e agir sobre a sociedade na qual está 

inserida. 

Para promover uma aprendizagem focada na formação do cidadão a contextualização deve 

dar significado aos conteúdos facilitando, portanto a ligação entre o conhecimento científico e 

o conhecimento necessário para compreender os fenômenos que acontecem a nossa volta. 

Desse modo a contextualização inter-relaciona conhecimento de diversas áreas uma vez que o 

conhecimento científico por si só não faz sentido que não podermos utilizá-lo, Wartha e 

Alário (2005) defendem que tais sentidos incorporam valores, porque explicitam o cotidiano, 

constroem a compreensão de problemas sócio-culturais e facilitam viver o processo de 

descoberta é considerar as idéias e o cotidiano do aluno se aprimorando de novos 

conhecimentos. Elaborando assim o conhecimento na realidade em que se vive, isso faz com 

que o aluno compreenda a importância dos fenômenos que ocorrem de forma mais coerente e 

significativa. 
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Uma Química que se faz a partir da contextualização é aquela que de alguma forma se faça 

útil para o cidadão é “abrir as janelas da sala de aula para o mundo, é promover relação entre 

o que se aprende e o que é preciso para a vida” (CHASSOTET al, 1993). 

Assim este trabalho teve como objetivo propiciar o desenvolvimento da capacidade de 

participação e fomentar a tomada de decisões criticamente, a qual caracteriza a finalidade 

central do ensino para formar o cidadão, utilizando a experimentação como estratégia de 

ensino para o estudo de soluções do cotidiano com a finalidade de proporcionar ao aluno uma 

aprendizagem significativa que produza ao mesmo tempo a estruturação do seu conhecimento 

prévio bem como sua evolução conceitual. Como também, apresentar ao aluno uma 

concepção de ciência como processo em construção, desenvolvendo assim a alfabetização 

científica e tecnológica dos cidadãos, auxiliando o aluno a construir conhecimentos, 

habilidades e valores necessários para tomar decisões responsáveis sobre questões de ciência 

e tecnologia na sociedade e atuar na solução de tais questões, utilizando-se da experimentação 

como papel norteador para essas aquisições. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Como é notório que cada vez mais se procura uma efetiva aprendizagem dos conteúdos 

químicos por partes dos discentes, buscou-se nesse estudo introduzir praticas de pesquisa em 

ensino com o enfoque na mudança de perfis conceituais a partir da utilização da 

experimentação como papel mediador para esse processo, pois o empreendimento cientifico 

começa com a observação. Dessa forma, como se espera as mudanças das concepções 

alternativas dos mesmos para a agregação dos conceitos científicos corretos, deve-se buscar o 

choque de ideias entre as concepções dos alunos e as analises obtidas nas atividades 

experimentais. Para isso, será de fundamental importância a sapiência sobre os conhecimentos 

prévios que os alunos possuem, para que se possa promover a evolução conceitual, pois 

segundo Driver: 

Aprender ciências requer mais do que desafiar ideias anteriores 

dos alunos, através de assuntos discrepantes. Aprender 

ciênciasrequer que crianças e adolescentes sejam introduzidos 

numa forma diferente de pensar sobre o mundo natural e de 

explicá-lo. ( Driver et al., 1999, p. 36) 

Nesse sentido, é de suma importância introduzir aulas experimentais que possam 

problematizar e explorar as mais variadas modalidades do conhecimento. Assim a 
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aprendizagem por descoberta, no qual o aluno constrói conceitos a partir da observação e 

coleta de dados experimentais, pautando-se na utilização do método cientifico, leva à 

descoberta de verdades cientificas (SCHNETZLER, 2004). Convém ressaltar que nessa 

metodologia com enfoque experimental será potencialmente significativa, com a efetiva 

participação dos alunos na descrição e interpretação dos dados analisados. Para tal, deve-se 

explorar a capacidade dos alunos em argumentar o que observaram por meio da escrita ou 

oralidade (FERREIRA, HARTWIG E OLIVEIRA, 2010). 

A questão do uso da experimentação deve, portanto superar a visão simplista e dogmática de 

apenas confirmar teorias estabelecidas e dessa forma, legitimar os argumentos edificados 

pelos alunos, tendo como base o discurso critico, pois essa metodologia de ensino é encarada 

por professores e alunos como sendo algo que aumenta a capacidade de aprendizado, pois 

funciona como meio de envolver o aluno nos temas em pauta. A postura do professor 

mediante a prática de ensino e neste caso, o ensino experimental deve ser pautada na 

percepção das ações dos discentes. Para isso os professores devem ter em mente que os alunos 

aprendem a partir daquilo que já sabem e dessa forma devem pensar em sua praticas de 

acordo com os conhecimentos destes. Fica assim evidenciado que as aulas experimentais, 

nosso foco, devem ser sustentadas no exercício dos questionamentos para que possam ser 

sistematizadas as ideias dos alunos. 

Para que as práticas experimentais se mostrem mais motivadoras é necessário que a mesma 

seja contextualizada, de forma que se possam relacionar os conteúdos químicos com a 

realidade mais concreta dos alunos (GALIAZZI E GONÇALVES, 2004). 

Com a utilização de novas metodologias de ensino, como o da experimentação, por exemplo, 

é de se esperar que haja a efetiva aquisição dos conceitos científicos por parte dos discentes. 

Nesse sentido acredita-se que para que haja essa aquisição é necessário levar em consideração 

as concepções alternativas dos mesmos, para que assim ocorra a mudança conceitual nos 

alunos. Para isso, é necessário quatro condições fundamentais para a ocorrência de 

acomodações, que são: insatisfação com asconcepções existentes, inteligibilidade, 

plausibilidade e fertilidade das novas concepções (ARRUDA e VILLANI, 1994). Ainda 

segundo esses autores no processo de mudança conceitual, este não se dá de forma linear de 

aprendizagem e não pode ser pensado como um conjunto de sucessivas conquistas 

revolucionárias definitivas, pois envolve muitas idas e vindas e muitos sucessos e regressões 

esobretudo, não é um processo unicamente intelectual, pois é grandemente condicionada 

também por fatores emocionais. 
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Para avaliar se há a evolução conceitual, é necessário identificar as afirmações dos estudantes 

que representam as suas concepções antigas, assim como também a sapiência das novas. 

Arruda e Villani apontam também outros pontos que devem ser analisados, para a verificação 

dessa evolução conceitual, que são: identificar os comentários (distinguindo-os das 

representações), que explicitam o grau de adesão do estudante às concepções, interpretar as 

representações e os comentários à luz do MMC, onde esse monitoramento se dá através do 

estudo dos dados de análise nas entrevistas técnicas (nas quais o entrevistado conhecia o 

modelo e as categorias do MMC), entrevistas clínicas, discussões livres e discussões técnicas 

(com estudantes treinados no modelo) em sala de aula. O resultado, para eles constitui um 

aprofundamento do entendimento da instrução e fornece subsídios e sugestões ao professor 

para influenciar o processo de mudanças de seus estudantes. Sendo assim, o modelo de 

mudança conceitual se propõe a explicar ou descrever as dimensões substantivas do processo 

pelo qual os conceitos centrais e organizadores das pessoas mudam de conjunto de conceitos a 

outros, incompatível com o primeiro (POSNRER,STRIKE, HEWSON E GERTZOG, 1982 

in: MORTIMER, 1996). 

 

METODOLOGIA 

 

Numa turma de segundo ano do ensino médio, com 33 alunos, foram distribuídos um 

questionário contendo oito questões, sendo sete subjetivas e uma subjetiva, no sentido de 

entender a relevância da experimentação para os alunos, bem como identificar a freqüência 

com que as práticas experimentais são realizadas durante as aulas, como pode ser visto no 

anexo 1. 

Após essa primeira abordagem, foi introduzida uma prática de caráter investigativa, como 

sugere Ferreira, Hartwig e Oliveira (2010), cuja direção foi tomada a partir de um problema, 

onde os alunos deveriam formular e testar hipóteses por meio da experimentação. Os alunos 

foram divididos em cinco grupos visando a propiciar discussão em grupo mediada pelo 

docente para a consolidação dos conceitos favorecendo a coleta de dados e a formulação das 

respostas para o problema inicial. 

Para resolverem o problema, os alunos receberam orientações a respeito dos conceitos e 

procedimentos correspondentes ao experimento. Foram discutidos: a reação de neutralização 

de um ácido com uma base, o papel do indicador e a função da titulação, para possibilitar aos 

alunos a elaboração dos procedimentos, mediado pelo professor, efetivar os cálculos, e 

discutir os dados para elaboração das conclusões levando em consideração a presença de 
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ácidos e bases no nosso cotidiano. Pois, concordamos com Lewin e Lomascólo (1998) e Gil-

Pérez e Valdés-Castro (1996) in Ferreira, Hartwig e Oliveira (2010) que seria praticamente 

impossível que eles apresentassem algum resultado coerente sem essa informação. 

 

ANÁLISE E DISCUSSÕES DOS RESULTADOS 

a) Das concepções dos alunos sobre a experimentação 

 

O gráfico a seguir é representativo das concepções dos alunos sobre a experimentação 

 

                             Gráfico 1: Relevância da experimentação para os alunos. 

 

Em 61% das respostas, os alunos afirmam gostar de estudar química, pelo fato de explicar 

fenômenos que acontecem em nosso cotidiano (57,0%) e pela presença da química estar 

presente no dia-a-dia das pessoas (39,0%).  

Apesar de não existir laboratório na escola, os alunos relataram que o professor realiza 

atividades experimentais, pelo menos duas vezes por semestre, e os mesmos atribuem que 

com essas práticas aprendem muito (90,0%), confirma-se essa tendência quando afirmam: ‘é 

com atividades experimentais que agente compreende melhor o assunto e prende mais nossa 

atenção’ , assim como essa, ‘ eu acho mais legal e divertido aprender praticando’. 

 

b) Da elaboração das atividades propostas 

 

b.1) Do título e problema 

Com relação ao título, 40% dos grupos remeteram ao “Ácido clorídrico” e os demais a 

“Concentração do ácido clorídrico”, todos eles indicaram como problema determinar a 
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concentração do ácido clorídrico, levando-nos a acreditar que a ação do individuo é pautada 

na manipulação de seus fatos. 

 

b.2) Do procedimento 

 

Os procedimentos descritos por 80,0% dos grupos indicam o que eles fizeram, confirmando 

que a ação do individuo é pautada na manipulação de seus fatos, mas as ideias foram 

expressas numa linguagem do cotidiano sem muita estruturação, como: ‘colocamos acido no 

béquer, adicionou gotas do indicador e depois colocou algumas gotas da base’ (cis) e coloquei 

o acido no béquer, depois adicionei 5 gotas de indicador, para achar a concentração do ácido 

clorídrico e depois adiciona o hidróxido de sódio’ (cis).  

Porém observou-se uma maior integração entre os membros dos grupos confirmando que a 

potencialidade do enfoque experimental, com a efetiva participação dos alunos (pelo menos 

80,0% dos grupos) na descrição dos procedimentos contribuindo para explorar a capacidade 

dos alunos em argumentar o que observaram por meio da escrita e/ou oralidade. 

 

 

Gráfico 2: Execução do procedimento 

  

b.3) Das discussões e conclusões 
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Gráfico 3: Resultados obtidos pelos alunos 

 

Conforme o Gráfico 3, 80,0% dos grupos conseguiram determinar a concentração do ácido e 

das discussões eles concluíram que numa reação de neutralização a quantidade de matéria, em 

termos de mol, do ácido e da base são equivalentes, e do ponto de vista fenomenológico isto é 

observado pela mudança de coloração do meio, conforme a fala: ‘pudemos entender que 

misturando o ácido com a base, ocorre à neutralização, observa-se essa mudança com a cor 

modificada’ 

Observou-se que a contextualização forneceu subsídios aos alunos para a promoção da 

evolução conceitual e a integração entre aluno-aluno, professor aluno, mas ainda persistiram 

dificuldades na estruturação das ideias principalmente na forma escrita, possivelmente no 

cotidiano escolar ainda é solicitado deles o ouvir e o copiar. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS   

 

Com os dados obtidos e observações durante a realização dessa pesquisa, verificou-se que: 

 Trabalhar a experimentação contextualizando o problema ativa a curiosidade 

epistemológica dos estudantes e promove a integração entre aluno-aluno e professor-

aluno criando um ambiente de aprendizagem favorável à troca de significados; 

 A atividade experimental por mais motivadora que seja não garante a aprendizagem, 

daí a função do professor enquanto problematizador do conhecimento e estimulador 

de perguntas de reflexões críticas sobre o tema. 

 Partindo de uma questão problematizadora houve o engajamento doa alunos (80,0%) 

nas discussões, no processo de elaboração de hipóteses, dos procedimentos, na 
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resolução dos cálculos, na análise dos dados, sempre apoiados pela mediação do 

professor, o qual conduzia os alunos à construção dos conceitos. 

Assim, conclui-se que este trabalho propiciou aos alunos: o desenvolvimento da 

capacidade de participação, uma aprendizagem significativa contribuindo para a 

estruturação das concepções prévias; uma concepção de ciência como processo em 

construção. 
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Anexo 1- Questionário aplicado na pesquisa. 

Prezado(a) Aluno(a); 

 

O questionário a seguir é um instrumento para subsidiar uma pesquisa de campo referente “A 

evolução conceitual a partir da experimentação”. Assim, estamos convidando-o (a) a 

respondê-lo sinceramente. Não é necessário assinar e manteremos sigilo, caso os resultados 

sejam publicados. Grato pela colaboração. 

 

1) Você gosta de estudar química? . (    ) Sim    (     ) Não 

2) Caso sua resposta seja sim assinale os item por que você gosta de estudar química. 

(     )  Vai ajudar na profissão que pretendo seguir 

(     ) Explicar os fenômenos que acontece no nosso cotidiano 

(     ) Compreendo o que o professor ensina. 

(     ) Com o que o professor ensina vou buscar outras informações. 

(     ) Gosto de resolver os exercícios que o professor passo, pois gosto de matemática. 

(     ) Porque ela está presente no nosso cotidiano. 

3)  Caso sua resposta seja não assinale os item por que você não gosta de estudar química. 

(     ) Tem muita fórmula para decorar. 

(     ) Não compreendo o que o professor ensina 

(     ) O professor só resolve problemas no quadro. 

(     ) Não gosto do professor. 

(     ) Não vai servir na minha vida 

(     ) Não vai ajudar  na profissão que pretendo seguir. 

(     ) É muita coisa para decorar. 

(    ) As aulas não são interessantes. 

4) Na sua escola tem laboratório para realizar as atividades experimentais? 

(    ) Sim    (    ) Não 

5)  O professor de Química já realizou atividades experimentais  em suas aulas? 

(   ) Sim  (   ) Não 

6 ) Se a resposta for sim, com que freqüência? 

(    )  Uma vez durante o semestre 

(    ) Duas  vezes  durante o semestre 

(    ) Três vezes  durante o semestre 

(    ) Mais de três vezes durante o semestre 

 

7) Se o  professor de Química realizasse atividades experimentais  você; 

(    ) Aprenderia muito 

(    ) Aprenderia bastante 

(    ) Aprenderia pouco não ia influenciar, pois você não gosta de química. 

8) Você gostaria que o professor de Química realizasse atividades experimentais?  

(    ) Sim             (     ) Não 

Justifique sua resposta:-------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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RESUMO 

 

Este trabalho é parte de uma proposta maior sobre as atividades experimentais 

desenvolvidas pelos alunos, da disciplina Estágio Supervisionado para o Ensino de Química 

II, no segundo semestre de 2011, em uma escola publica da rede estadual de ensino, na cidade 

de Aracaju e expressa as concepções dos alunos da 2ª e 3ª séries B, sobre os experimentos 

realizados nestas duas séries. Além das observações registradas pelos dois 

professores/estagiários foi aplicado um questionário como instrumento de coleta de dados. 

Das observações e análise dos resultados nos leva a considerar: a necessidade de mudança da 

função epistemológica das atividades experimentais saindo de “roteiro pré-estabelecido” para 

atividades investigativas, combinando simultaneamente conteúdos conceituais, 

procedimentais e atitudinais, levando ainda os alunos a investigar, manipular e comunicar; a 

importância da contextualização do problema estabelecendo-se um ensino centrado em 

questões do cotidiano e criar atividades que combinem simultaneamente, conteúdos 

conceituais, procedimentais e atitudinais.  
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INTRODUÇÃO 

 

O ensino de Química no Ensino Médio para muitos pesquisadores Maldaner (2000), 

Schnetzler (2002) e Santos & Schnetzler (1997), tem se caracterizado, entre outros 

aspectos, por se prender ao empirismo, a matematização dos fenômenos e a 

memorização de uma linguagem própria dessa ciência.  As Orientações Curriculares 

para o ensino médio da área de Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias, 

mostram o que se observa no ensino de Química no nível médio: 

 

De forma geral, nos programas escolares, persiste a idéia de um 

número enorme de conteúdos a desenvolver, com detalhamentos 

desnecessários e anacrônicos. 

Dessa forma, os professores obrigam-se a “correr com a matéria”, 
amontoando um item após outro na cabeça do aluno, impedindo-o de 

participar na construção de um entendimento fecundo sobre o mundo 

natural. São visivelmente divergentes o ensino de Química no 
currículo praticado e aquele que a comunidade de pesquisadores em 

Educação Química do país vem propondo. (2008, p. 108). 

 

Esses tratamentos metodológicos fazem com que os alunos sintam-se desestimulados e 

criem a idéia da Química ser uma ciência chata, de difícil compreensão, que apenas 

poucos conseguem entender, confirmando assim, a crítica de Chassot (2001), a química 

da forma como é trabalhada no  ensino médio é considerada uma ciência esotérica  e 

ferreteadora prejudicando a aprendizagem do aluno. Por isso, o ensino de química não 

deve ser abordado somente como ferramenta preparatória para exames de vestibular, 

mas ensinar aos jovens e adultos a serem pessoas ativas na sociedade se impondo, 

julgando, tomando decisões e responsabilizando-se por elas. Dessa maneira, uma forma 

viável da aplicação do ensino de química para jovens e adultos é fornecer ensino para 

formar cidadãos, fazendo com que estes compreendam e possam fazer uso das 

informações químicas básicas fornecidas e entendam processos do cotidiano ou do 

trabalho, como também aqueles transmitidos pelos meios de comunicação em uma 

sociedade com transformações científicas e tecnológicas. 

De acordo com Santos e Schnetzler (2003), o ensino de Química para formar cidadão: 

 

Levaria o aluno a compreender os fenômenos químicos mais 

diretamente ligados a sua vida cotidiana; a saber manipular as 

substâncias com as devidas precauções; a interpretar as informações 

químicas transmitidas pelos meios de comunicação; a compreender e 
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avaliar as aplicações e implicações tecnológicas; a tomar decisões 

frente aos problemas sociais relativos à Química (2003, p.94). 

 

A adoção de temas sociais no ensino de Química é amplamente recomendada, para 

formação de cidadãos críticos e inclusos nos programas sociais. Partindo de temas como 

a química ambiental, química dos metais, recursos energéticos, alimentos e aditivos 

químicos, energia nuclear, dentre outros (RIBEIRO, 2010). 

Santos e Schnetzler (2003) nos alertam que o ensino de Química para formar cidadãos 

não consiste em ensinar a química dos polímeros, das poliamidas, dos policarbonatos, 

dos neoprenos, dos hidrocarbonetos, das sulfamidas, dos organoclorados, dos sais de 

ácidos carboxílicos e de ácidos benzenossulfônicos substituídos, como pretendem 

alguns livros maquiados com o cotidiano.  

Mas, precisamos ensinar aos jovens a usarem adequadamente os cosméticos, os 

remédios, os combustíveis, os inseticidas, e os produtos domésticos sanitários. Podemos 

mostrar que a Química não é esotérica e que o conhecimento químico é ou deve ser de 

domínio público, e que está ao alcance de qualquer pessoa ler e interpretar uma bula de 

um remédio, conseguir compreender informações técnicas básicas que ajudem a 

manipular aparelhos (RIBEIRO, 2010). 

No contexto atual da legislação de ensino, as aulas de Química devem abordar 

conteúdos que estejam relacionados ao dia-a-dia do aluno e um dos recursos 

metodológicos para torná-las “prazerosa” é experimentação, mas além dela podem ser 

usados textos, vídeos, jogos, mapas conceituais simuladores e entre outros, eles podem 

também atuar como organizadores prévios com a função de servir de ponte entre o que 

o aluno já sabe e o que ele deve saber, a fim de que o conteúdo a ser aprendido tenha 

significado considerando que  a aprendizagem significativa subjaz à integração 

positiva, construtiva, engrandecedora, do pensar, do sentir e do agir. 

É necessário, portanto fazer com que os alunos reflitam sobre as situações problema que 

enfrentam cotidianamente cabendo ao professor propor situações problemáticas que 

desafiem os alunos a resolvê-las com o diálogo, a discussão, a negociação de 

significados, pois como coloca Paulo Freire (1987) a manifestação do ser humano dá-se 

em duas dimensões: “ação e reflexão”. 

Segundo Hodson, (1988) qualquer método didático que faça com que o aprendiz seja 

ativo, mais do que passivo, está de acordo com a idéia de que os alunos aprendem 

melhor pela experiência direta. Como atividades da disciplina Estágio Supervisionado 

para o Ensino de Química II, curada no segundo semestre de 2011 optamos por realizar 
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atividades experimentais com uma função investigativa tendo como foco a 

contextualização de um problema mediado pelo professor para partindo da investigação 

elaborar hipótese(s) buscando a sua confirmação ou não para resolver o problema e 

negociar significados. Neste trabalho focamos as concepções dos alunos sobre as 

atividades experimentais realizadas. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEORICA 

 

É consenso, entre os professores da educação básica, que a experimentação colabora 

para a melhoria do ensino de ciências (Química), mas o que se percebe são as atividades 

experimentais realizadas de forma trivial, para a comprovação da teoria. Zanon e Silva 

(2000) colocam que quando o experimento é usado para comprovar a teoria, “se torna 

pobre e improdutivo gerando no aluno descompromisso”. 

Para Hodson (1990) muitos professores utilizam o laboratório sem uma adequada 

reflexão, acreditando que o experimento possa ensinar aos estudantes sobre o que é 

ciência e sua metodologia sem, contudo considerar que a atividade pode contribuir para 

o desenvolvimento conceitual e cognitivo dos alunos. 

Consta dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (2002) que o papel 

da experimentação no ensino é promover momentos de discussão, interpretação e 

explicações das situações experimentais, desenvolvendo nos alunos compreensão dos 

processos químicos e sua relação com o meio cultural e natural visando o 

desenvolvimento de competências e habilidades cognitivas. 

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.  

Portanto, para as atividades experimentais tornarem-se significativas no processo de 

aprendizagem devem apresentar ação e reflexão e quando bem planejadas desmistificam 

o trabalho científico e o aproximam do universo de experiência dos alunos, que se 

percebem como (re)construtores de conhecimento. 

Neste contexto pode-se afirmar que os experimentos investigativos representam uma 

maneira de privilegiar a participação do aluno na construção do conhecimento 



VIII ESCOLA DE VERÃO EM EDUCAÇÃO QUÍMICA – ISSN: 2237-8731 93 

(Carvalho et al.,1999). Partindo de uma questão problematizadora de interesse do aluno, 

essas atividades podem permitir seu engajamento em discussões, no processo de 

elaboração de hipóteses, na análise dos dados, sempre apoiados pela mediação do 

professor, o qual conduzirá os alunos à construção dos conceitos (CARVALHO et al., 

1999). 

Entendemos que as primeiras atividades investigativas devem ser simples e mediadas 

pelo professor aumentando gradativamente o nível de investigação dos problemas e as 

ações do aluno, ou seja, colocar os alunos em situação de realizar atividades 

investigativas, combinando simultaneamente conteúdos conceituais, procedimentais e 

atitudinais levando ainda os alunos a investigar, manipular e comunicar.  

 

METODOLOGIA 

 

A pesquisa foi realizada com alunos de uma turma do 2°D e do 3°B do ensino médio de 

uma escola da rede pública estadual de ensino da grande Aracaju/SE, tendo como 

instrumento de coleta de dados a observação e o questionário que apresentava apenas 

perguntas objetivas, mais com espaço para críticas e sugestões. Foi feita uma pré-análise 

dos dados coletados e em seguida agrupados, analisados e descritos quantitativamente, a 

partir de apresentações percentuais de variáveis categóricas. 

 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RRESULTADOS  

a) Do Perfil dos alunos participante das atividades 

 

Dos entrevistados 82,0% encontram-se numa faixa etária de 16–18 anos, enquanto 

18,0% estão numa faixa etária de 19-25 anos possivelmente em decorrência de evasão 

e/ou repetência em séries anteriores. Há também, uma predominância do sexo feminino 

na 3ª série, como 79,0%. A faixa etária predominante, na 3ª série é de 17-18 anos, com 

76,0%, o restante encontra-se com idade acima da adequada, conforme o Ministério da 

Educação. Uma possível explicação para essa disparidade é a tentativa de inclusão da 

mulher no mercado de trabalho, e a morte dos homens quando ainda jovens, 

evidenciado na pesquisa feita pelos pesquisadores do IBGE, Juarez de Castro Oliveira e 

Fernando Roberto Albuquerque, apontando que a chance de um homem morrer dos 20 

aos 25 anos é 3,5 vezes a mais de uma mulher da mesma idade fazendo com que a 
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população feminina chegue a ser superior a dos homens. Na cidade de Aracajú chega a 

ser de 53,5% à população de sexo feminino. 

 

b) Das concepções dos alunos 

b.1) Do interesse pela Química 

Dos pesquisados da 2ª série 64,0% demonstraram interesse pela química este índice é 

menor com os alunos da 3ª série (47,0%) pode-se considerar estes percentuais 

significativos e possivelmente se justificam pela contextualização do problema 

estabelecendo-se um ensino centrado em questões do cotidiano, criando atividades que 

combinem, simultaneamente conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais.  

 

b.2) Sobre importância e interessantes pelos experimentos realizados no 

laboratório 

Tantos os alunos da 2ª série como da 3ª série consideram importante e interessante os 

experimentos realizados no laboratório (100,0%). Falas dos alunos das duas séries sobre 

as atividades experimentais.  

 

“Porque as aulas são interessantes” 

“Sim. Porque eu aprendo mais nas aulas no laboratório”. 

 “Porque é interessante, e eu aprendo muito mais”. 

“Por que me identifico com a matéria e acho interessante os experimentos feito 

em laboratório”. 

 

Da análise das falas fica caracterizada a ideia de que a atividade experimental é uma 

estratégia educativa para auxiliar a compreensão dos conhecimentos teóricos e é uma 

atividade motivadora. Confirmando concepções já destacadas por Giordan (2003) de 

que a experimentação desperta forte interesse entre os alunos proporcionando um caráter 

motivador e a possibilidade de construção do conhecimento. 

 

b-3) Se gostam de participar das atividades realizadas em laboratório 

 

Todos os alunos afirmaram que gostam das atividades experimentais, porém observou-

se certa resistência durante a aplicação da primeira atividade possivelmente o que poder 

ser justificado pelo hábito de realizar atividades seguindo um roteiro pré-estabelecido e 
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a nossa proposta teve como objetivo colocar os alunos em situação de realizar 

atividades investigativas, combinando simultaneamente conteúdos conceituais, 

procedimentais e atitudinais, levando ainda os alunos a investigar, manipular e 

comunicar. Entendemos como Amaral (1996) que a própria essência da Química revela 

a importância de introduzir este tipo de atividade ao aluno, esta ciência se relaciona com 

a natureza, sendo assim os experimentos propiciam ao estudante uma compreensão mais 

científica das transformações que nela ocorrem. Além da importância dessas atividades 

na formação de elos entre as concepções espontâneas e os conceitos científicos, 

propiciando aos alunos oportunidades de confirmar suas ideias ou então reestruturá-las 

(GIORDAN, 1999). 

As fala dos pesquisados possivelmente, representa um indício de necessidade de 

mudanças epistemológicas do professor regente sobre as atividades experimentais.  

 

 “As aulas de química poderiam ser 50% no laboratório e 50% em sala de 

aula”. 

“Acho que faltam muitas aulas práticas. Pois acho que os alunos aprendem 

mais”. 

 

b.4) Se as atividades de laboratório desenvolvo o senso crítico 

Para os alunos da 2ª série 64,0% concordam que sim e os da 3ª série 85,0%; 

A própria literatura aponta que nem sempre o aluno muda o seu entendimento sobre um 

fenômeno, ou que esse processo de apropriação de um discurso novo não ocorre 

imediatamente (MORTIMER, 1996) isto ficou claro durante as atividades do primeiro 

experimento quando se observava desinteresse ou dificuldade dos alunos de participar 

criticamente das discussões principalmente da contextualização do problema e 

elaboração das hipóteses. Durante a realização das atividades do segundo experimento 

observou-se maior interatividade entre os participantes de cada grupo e entre professor e 

aluno e uma concepção dialógica das atividades experimentais que valoriza o 

questionamento reconstrutivo, a construção de argumentos e comunicação destes 

argumentos tornando-os mais observadores e críticos.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Das observações e análise dos resultados nos leva a considerar: 
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 A necessidade de mudança da função epistemológica das atividades 

experimentais saindo de “roteiro pré-estabelecido” para atividades 

investigativas, combinando simultaneamente conteúdos conceituais, 

procedimentais e atitudinais, levando ainda os alunos a investigar, manipular e 

comunicar; 

 Os pesquisados caracterizam a atividade experimental como uma estratégia 

educativa para auxiliar a compreensão dos conhecimentos teóricos e uma 

atividade motivadora; 

 Importância do papel mediador do professor no desenvolvimento de cada etapa 

das atividades principalmente na contextualização o problema considerando que 

os alunos não interagem como o esperado principalmente nas primeiras 

atividades; 

 A importância da contextualização do problema estabelecendo-se um ensino 

centrado em questões do cotidiano e criar atividades que combinem 

simultaneamente, conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais.  
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RESUMO 

O trabalho realizado objetivou trabalhar numa proposta contextualizada os conceitos químicos 

que estão envolvidos na temática “Pilhas e Baterias”, fazendo-se uso da experimentação, uma 

importante ferramenta metodológica que facilita a compreensão dos conceitos químicos. A 

atividade foi desenvolvida com duas turmas da 2ª série do Ensino Médio de um Colégio 

localizado na cidade de Aracaju, no segundo semestre de 2011. Para a obtenção dos dados foi 

aplicado dois questionários: no intuito de identificar as concepções dos alunos sobre as 

atividades experimentais e outro no intuito verificar se os alunos compreenderam os conceitos 

trabalhados durante a atividade experimental. A análise dos dados nos possibilitou verificar 

que a utilização desse tipo de estratégia ajuda a proporcionar nos alunos uma melhor 

compreensão dos conceitos químicos e a relação dos mesmos na sua vida cotidiana.  

 

Palavras-chave: Ensino de química, experimentação, pilha de batata. 
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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.  

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 atividade experimental é uma delas. Propondo uma aprendizagem mais 

contextualizada e problematizadora foi surgindo várias formas de se trabalhar o conteúdo 

químico dentro da proposta da experimentação tais como: experimentação investigativa, 

problematizadora, todas tendo por base uma aprendizagem significativa. A necessidade de 

adequação aos parâmetros vistos acima traz como consequência uma mudança das 
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metodologias utilizadas atualmente nas salas de aula, já que como defende Chassot (2006) o 

dogmatismo ainda é uma marca muito presente. 

“É preciso abandonar a assepia. Há necessidade de tornar o nosso 

ensino mais sujo, isto é, encharcá-lo na realidade. O abandono do 

ensino abstrato se realiza com a nossa migração do esoterismo para 

o exoterismo.” (CHASSOT, 2006). 

É inegável a necessidade e a importância que a atividade experimental tem no ensino de 

química, como defende GIORDAN (1999): 

“A elaboração do conhecimento científico apresenta-se dependente 

de uma abordagem experimental, não tanto pelos temas de seu 

objeto de estudo, os fenômenos naturais, mas fundamentalmente 

porque a organização desse conhecimento ocorre preferencialmente 

nos entremeios da investigação. Tomar a experimentação como parte 

de um processo pleno de investigação é uma necessidade, 

reconhecida entre aqueles que pensam e fazem o ensino de ciências, 

pois a formação do pensamento e das atitudes do sujeito deve se dar 

referencialmente nos entremeios de atividades investigativas.” 

A utilização do ensino experimental é uma das metodologias mais eficazes no ensino de 

Química, já que através dela o aluno terá contato com a realidade/prática do que ele estuda 

que geralmente está muito abstrato e teórico para a sua compreensão. 

A percepção de que a atividade experimental deve ser feita de forma mais contextualizada e 

próxima do cotidiano do aluno deve ser reforçada, já que a simples realização de aulas práticas 

não garante um melhor aprendizado por parte do aluno. A necessidade prevista no ensino CTS 

de que o conteúdo deve estar presente na realidade do aluno deve ser levada também para as 

atividades práticas. 

Devido a sua importância e auxílio no processo de ensino de ciências a experimentação 

permite ao aluno a participação no processo de identificação de conceitos como também a 

percepção do processo de construção de um método científico. 

Francisco et tal (2008) concebem a experimentação como uma ação problematizadora  

fundamentada  nos princípios e nas ideias de Paulo Freire. Para ele ‘A experimentação 

problematizadora almeja ir além da experimentação investigativa, pois propõe uma discussão 

conceitual dos experimentos’ e se desenvolve nas seguintes etapas: 
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Problematização Inicial: ‘apresenta situações reais que os alunos presenciam e que estão 

envolvidos. ’ 

Organização do conhecimento: ‘recursos que podem desempenhar o papel formativo e 

construtivo da apropriação crítica dos conhecimentos. ’ 

Aplicação do conhecimento: ‘ capacitar os alunos na utilização do conhecimento que vem 

sendo adquirido. ’ 

Desta maneira para que as aulas experimentais facilitem a compreensão dos alunos sobre 

determinado conceito químico, deve-se identificar as concepções prévias dos alunos sobre 

determinado conceito químico e sua capacidade de associar e criar hipóteses através do 

experimento com seu meio social, promovendo então, a organização e aplicação do 

conhecimento químico. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Na preocupação com o processo de aprendizagem do aluno na sala de aula podemos observar 

nas teorias de David Ausubel propostas que auxiliam na busca de estratégias e no 

entendimento do desenvolvimento conceitual que podem ocorrer ou que ocorrem com os 

alunos nesse processo. 

A proposta de experimentação é fundamentada justamente na teoria de Ausubel que propõe 

uma aprendizagem significativa através da construção de experimentos contextualizados com 

conteúdos sociais e com materiais presentes no seu cotidiano o objetivo é mostrar ao aluno 

que a química está presente no seu cotidiano de maneira efetiva e não somente em 

laboratórios super equipados de indústrias e universidades. 

Segundo Ausubel, 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. 

“Nesse processo, a nova informação interage com uma estrutura de 

conhecimentos específicos, ao qual Ausubel chama de “conceito 

subsunçor”, estabelecendo ligações ou “pontes cognitivas” entre o 

que ele sabe e o que ele está aprendendo. Por isso, pode-se dizer que 

a aprendizagem significativa ocorre quando uma nova informação 

ancora-se a conceitos relevantes preexistentes na estrutura cognitiva 

do aprendiz. Vale ressaltar que não se trata de uma mera união, mas 

um processo de assimilação em que a nova informação modifica os 
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conceitos subsunçores, transformando-os em conceitos mais gerais e 

abrangentes.” (GUIMARAES, 2009). 

De acordo com essa teoria ao trabalharmos a atividade experimental de maneira 

contextualizada e aproximando de fatos do dia a dia, partiremos de uma informação e 

concepção já presente no seu cognitivo e iremos inserir a explicação científica que será 

comprovada e testada no decorrer da prática experimental realizada proporcionando a 

discussão, testando suas hipóteses, desenvolvendo o trabalho em grupo e a reflexão do que 

está sendo estudado e do que ocorre no seu cotidiano. 

“A atividade experimental problematizadora deve propiciar aos es-

tudantes a possibilidade de realizar, registrar, discutir com os colegas, 

refletir, levantar hipóteses, avaliar as hipóteses e explicações, discutir 

com o professor todas as etapas do experimento. Essa atividade deve 

ser sistematizada e rigorosa desde a sua gênese, despertando nos 

alunos um pensamento reflexivo, crítico, fazendo os estudantes 

sujeitos da própria aprendizagem. Para tanto, se acredita que a 

escrita é um aspecto fundamental.” (FRANSCISCO et al, 2008). 

Ausubel destaca que para que ocorra uma aprendizagem significativa é preciso 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. Outro fator para a 

ocorrência da aprendizagem significativa é que o aluno tenha vontade de aprender. 

“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, 

SOUSA, 1996).  

Rego (1999) defende 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 conceitos espontâneos que serão 

utilizados para a construção dos conceitos científicos propostos. 
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“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.” (REGO, 1999.). 

 

METODOLOGIA 

A atividade foi desenvolvida com duas turmas da 2ª série do Ensino Médio de um 

colégio localizado na cidade de Aracaju, no segundo semestre de 2011, 52 alunos participaram 

da atividade. Sendo que para facilitar o trabalho e a intervenção do professor, que somente fez 

a mediação, cada turma foi dividida em grupos. 

A atividade fora desenvolvida no Laboratório de Ciências do colégio, que dispõe de boa 

infraestrutura, reagentes e vidrarias. Porém, para facilitar a realização da atividade fizemos uso 

exclusivamente de materiais alternativos de fácil obtenção. 

Antes e após a realização da atividade foi aplicado um questionário com a finalidade 

de identificar as concepções prévias dos alunos acerca da experimentação, o questionário 

dispunha de afirmações onde os alunos deveriam responder se concordavam plenamente (CP), 

concordavam (C), se eram indiferentes (I), discordavam (D) ou se discordavam plenamente 

(DP). 

Atividade Experimental: Pilha de Batata. 

O problema a ser resolvido: “É possível obter eletricidade a partir de uma batata?” a 

partir desse problema foi feita a contextualização através do texto “Pilhas e baterias: descarte 

do lixo eletrônico” para que pelos os alunos fossem construídas as hipóteses com a mediação 

do professor. Após a construção das hipóteses foi entregue aos grupos o roteiro, que continha 

o os materiais necessários, o procedimento experimental e instruções para os alunos 

registrarem as modificações ocorridas durante o experimento. Esse registro feito pelos os 

alunos foi utilizado como fonte de dados. 

Como já foi mencionado, para a realização da prática fizemos uso exclusivamente de 

materiais alternativos, os quais foram: uma batata grande, duas moedas de cinco centavos 

(cobre), duas moedas de dez centavos (zinco), fios de cobre e uma calculadora que funcione 

com uma pilha AA.  
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ANÁLISE E DISCUSSÕES DOS RESULTADOS 

1. Das Concepções dos alunos sobre as Atividades Experimentais. 

A tabela abaixo apresenta as concepções dos alunos sobre as Atividades Experimentais, antes 

e após a realização da atividade experimental “Pilha de Batata”. Como já foi mencionado os 

alunos deviriam fornecer as seguintes respostas as questões contidas no questionário: se 

concordavam plenamente (CP), concordavam (C), se eram indiferentes (I), discordavam (D) ou 

se discordavam plenamente (DP). 

TABELA 1 – Concepções dos alunos antes e após a realização da Atividade Experimental. 

Questões 
Concepção antes da 

Atividade Experimental 

Concepção após a Atividade 

Experimental 

Os experimentos realizados 

em laboratório são 

importantes e interessantes. 

CP – 80,00% 

C – 20,00% 

CP – 91,70% 

C – 8,30 % 

Gosto de participar das 

atividades realizadas em 

laboratório. 

CP –75,00% 

C – 25,00% 

CP – 100,00% 

C – 0,00% 

Aprendo bastante com as 

atividades de laboratório. 

CP – 70,00% 

C – 30,00% 

CP – 83,00% 

C – 17,00% 

As atividades de laboratório 

pouco acrescentam aos 

meus conhecimentos. 

CP – 35,00% 

C, I e DP – 5,00% 

D – 50,00% 

 

CP – 100,00% 

C, I e DP – 0,000% 

D – 0,00% 

Considero muito bom realizar 

atividades de laboratório. 

CP – 70,00% 

C – 30,00% 

CP – 100,00% 

C – 0,00% 

Entendo os fenômenos 

físicos/químicos que ocorrem 

nas aulas de laboratório. 

CP – 35,00% 

C – 50,00% 

I – 15,00% 

CP – 41,70% 

C – 58,30% 

I – 0,00% 

Acho as atividades de 

laboratório importantes para 

a minha formação escolar. 

CP – 25,00% 

C – 75,00% 

CP – 100,00% 

C – 0,00% 
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Os dados mostram que mesmo antes da realização da atividade experimental “Pilha de Batata” 

os alunos já tinham a concepção de que as atividades experimentais são importantes e 

interessantes, isso devido ao fato de a atividade experimental já ser um recurso utilizado pela 

professora das duas turmas que participaram da atividade. Porém, durante a realização da 

prática pode-se perceber que os alunos não estavam acostumados com a maneira como a 

prática foi realizada com um problema real a ser resolvido, permitindo a contextualização e a 

construção de hipóteses. Uma das possíveis razões é a de que a professora trabalhava a 

experimentação simplesmente entregando aos alunos um roteiro o qual eles deveriam seguir 

e obter os resultados que a professora esperava onde não há problema algum a ser resolvido, 

e o aprendiz não é desafiado a testar suas próprias hipóteses ou encontrar inconsistência entre 

sua forma de explicar e a aceita cientificamente (GUIMARÃES, 2009). Segundo Hodson (1994) 

o único modo eficaz de aprender a fazer Ciência é praticando a Ciência de maneira crítica e 

não aprendendo uma “receita” que pode ser aplicada em todas as situações. Frente à 

afirmação “Acho as atividades de laboratório importantes para a minha formação escolar” 

75,00% dos alunos concordaram plenamente com esta afirma e 25,00% apenas concordaram, 

após a atividade experimental 100,00% dos concordaram com esta afirmação.  Concordamos 

com Santos e Schnetzler (2003) quando diz que ensino de química deve está centrado na inter-

relação de componentes básicos: a informação química e o contexto social, pois a formação do 

cidadão passa não só por compreender a Química, como entender a sociedade em que está 

inserido.  

2. Da Atividade Experimental: Pilha de Batata. 

Durante a realização do experimento “Pilha de Batata” algumas perguntas foram 

feitas, como: 

A. O que você entende por pilhas? E baterias? 

B. A partir de que surge a geração de energia elétrica numa pilha? 

C. O que é oxidação? E redução?  

D. Qual componente da pilha que sofre oxidação? E qual que sofre redução? 

E. As pilhas e baterias podem ser descartadas em qualquer lugar? Por quê? 

Com relação ao que os alunos entendem por pilhas e baterias 100,00% dos grupos 

apresentaram uma resposta aceita como cientificamente correta. Essa questão foi trabalhada 

durante o experimento, partindo do conceito que os alunos tinham de pilhas e baterias, já que 

a mesma está presenta no cotidiano deles, para a partir daí construí juntamente com eles um 

conceito científico. Quando indagados “A partir de que surge a geração de energia elétrica 
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numa pilha?” 100,000% dos grupos expuseram uma resposta que está relacionada como o 

movimento dos elétrons, como fica evidente na resposta de um dos grupos “A partir do 

momento que os elétrons fluam do anodo para o catodo por meio de um fio metálico”. Sobre o 

que é oxidação e redução 50,00% relacionaram o processo à perda e ao ganho de elétrons, e 

os outros 50,00% relacionaram o processo a doação e ao recebimento de elétrons por uma 

espécie, ambas tida como cientificamente correta. Já sobre a questão “Qual componente da 

pilha que sofre oxidação? E qual que sofre redução?” todos conseguiram identificar qual 

componente da pilha sofreu oxidação e qual sofreu redução. Por fim, sobre a questão “As 

pilhas e baterias podem ser descartadas em qualquer lugar? Por quê?” de caráter social, todos 

responderam que as pilhas e baterias não podem ser descartadas em qualquer lugar, sendo 

que 50,00% justificaram que é devido à presença de substâncias tóxicas e 50,00% justificaram 

que é por ser prejudicial à saúde, Sanjuan et al (2009) relata que questão desse tipo visa 

verificar as condições apresentadas pelos alunos em relacionar os conteúdos trabalhados com 

as questões sociais e ambientais que envolvem a temática abordada. 

No intuito de comentar esses resultados destacamos o que Moreira (2006) expõe quando o 

objetivo é que a construção do conhecimento ocorra de forma significativa: 1) a nova 

informação deve se relacionar, de maneira substantiva (não literal) e não arbitrária, a um 

aspecto relevante da estrutura cognitiva do individuo; 2) o fator mais importante, segundo Au-

subel, que influência na aprendizagem significativa, é aquilo que o aluno já sabe. Giordan 

(1999) também destaca que o acúmulo de observações e dados, ambos derivados do estágio 

de experimentação, permite a formulação de enunciados mais genéricos que podem adquirir a 

força de leis ou teorias.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A utilização da experimentação como recurso metodológico para facilitar o ensino de química 

nos possibilitou verificar na prática que este recurso é uma ferramenta eficiente para a criação 

de problemas reais permitindo a contextualização e o estímulo de questionamentos para 

investigação. No entanto o simples uso da experimentação como uma “receita de bolo” não 

contribui para facilitar o ensino de química (GUIMARÃES, 2009).  

Com base nos dados analisados percebemos uma melhora no entendimento dos alunos sobre 

os conceitos químicos que foram abordados de forma contextualizada, envolvendo problemas 

do cotidiano aluno, pois, Guimarães (2009) ressalta que o fator mais importante para 

aprendizagem significativa é aquilo que o aluno já sabe. 
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Por fim também percebemos que o uso da experimentação problematizadora requer dos que 

a utilizam um domínio maior dos conceitos químicos no intuito de os mesmos serem 

trabalhados de forma contextualizada, promovendo uma aprendizagem significativa.  
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RESUMO 

Este trabalho faz parte de uma pesquisa que busca identificar as contribuições da 

utilização Internet (blog) com uma estratégia facilitadora do processo de ensino 

aprendizagem na formação inicial de professores de Química e na educação básica, 

desenvolvida na disciplina Ferramentas Computacionais para o Ensino de Química, no 

segundo semestre de 2011. O objetivo desta etapa foi partindo da ação didática dos 

graduandos na construção dos blogs, descobrir atitudes e metodologias que melhorem 

a eficácia do aprendizado Química para a educação básica. Dos resultados do estudo, 

comprovados através das atividades desenvolvidas pelos graduandos, demonstram 

que a utilização do Blog como instrumento pedagógico motivador e significativo para 

disseminação de material didático e estratégias para ensinar/aprender Química. 

Palavras-chave: TIC, Ensino de Química, estratégias de ensino. 
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INTRODUÇÃO 

A inserção das TIC nas escolas é um processo que já foi iniciado, e que vem modificando o perfil do 

processo de ensino-aprendizagem. E nós, professores e pesquisadores, temos a função de procurar a 

melhor maneira para que essa modificação aconteça. 

Através de processos que atingem várias áreas da sociedade do conhecimento, a educação está 

sendo profundamente afetada, não só nos seus métodos como também nos seus objetivos, com a 

presença cada vez mais frequente de computadores no seu cotidiano. 

No ambiente escolar, nossa experiência evidencia que os professores, ao usar recursos 

computacionais, são rapidamente ultrapassados por seus alunos, que têm condições de explorá-

los de maneira mais criativa, provocando-nos algumas indagações quanto ao papel do professor 

e da educação. 

Nesse contexto, o nosso papel, como educadores, é preparar o jovem para ser incluído nessa 

nova realidade, tornando-se, então, necessário conhecimento científico, que não precisa 

necessariamente passar pelo domínio de sua linguagem mais complexa, seu formalismo 

matemático, mas deve permitir a compreensão de suas consequências para o cotidiano das 

pessoas. Afinal, entender o mundo e participar das tomadas de decisões é desenvolver a 

cidadania e, também, possibilitar a sua participação no poder como sujeito, pois: 

 

A ciência e a tecnologia se baseiam em valores do cotidiano de cada 

época, que põem em questão as nossas convicções e o nosso 

conhecimento de mundo. Elas são, na maioria de seus aspectos, a 

aplicação sistemática de alguns valores humanos, tais como a 

diligência, a dúvida, a curiosidade, a abertura para novas idéias, a 

imaginação, e de outros como a disciplina e a perseverança, que 

precisam ser despertados em todos os seres humanos. Não são apenas 

os cientistas ou os tecnólogos que devem respeitá-las ou entendê-las. 

É preciso que todas as pessoas sejam conscientizadas do amplo 

universo que a ciência e a tecnologia incorporam e como os seus 

valores demonstram dramaticamente o seu grau de importância no 

avanço do conhecimento, do bem-estar e também de riscos e 

prejuízos. Por conseguinte, se a ciência e a tecnologia forem 

ensinadas e construídas nestas perspectivas junto a todos, o resultado 

será o reforço dos valores humanos indispensáveis para nossa 

compreensão de mundo (BAZZO, 2005, p. 2). 

 

A utilização da informática nas instituições de ensino tem o fator motivador dos alunos, 

podendo ser uma ótima ferramenta nas atividades de fixação dos conteúdos, principalmente 

naqueles que em química têm um alto grau de complexidade. 
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Para Frederic Litto: 

 

Estas tecnologias são importantes para mostrar aos alunos fenômenos e 

conceitos difíceis de serem compreendidos apenas através da palavra 
falada. É importante também que os alunos aprendam a manuseá-las, 

porque o seu uso eficaz seria mais uma capacidade adquirida e levada para o 

seu futuro, seja qual for a sua escolha profissional. (...) é da 

responsabilidade dos professores passar estes conhecimentos para os 

seus alunos. (LITTO, 2001, p. 2). 

 

 

Assim, segundo Bonilla (1995), as Tecnologias da Informação e Comunicação são incorporadas 

aos processos pedagógicos, na maioria dos casos, como instrumentos auxiliares, o que significa 

considerá-las apenas como mais um recurso didático-pedagógico, em que o fundamental torna-

se a análise das técnicas, no máximo, das tecnologias, ganhando importância, apenas, a 

capacitação operativa dos profissionais da educação. 

Por isso, a partir da observação da realidade e das questões inquietantes levantadas por professores em 

nosso ambiente escolar, decidimos priorizar neste trabalho o seguinte problema: Como a construção 
de blogs pode auxiliar no processo de ensino e aprendizagem na formação de alunos do curso de 

graduação em Química da Universidade Federal de Sergipe? 

O nosso objetivo é, a partir da ação didática dos graduandos na construção dos blogs, descobrir 

atitudes e metodologias que melhorem a eficácia do aprendizado Química para a educação básica. 

Para isso utilizamos a disciplina Ferramentas Computacionais para o ensino de Química como objeto 

de observação do processo de aprendizagem a partir da construção de blogs pelos alunos com as 

atividades do curso que eram postadas, de modo a assumir práticas para se atingir a metáfora da 

alfabetização científica e tecnológica, que se aponta claramente como um dos grandes objetivos do 

ensino de Química, que os educandos compreendam a predominância de aspectos técnicos e 

científicos na tomada de decisões significativas em acontecimentos sociais significativos. 

 

A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO COMO FERRAMENTA 

PARA A APRENDIZAGEM. 

 

As constantes transformações sociais, econômicas e tecnológicas que o indivíduo passa na 

sociedade contemporânea, impõem-nos novas formas de ensinar e aprender. Assim, a 

informação torna-se um recurso de poder, pela vinculação do desenvolvimento com a 

capacidade da sociedade em gerar e aplicar conhecimentos. 

Segundo Borges, 
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Com o desenvolvimento acelerado das tecnologias da informática e da 

convergência entre o computador e as telecomunicações, as 

sociedades foram desenvolvendo habilidades em armazenar e 

recuperar informações, tornando-as disponíveis de diferentes formas 

para qualquer lugar. A economia cada vez mais se sustenta na 

informação, que penetra na sociedade como infra-estrutura básica e 

como geradora de conhecimentos que se convertem em recursos 

estratégicos. (BORGES, 2007, p. 28) 

 

As tecnologias da informação e da comunicação estão crescentemente incorporadas ao processo 

ensino e aprendizagem como ferramenta de mediação entre o indivíduo e o conhecimento. 

Uma vez que com a adentração do computador nos lares e escolas, proliferaram inúmeros 

programas voltados ao entretenimento e que, utilizados como ferramentas didático-pedagógicas 

para o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem, vêm possibilitando múltiplas formas 

de tratar o conhecimento e criar ambientes mais dinâmicos de aprendizagem.  

Essa evolução do ensino através de ambientes de aprendizagem virtuais pode ser vista como 

uma integração entre a tecnologia disponível e a teoria de aprendizagem, unidas pela aplicação 

didática dos softwares de computador. 

Por isso, por mais simples que a aprendizagem científica possa parecer, sempre envolverá o 

desafio de romper os dados isolados para algo mais significativo para o sujeito cognitivo. 

Assim, não podemos conceber uma sociedade do conhecimento que não tenha a Educação e a 

Tecnologia com uma qualidade mais operacional para o sujeito, sendo cada vez mais aplicada 

em situações do cotidiano. 

Porém, segundo Schneider (2002), a escola tradicional, que segue o paradigma de educação da 

Era Industrial, é uma instituição de ensino fechada e impermeável, vivendo alheia e, alienada de 

tudo o que, no tempo e no espaço, a cerca (SCHNEIDER, 2002, p.23). É uma organização que 

não conhece e não atende aos anseios da comunidade que se localiza ao seu redor (RAMOS, 

1995, apud SCHNEIDER, 2002, p.23). 

Assim sendo, Schneider (2002) pergunta: o que os alunos aprendem é útil e atual? A resposta, 

para ele, é não! E uma das razões para tal é que a escola está apoiada no conteúdo das 

disciplinas. Mas Ramos (1995, apud SCHNEIDER, 2002, p.24), coloca: “... o processo de 

ensino-aprendizagem se baseia nas informações que são passadas pelo professor e devolvidas 

pelos alunos, sem levar em consideração a experiência, a prática, as vivências do cotidiano, o 
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aprender fazendo, o desenvolvimento da intuição, da percepção, da criatividade e da 

inventividade.” 

Segundo Lima, faz-se necessário proporcionar aos alunos os conhecimentos fundamentais sobre 

as implicações das novas tecnologias na sociedade e na educação. Porém, há um aspecto 

relacionado ao uso das TIC, que geralmente esquece-se de observar: as implicações sociais. 

(LIMA, 2001, p. 66). 

Segundo ela são aspectos como: 

  as implicações das novas tecnologias da informação e da comunicação na educação 

brasileira; 

  a história da capacitação dos docentes em informática educativa no Brasil e no mundo; 

  mudanças ocorridas nas disciplinas curriculares; 

 mudanças ocorridas na sociedade em função destas novas tecnologias; (LIMA, 2001, p. 

66). 

É importante destacarmos que cada tipo de sociedade se apropria diferentemente da tecnologia 

para o exercício da cidadania. Essa preocupação pode ser comprovada pela seguinte passagem 

de Pretto: 

 

“educar em uma sociedade da informação significa muito mais que 

treinar as pessoas para o uso das tecnologias de informação e 

comunicação: trata-se de investir na criação de competências 

suficientemente amplas que lhes permitam ter uma atuação efetiva na 

produção de bens e serviços, tomar decisões fundamentadas no 

conhecimento, operar com fluência os novos meios e ferramentas em 

seu trabalho, bem como aplicar criativamente as novas mídias, seja em 

usos simples e rotineiros, seja em aplicações mais sofisticadas. Trata-

se também de formar os indivíduos para "aprender a aprender", de 

modo a serem capazes de lidar positivamente com a contínua e 

acelerada transformação da base tecnológica” (PRETTO, 2000, p.38). 

 

O que podemos notar é que a apropriação das TIC pelo indivíduo deve ser um pré-requisito 

básico para a tecnologia continuar evoluindo sem prejudicar a qualidade de vida do homem e a 

segurança da própria humanidade, visto que as máquinas são partes integrantes da evolução 

humana. 

Corroboramos com Schneider (2002) quando cita que a sociedade está necessitando de um 

sistema educacional que crie nas pessoas o espírito de solidariedade, de justiça, de dever, de 
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direito e de autonomia; que ainda lhes dê capacidade de impor limite ao lucro quando outras 

pessoas precisarem ser lesadas; que busque construir o conhecimento na cidadania e que 

valorize as inter-relações epistemológicas, com o objetivo de se formar cidadãos independentes, 

capazes e com poder de reflexão. (SCHNEIDER, 2002, p.27). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Um dos objetivos da ação didática de professores é descobrir atitudes e metodologias que 

melhorem a eficácia do aprendizado. Acreditamos que seja necessário também respeitar a 

diversidade e heterogeneidade que existe em sala de aula para se obter resultados mais 

significativos na ação educativa. Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação 

de Professores da Educação Básica em Nível Superior, não basta que o professor aprenda e 

saiba fazer, é preciso que “o professor, além de saber e de saber fazer deve compreender o que 

faz” (2001). 

Acreditando que podemos construir uma proposta de ensino a partir do referencial 

acima citado, optamos, a partir dos trabalhos na disciplina Ferramentas Computacionais 

para o ensino de Química no segundo semestre de 2011, solicitar a construção de um 

blog no qual seriam postadas atividades desenvolvidas no período. 

Uma das grandes vantagens das ferramentas do blog é permitir que os usuários 

publicassem seu conteúdo sem a necessidade de conhecimentos técnicos especializados 

a respeito de construção de páginas na internet. Assim, professores e alunos podem criar 

blogs para expor e trocar ideias a respeito de conteúdos das disciplinas escolares, bem 

como para publicar seus trabalhos. 

A implementação da construção dos blogs oportunizou o descobrimento de um ambiente de 

socialização de materiais pedagógicos através da internet, fazendo, principalmente, que o aluno 

tenha acesso a materiais educativos mesmo fora da classe através da rede. Também nesse 

trabalho, foi possível construir situações de ensino e aprendizagem que transformaram, a partir 

da observação do envolvimento dos alunos na construção das atividades, um aprendizado mais 

significativo e motivante. 

Por meio da aparência e do que foi construído e escrito pelos alunos nos blogs, que 

podem ser visualizados abaixo, constatamos que as atividades vinculadas ao currículo 
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desenvolvidas no curso foram satisfatórias, e nos possibilitou uma articulação real entre 

a teoria e a pratica. 

HTTP://duplacatianeemichel.blogspot.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://conexaoquimicatmr.blogspot.com/ 
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http://conexaoquimicatmr.blogspot.com/
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omisteriosomundodaquimica.blogspot.com 

 

 

internetquimica.blogspot.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://omisteriosomundodaquimica.blogspot.com/
http://internetquimica.blogspot.com/
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http://quimicosdeplantao2011.blogspot.com 

 

 

http://aquimicadofuturo.blogspot.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://quimicosdeplantao2011.blogspot.com/
http://aquimicadofuturo.blogspot.com/
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Da criação dos blogs algumas observações podem ser destacadas: as atividades foram 

desenvolvidas de uma maneira mais profunda e os conteúdos foram discutidos mais 

amplamente de uma maneira mais sociabilizada entre todos os alunos do curso através 

da internet, o exercício da construção do blog fez com que os alunos pudessem discutir 

sobre situações vivenciadas em sala de aula e o estabelecimento de relações entre o que 

os alunos vivenciaram na disciplina e as situações de ensino pelas quais eles vão 

confrontar-se no futuro. 

Assim, com as observações realizadas durante o curso, percebemos que é necessário 

construir uma proposta curricular que seja significativa para todo o processo de 

formação no que refere-se a disciplina Ferramentas Computacionais para o Ensino de 

Química, contribuindo para o exercício de uma prática educacional transformadora. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As Tecnologias da Informação e da Comunicação quando são empregadas como recurso 

pedagógico na aprendizagem de Química adquirem uma função fundamental no auxílio do 

processo ensino e aprendizagem, podendo oferecer ao discente uma perspectiva de mudar ou até 

de (re)construir o seu próprio conhecimento. 

Dos resultados do estudo, comprovados através das atividades desenvolvidas pelos graduandos, 

demonstram que a utilização do Blog como instrumento pedagógico motivador e significativo 

para disseminação de material didático e estratégias para ensinar/aprender Química, 

corroborando com Parreiras, quando afirma que: 

 

“Tais benefícios certamente vão além do simples aumento da 

velocidade de aprendizagem e incluem argumentos favoráveis [...] 

como aumento da autonomia e da motivação do aprendiz, domínio da 

tecnologia pelos aprendizes, mudança de foco nas relações de poder 

da sala de aula” (PARREIRAS, 2000, p.101) 

 

Concluindo ainda que: 

“as TIC dão uma nova dimensão à sala de aula. Ao serem integradas 

às salas de aula, essas novas tecnologias parecem libertar o aprendiz 

da massificação imposta pelo modelo convencional de aula centrado 
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no professor e a estabelecer um perfil de aprendiz cada vez mais 

autônomo. [...] Nesse ambiente de aprendizagem, o aprendiz assume o 

centro do processo de ensino e aprendizagem.” (PARREIRAS, 2000, 

p. 102) 

 

Entendemos, contudo que a utilidade da ferramenta depende, dentre outras coisas, da 

possibilidade de o sujeito da aprendizagem construir um conjunto de situações, envolvendo um 

número relativamente importante de situações cotidianas ou de uma medida da abrangência do 

número de situações que o mesmo pode fazer emergir na atividade para a finalidade que se 

proponhe. 
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QUIMICOZINHANDO BISCOITOS DE CHOCOLATE COM 

CASTANHA: UMA PROPOSTA PARA O ENSINO DE 

BIOMOLÉCULAS 

 

Ângelo Francklin Pitanga21  

Wendel Menezes Ferreira22  

 

RESUMO 
 

Este artigo apresenta uma proposta didática para o ensino de compostos 
orgânicos naturais (lipídios, carboidratos e proteínas) presentes em diversos 
alimentos através da produção de biscoitos de chocolate com castanha numa 
cozinha improvisada na sala de aula. O trabalho foi desenvolvido com 
estudantes do 3º ano do nível médio com o propósito de motivá-los e de tornar 
os conhecimentos químicos mais significativos socialmente. A aplicação desta 
proposta concretizou-se com a realização de uma aula diferente e motivadora, 
envolvendo conceitos de lipídios, carboidratos e proteínas e, ainda, viabilizando 
a revisão de conceitos já estudados em anos anteriores (reações inorgânicas) 
e no mesmo ano letivo (funções orgânicas: ácidos carboxílicos e aminas). 
 
Palavras-chave: cozinha, motivação, biomoléculas 
 
Abstract 
 
This article presents a didactic proposal for the teaching of natural organic 
compounds (lipids, carbohydrates and proteins) present in several kinds of food 
through the production of chocolate cookies with nuts in a improvised kitchen in 
the classroom. The work was developed with students in 3rd year of high 
school in order to motivate them and make the chemical knowledge most 
socially significant. The implementation of this proposal became a reality with 
the completion of a different class and motivating, involving concepts of lipids, 
carbohydrates and proteins, and also enabling the revision of concepts already 
studied in previous years (inorganic reactions) and in the same year (functions 
organic: carboxylic acids and amines). 
 
Key-words: cooking, motivation, biomolecules 
Introdução 
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As aulas de Química ministradas aos alunos do Ensino Médio, ainda 

carregadas de metodologias tradicionais, cujos propósitos são apenas a 

memorização de fórmulas, equações e nomenclaturas podem causar um duplo 

prejuízo na vida acadêmica e social dos alunos, pois além de inviabilizar a 

formação de um indivíduo crítico e consciente do seu papel, enquanto cidadão; 

desestimula os alunos que perdem o interesse pela Química impedindo-os de 

descobrir a importância e a beleza desta Ciência. Então, o que fazer para 

motivá-los? O que fazer para atrair a sua atenção para a Química? Uma das 

respostas possíveis é ensinar química a partir de algo que seja do interesse 

dos alunos; algo que prenda a atenção dos mesmos e os motive a aprender. 

A contextualização no ensino de Química como exemplificação, 

informação ou entendimento do cotidiano tem como objetivo proporcionar ao 

aluno uma aprendizagem significativa dos conteúdos propostos favorecendo ao 

mesmo o exercício da cidadania. Isto é possível graças à aproximação dos 

conteúdos específicos à vivência dos alunos. Assim sendo, relacionar 

conhecimentos ligados à vida diária dos alunos com conhecimentos científicos 

servem para motivar o aluno a aprender, aguçando sua curiosidade (SILVA, 

2007). 

Como a criatividade pode ser determinante para o processo de ensino-

aprendizagem possibilitando ao aluno a formação de sua bagagem cognitiva 

(BIANCONI E CARUSO, 2005) entende-se que não há melhor forma de 

contextualizar o ensino de compostos orgânicos naturais (lipídios, carboidratos 

e proteínas) presentes em diversos alimentos do que numa cozinha. Então, 

porque não se arriscar na aventura de pilotar um fogão na sala de aula, digo, 

cozinha? Diversos personagens da história, alguns apontados por NUNES 

(2008), se destacaram na arte da culinária. Dentre eles, Luís XIV com o título 

de fundador da cozinha moderna (francesa) e Napoleão Bonaparte, que a 

usava como “arma” para conquistar os políticos da época (NUNES, 2008; p.4). 

Sendo assim, no presente trabalho, que surge como prática pedagógica 

resultante de uma pesquisa docente aplicada com alunos da 3ª série do Ensino 

Médio do Colégio Estadual Santo Antônio (CESA), onde o segundo autor 

trabalhava, localizado na cidade de Coronel João Sá (BA), a cozinha será o 

laboratório. Afinal, todas as pessoas (crianças, jovens e adultos) têm em casa 

um laboratório em miniatura à sua disposição: a cozinha. A receita – descrita 
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mais à frente – será o roteiro experimental. Os ingredientes do biscoito serão 

os reagentes. As panelas e outros utensílios, tais como colheres, copos etc 

serão os materiais de laboratório, alguns idênticos aos utilizados nos 

laboratórios de Química das Instituições de Ensino Médio e/ou Superior. E, 

finalmente, o professor de Química será o cozinheiro, ou melhor, o 

quimicozinheiro. Afinal, químicos, chefes de cozinha, domésticas e donas-de-

casa têm mais em comum do que se possa pensar, pois todos estão 

habituados a usar roteiros, quer sejam químicos, quer sejam os de um bolo ou 

biscoito de chocolate (CIENCIAVIVA, 2002). As aulas foram ministradas pelo 

autor deste trabalho. 

 

Então, vamos quimicozinhar! 

 

Inicialmente, foram ministradas três aulas numa cozinha improvisada na 

sala de vídeo da escola (Figura 1). Além de fogão e alguns utensílios 

domésticos, foi utilizado como recurso didático, um monitor educacional, um 

televisor de 29 polegadas (Tv pendrive) que permite o uso de aparelhos 

eletrônicos que possuam conectores USB (pendrive, câmera digital, MP3) ou, 

ainda, cartão de memória compatível (MS, MS-PRO, SD, MMC), para 

apresentação de textos e imagens, no formato JPGE, para mostrar o passo a 

passo da receita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Cozinha improvisada na sala de vídeo do CESA. 

 

Iniciando a receita, digo a aula! 
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A aula foi iniciada com a apresentação do tema: Quimicozinhando 

biscoitos de chocolate com castanhas. Em seguida, foi mostrada a receita com 

todos os ingredientes e as respectivas quantidades: manteiga (2/3 de xícara); 

chocolate meio amargo (100 g); açúcar (2 xícaras); farinha de trigo (1 ½ 

xícara); essência de baunilha (colher de chá) e castanhas picadas (2/3 xícara) 

Logo após, começou-se a apresentar o passo a passo da receita, com o 

auxílio do monitor educacional, conforme slides a seguir (Figura 2). Algumas 

interrupções foram efetuadas para relacionar os ingredientes utilizados com 

conceitos químicos inerentes ao estudo da química dos alimentos. Vamos, 

então, à receita! 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Slides, no formato JPGE, da receita exibida no monitor educacional. 

 

Passo 1: coloque o chocolate picado e a MANTEIGA numa panela e leve 

ao fogo baixo, mexendo, até derreter. Nesse momento, questionou-se aos 

alunos: Quais as principais características da manteiga? Qual a relação da 

manteiga com a Química? Estes questionamentos possibilitaram a introdução e 

discussão de conceitos relativos aos lipídios (características físicas, 

solubilidade e constituição). 

A manteiga é utilizada como ingrediente no fabrico de diversos 

alimentos, como os biscoitos de castanha e chocolate deste trabalho, constitui-

se, principalmente, da gordura presente no leite. É, ainda, comumente usada 

como cobertura para pães e em frituras. Quando usada na fabricação de pães, 

alimentos semelhantes aos biscoitos, a manteiga tem a função de retardar o 

envelhecimento dos pães e evitar que os grãos de amido presentes na farinha 

de trigo, conforme veremos adiante, absorvam moléculas de água (COELHO et 

al, 2009). 

A manteiga, bem como outras gorduras, e os óleos são lipídios, classe 

de compostos orgânicos que, de um modo geral, caracterizam-se por serem 
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fracamente solúveis em água e altamente solúveis em solventes orgânicos 

(geralmente apolares); por deixarem mancha translúcida no papel (“mancha de 

gordura”) e por serem substâncias untuosas ao tato (COULTATE, 2004; 

OETTERER et al, 2006). Considerando-se o ponto de vista químico, 

aproveitou-se para revisar os ésteres – classe de compostos orgânicos 

estudados no primeiro semestre – e, em seguida, foram apresentadas algumas 

estruturas dos principais ácidos graxos saturados e insaturados e dos alcoóis 

que constituem os lipídios, com ênfase para as estruturas de um ácido graxo e 

de um triacilglicerídeo (Figura 3), principais constituintes da manteiga e da 

gordura, respectivamente (COELHO et al, 2009). 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Estrutura de um ácido graxo (a) e de um triacilglicerídeo (b), os 

principais constituintes da manteiga e da gordura, respectivamente. 

 

Ao final de algumas discussões, breves obviamente, porque os biscoitos 

deveriam ficar prontos até o fim da aula, solicitou-se de um grupo formado por 

três alunos (grupo 1) uma pesquisa sobre as diferenças entre óleos e gorduras 

e suas principais aplicações. Os resultados da pesquisa foram apresentados 

em forma de seminário na aula seguinte (aula 4), cujo tema principal foi 

LIPÍDIOS. 

 

Retornando à receita (passo 2): ligue o forno; retire a panela do fogo, 

junte o AÇÚCAR, mexa bem e deixe esfriar ligeiramente. Alguns 

questionamentos foram apresentados: O açúcar é proveniente só de cana? 

Quais os tipos de açúcar? Qual a relação entre açúcar e Química? Novamente, 

alguns alunos contribuíram com as discussões apresentando suas idéias sobre 

os açúcares. Um deles afirmou o seguinte: “Eu acho que é só da cana mesmo, 

pelo menos o que a gente usa é da cana.” Outro aluno, respondendo ao 

segundo questionamento disse: “A glicose é um açúcar, não é professor? Eu 
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sei por que meu pai foi ao médico que disse que meu pai tinha muito açúcar no 

sangue e por isso estava com diabete.” 

Para ilustrar algumas das aplicações dos açúcares foram mostradas 

algumas imagens de pães, bolos e biscoitos, exemplos de alimentos em que os 

açúcares (carboidratos) estão presentes. Além de servir como fonte de energia, 

os carboidratos podem atuar como agentes de sabor, agentes de 

escurecimento, controladores da atividade da água, fixadores de aromas e 

agentes modificadores da textura dos alimentos (OETTERER et al, 2006). Os 

açúcares integram um grupo de compostos orgânicos que apresentam a 

fórmula empírica CH2O, sugerindo um hidrato de carbono ou, como são 

comumente denominados carboidratos. Os exemplos mais comuns de 

integrantes destes compostos são: o amido, a celulose e os açúcares, como a 

glicose (C6H12O6) e a frutose (açúcar das frutas) (ATKINS e JONES, 2006; 

OETTERER et al, 2006). 

Os carboidratos são compostos orgânicos que estão intimamente 

ligados ao ciclo de vida de animais e vegetais. Nestes últimos, açúcares são 

produzidos através de várias reações que, em conjunto, compõem o fenômeno 

da fotossíntese (CHEMELLO, 2005; p 6). Findas as discussões, mais dois 

grupos foram formados com a finalidade de pesquisar, ambos, os mesmos 

temas: monossacarídeos, dissacarídeos e polissacarídeos (grupos 2 e 3). Os 

resultados desta pesquisa foram apresentados em forma de seminário nas 

aulas 5 e 6, cujo tema central foi CARBOIDRATOS. 

 

Um pouco de açúcar, não muito pra evitar a diabetes! 

 

No Brasil é comum obter o açúcar a partir da cana-de-açúcar. 

Entretanto, o açúcar pode também ser produzido a partir de outras plantas. A 

produção que se destaca (após o açúcar proveniente da cana) em escala 

industrial é do açúcar da beterraba (Beta vulgaris L.). Uma diferença importante 

entre os dois açúcares é o percentual de sacarose: na cana é de 60% e na 

beterraba, entre 15% e 20%. No entanto, sob o ponto de vista químico, não 

existe diferença entre os açúcares obtidos de ambas as fontes (cana e 

beterraba), pois o teor de sacarose é praticamente 100% (CHEMELLO, 2005). 

Relação dos tipos de açúcar disponíveis no mercado: 
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1) Açúcar de confeiteiro é constituído por cristais finos obtidos por um 

refinamento, que dentre outras etapas inclui a adição de cerca de 30% em 

peso de amido de arroz ou fosfato de cálcio (Ca3(PO4)2) para evitar a 

aglomeração dos cristais. 

2) Açúcar orgânico caracteriza-se por não utilizar ingredientes artificiais em 

nenhuma das etapas do ciclo de produção, do plantio à industrialização. Em 

virtude disso, é mais caro, mais grosso e mais escuro que o refinado. 

3) Açúcar refinado é o açúcar comumente encontrado nos estabelecimentos 

comerciais (mercadinhos, supermercados, etc) e, até mesmo, em feiras livres. 

No refinamento, aditivos químicos como o enxofre, tornam o produto branco e 

delicioso. 

4) Açúcar mascavo é extraído depois do cozimento do caldo de cana, 

apresenta como características a umidade e coloração escura. Mas, o seu 

gosto, bem parecido com o do caldo de cana, é o que chama mais a atenção, 

pois desagrada o paladar de algumas pessoas. 

 

Retornando à receita (passo 3): acrescente os OVOS, um de cada vez, 

batendo após cada adição; em seguida, peneire a FARINHA DE TRIGO com 

FERMENTO. Adicione à mistura a farinha de trigo e a baunilha e mexa bem. 

Ovo, farinha de trigo e fermento, e agora? O ovo é um alimento de 

grande valor nutritivo que contém elevado teor de proteínas de excelente 

qualidade (ovoalbumina, exemplos?!). PROTEÍNAS? A farinha de trigo, além 

da presença de pequenos grãos de amido, cuja estrutura é descrita mais 

adiante, apresenta em sua composição duas proteínas muito importantes, 

especialmente para os celíacos (pessoas com intolerância ao glúten), que 

envolvem os grãos de amido: a gliadina e a glutenina. As porções e o arranjo 

das moléculas dessas proteínas são diferentes em função de existir diversos 

tipos de farinha de trigo (COELHO et al, 2009). 

As proteínas são macromoléculas, denominadas polímeros (do grego 

poli = muitos + meros = partes), formadas pela condensação de -

aminoácidos. Os aminoácidos, como o próprio nome indica, são moléculas que 

apresentam uma parte com caráter ácido (função ácido carboxílico, - COOH) e 

outra parte com caráter básico (função amina, - NH2). As proteínas estão 

presentes na estrutura dos organismos, como pele, cabelo e fibras musculares; 
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outras constituem o sistema imunológico e há, ainda, aquelas com funções 

mais específicas, como as enzimas (catalisadores nas reações que ocorrem 

nos organismos) e os hormônios (reguladores do metabolismo) (USBERCO e 

SALVADOR, 2002). 

Seguiu-se a preparação dos biscoitos, digo a aula. Desta vez, os alunos 

foram instigados a pesquisar os aminoácidos que o organismo humano 

consegue sintetizar (não essenciais) e os que são obtidos a partir de outros 

organismos (essenciais) (grupo 4). E, ainda, as diferenças estruturais entre 

eles (grupo 5). Os resultados da pesquisa foram apresentados em forma de 

seminário nas aulas 7 e 8, cujo tema central foi PROTEÍNAS. 

Dois aspectos referentes ao fermento foram abordados a partir de dois 

questionamentos: Como é o funcionamento do fermento? Existe alguma 

diferença entre fermento químico e fermento biológico? Os alunos 

demonstraram conhecer a existência de fermentos em formas diferentes (pó e 

tabletes). Apontaram que o usado nas residências é diferente daquele usado 

nas casas panificadoras. No entanto, não conseguiram distinguir a diferença 

funcional de ambos. 

 

O duelo dos fermentos: Químico x Biológico 

 

O fermento é um ingrediente muito utilizado na cozinha. Os dois tipos de 

fermento, químico e biológico, costumeiramente usados no preparo de diversos 

tipos de alimento (pães, bolos, biscoitos, broas, croissants, etc), diferem entre 

si, especialmente, em sua composição e forneamento. 

Em relação à composição, o fermento químico (em pó) é constituído por 

um coquetel de substâncias químicas, bicarbonato de sódio e alguns sais mais 

amido para manter a mistura seca. Normalmente, dois sais diferentes são 

adicionados, por exemplo, tartarato ácido de potássio (KHC4H4O6) e sulfato de 

sódio e alumínio (NaAl(SO4)2). Estes se tornam ácidos, quando dissolvidos em 

água, reagindo com o bicarbonato de sódio para formar um sal de sódio e 

bolhas do gás dióxido de carbono (BARHAM, 2000) que ao ser desprendido 

promove o aumento do volume e da porosidade das massas preparadas com 

farinhas ou féculas (ZENEBON et al, 2008) que tornam os pães, bolos e 

biscoitos mais macios, com textura agradável e digestão facilitada. 
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Já o fermento biológico (em tabletes), trata-se de um produto 

comercializado à base de uma levedura, ou seja, um microorganismo vivo 

(Saccharomyces cerevisiae) que tem a função de promover o crescimento das 

massas, por exemplo, de pães e pizzas (Pereira, 1995) devido à formação de 

dióxido de carbono a partir da glicose (fermentação), o principal alimento das 

leveduras, abundantemente presente na sacarose (açúcar), um dissacarídeo 

formado pela união de dois monossacarídeos, glicose e frutose (Figura 4), e no 

amido (farinha de trigo), um polissacarídeo formado por moléculas de glicose 

(Figura 5), usados na receita. No entanto, para que as leveduras possam 

promover a fermentação é necessário que suas enzimas realizem a ruptura das 

ligações químicas, um processo demorado, existentes entre as moléculas de 

glicose, no amido, e de glicose e frutose, no açúcar (COELHO et al, 2009). 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Fórmula estrutural da sacarose, um dissacarídeo formado a partir da 

glicose e frutose (adaptado de COELHO et al, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Amido, um dos componentes da farinha de trigo, é formado por 

moléculas de glicose unidas de duas maneiras diferentes: (a) amilose (polímero 
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linear de glicose) (b) amilopectina (polímero ramificado de glicose) (adaptado 

de COELHO et al, 2009). 

 

O outro critério de diferenciação é o forneamento (etapa da produção de 

pães, bolos, etc em que as massas são conduzidas ao forno para serem 

assadas). Deste modo, quando o crescimento das massas ocorre durante o 

forneamento, em função de reações químicas que ocorrem mais rapidamente 

quando o calor é gerado durante o processo de cozimento, diz-se que o 

fermento é químico. Por outro lado, quando o crescimento das massas ocorre 

antes do forneamento, em função da presença de microorganismos vivos, tem-

se um fermento biológico (TVTEM, 2009). 

 

Retornando à receita (passo 4): junte as castanhas picadas e mexa até 

ficar bem misturado; unte uma assadeira (33 x 22,5 cm ou similar). De repente, 

um aluno interrompe e faz a seguinte pergunta: “Professor, quer dizer que essa 

palavra ‘unte’ tá sendo usada porque a manteiga é um lipídio, uma substância 

untuosa?”. Indubitavelmente, o aluno fez uma relação com conceitos já 

discutidos anteriormente (lipídios). Continuando a receita: Despeje a mistura 

dentro da assadeira preparada, raspando a panela com uma espátula de 

borracha. Asse por 30 a 35 minutos. A massa estará pronta quando, ao enfiar 

um palito no centro, este sair seco. Deixe esfriar na assadeira, sobre uma 

grade e depois corte em barrinhas. 

Os alunos aguardaram ansiosamente o momento de degustar o biscoito 

e verificar sua palatabilidade. Transcorrido o tempo necessário ao seu 

cozimento, os biscoitos ficaram prontos e foram cortados em forma de 

barrinhas (Figura 6) e servidos aos alunos, professores e equipe diretiva, 

juntamente com refrigerante. 

 

 

 

 

 

 

 

A B 
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Figura 6. Biscoito de chocolate com castanha na forma (A) e em barrinhas (B). 

 

Considerações Finais 

 

A utilização de materiais encontrados em qualquer cozinha tornou 

possível a realização de uma aula diferente e motivadora, envolvendo vários 

conceitos de interesse da Química trabalhada na 3ª série do Ensino Médio 

(lipídios, carboidratos, proteínas e sabões) e, ainda, viabilizando a revisão de 

conceitos já estudados em anos anteriores (reações inorgânicas, etc) e no 

mesmo ano letivo (funções orgânicas: ácidos carboxílicos, aminas, etc). 

As atividades de pesquisa também foram bastante relevantes, visto que 

os alunos participaram ativamente das discussões dos temas propostos, 

permitindo uma melhor compreensão da importância de se conhecer as 

estruturas químicas dos carboidratos, dos lipídios e das proteínas e, ainda, a 

utilização de tais saberes no cotidiano. 

A participação dos alunos foi bastante intensa, provavelmente, segundo 

comentários dos mesmos, porque esses não acreditavam que o professor seria 

capaz de fazer os biscoitos de chocolate com castanha. E, ainda mais, que 

eles ficassem comestíveis quiçá saborosos. Alguns depoimentos dos 

estudantes, descritos abaixo, comprovam que os objetivos da aula foram 

alcançados, além de evidenciar a importância das atividades práticas no ensino 

de Química. 

 

“A aula foi muito dinâmica, tivemos muito que aprender, e 

a partir desse momento descobrimos que não só a teoria 

é o suficiente para o aprendizado, a prática foi positiva.” 

 

“Gostei, foi uma aula que chama a atenção do aluno e 

isso faz com que a pessoa goste mais de estudar.” 

 

“A receita que o professor nos apresentou e preparou foi 

muito boa. Simples de fazer, uma delícia para saborear. E 

o que foi mais interessante é que à medida que o 

professor apresentou a receita foi explicando tudo com 
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relação à química dos alimentos de um em um. Simples, 

fácil e muito proveitoso.” 
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O MAPA CONCEITUAL COMO INSTRUMENTO PEDAGÓGICO 

PARA DIVERSAS SITUAÇÕES NO PROCESSO DE ENSINO E 

APRENDIZAGEM DA FÍSICA. 
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RESUMO 
 
 

Este trabalho faz parte de uma pesquisa que busca identificar as contribuições da 

utilização de mapas conceituais com uma estratégia facilitadora do processo de ensino 

aprendizagem na formação inicial de professores de Física, do Campus de 

Itabaiana/UFS e na educação básica. Nesta etapa nos propusemos realizar uma 

pesquisa bibliográfica com base em material já elaborado, constituído de livros e 

artigos científicos com o objetivo de aprofundamento do tema. Da análise teórico-

bibliográfica considera-se que o mapa conceitual é um: resumo esquemático do que 

foi ensinado/aprendido ordenado de maneira hierárquica; meio para que o aluno reflita 

sobre os mecanismos próprios de aprendizagem, ajudando-o a aprender por si mesmo 

qualquer conteúdo. Observamos também, que na construção do mapa o aluno se vê 

obrigado a buscar informações, a fim de enriquecer seus próprios conteúdos, 

envolvendo-se de maneira direta na tarefa, experimentando a necessidade de optar 

por determinados conceitos, envolvendo-se de maneira direta na tarefa. 

 

 

 

Palavras-chave: Mapas Conceituais, Ensino de Física, Aprendizagem Significativa. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Física é uma disciplina na qual os alunos estão acostumados a estudar de 

uma forma mecânica, ou seja, de uma forma que os alunos quando estudam o 

fazem exclusivamente para a prova, acostumando-se a olhar o conteúdo de 

maneira somente a memorizar fórmulas e resolver problemas. 

Por isso faz-se necessário a busca por novas estratégias de ensino que 

busque facilitar o processo de ensino e aprendizagem e o transforme para que, 

seja para o aluno, útil e significativa. 

Significa que, além do professor dominar o conteúdo, ele deve relaciona-lo com 

o cotidiano do aluno. É importante que o professor ouça seus alunos e 

relacione o conteúdo abordado com exemplos do cotidiano, assim o aluno 

poderá perceber que a Física explica os fenômenos presentes no seu próprio 

cotidiano. 

Para alcançarmos um novo modelo de ensino e aprendizagem é necessário 

uma nova mentalidade do profissional que estamos formando. Há uma 

necessidade de uma nova prática que possa criar uma ação reflexiva sobre a 

sua prática pedagógica e que possa orientá-lo numa metodologia que seja 

ativa e participativa. 

Buscando uma teoria que seja capaz de criar um novo modelo de 

aprendizagem é necessário um processo de formação que possa contribuir 

para uma prática de novas técnicas e estratégias metodológicas. 

Com a construção de mapas conceituais nas práticas em sala de aula nas 

disciplinas pedagógicas curso de Licenciatura em Física, do Campus de 

Itabaiana, identificamos o potencial dessa ferramenta de ensino para a 

disciplina na educação básica. Com a oportunidade oferecida pelo Programa 

Especial de Inclusão em Iniciação Científica – PIIC, da Universidade Federal de 

Sergipe (UFS) nos propusemos realizar uma pesquisa bibliográfica com base 

em material já elaborado, constituído de livros e artigos científicos com o 

objetivo de aprofundamento do tema. 
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O mapa conceitual é uma metodologia participativa, mudando o papel do 

professor de mero transmissor de informações e sujeito do processo educativo 

para questionador, mediador e coloca o aluno como sujeito da aprendizagem 

melhorando suas potencialidades e o conectando com sua própria vida, com 

seus conteúdos cognitivos aos conteúdos conceituais expostos no mapa, 

dando muita importância às “ideias prévias” que surgem da própria realidade 

do aluno. 

O mapa conceitual é um instrumento capaz de evidenciar significados 

atribuídos a conceitos e relações entre conceitos no contexto de um corpo de 

conhecimentos, para Moreira “os mapas conceituais são instrumentos que 

podem levar a profundas modificações na maneira de ensinar, de avaliar e de 

aprender.” (MOREIRA, 1997, p. 02). 

Nossa questão foco é como o mapa conceitual pode ser utilizado no processo 

de ensino e aprendizagem da Física. 

O objetivo deste trabalho foi desenvolver um estudo, através de uma ação 

investigativa bibliográfica, dos mapas conceituais como uma estratégia 

potencialmente facilitadora de uma aprendizagem significativa para o ensino de 

Física de modo a melhorar o ensino na educação básica. Para verificarmos tal 

significância do instrumento utilizamos uma pesquisa de análise teórica, que 

será representada por um trabalho teórico conceitual sobre um assunto 

pesquisado bibliograficamente. 

 

 

MAPA CONCEITUAL: ORGANIZANDO O CONHECIMENTO. 

 

Além dos princípios programáticos facilitadores da aprendizagem significativa, 

Ausubel e Novak, propõem a estratégia instrucional do mapa conceitual que 

pode coordenar a estrutura cognitiva do aprendiz, facilitar e até criar condições 

para a realização da aprendizagem significativa.  
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Segundo Moreira (1997) os mapas conceituais, ou mapas de conceitos, são 

apenas diagramas indicando relações entre conceitos, ou entre palavras que 

usamos para representar conceitos. 

Assim, mapas conceituais são propostos como uma estratégia potencialmente 

facilitadora de uma aprendizagem significativa. Por isso, Moreira coloca que; 

Embora normalmente tenham uma organização 

hierárquica e, muitas vezes, incluam setas, tais diagramas 

não devem ser confundidos com organogramas ou 

diagramas de fluxo, pois não implicam sequência, 

temporalidade ou direcionalidade, nem hierarquias 

organizacionais ou de poder. Mapas conceituais são 

diagramas de significados, de relações significativas; de 

hierarquias conceituais, se for o caso. Isso também os 

diferencia das redes semânticas que não 

necessariamente se organizam por níveis hierárquicos e 

não obrigatoriamente incluem apenas conceitos. Mapas 

conceituais também não devem ser confundidos com 

mapas mentais que são associacionistas, não se ocupam 

de relações entre conceitos, incluem coisas que não são 

conceitos e não estão organizados hierarquicamente. Não 

devem, igualmente, ser confundidos com quadros 

sinópticos que são diagramas classificatórios. Mapas 

conceituais não buscam classificar conceitos, mas sim 

relacioná-los e hierarquizá-los (MOREIRA, 1997, p. 1). 

 

É importante que o mapa seja um instrumento capaz de evidenciar significados 

atribuídos a conceitos e relações entre conceitos no contexto de um corpo de 

conhecimentos. Os mapas constituem uma síntese ou resumo que contém o 

mais importante ou significativo de uma mensagem, de um tema ou texto, para 

Novak (1981) um bom mapa conceitual é conciso e mostra as relações entre 

ideias principais de modo simples e atraente, aproveitando a notável 

capacidade humana para representação visual. De uma maneira análoga: 
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(...) mapas conceituais podem ser usados para mostrar 

relações significativas entre conceitos ensinados em uma 

única aula, em uma unidade de estudo ou em um curso 

inteiro. São representações concisas das estruturas 

conceituais que estão sendo ensinadas e, como tal, 

provavelmente facilitam a aprendizagem dessas 

estruturas. Entretanto, diferentemente de outros materiais 

didáticos, mapas conceituais não são auto-instrutivos: 

devem ser explicados pelo professor. Além disso, embora 

possam ser usados para dar uma visão geral do tema em 

estudo, é preferível usá-los quando os alunos já têm  

certa familiaridade com o assunto, de modo que sejam 

potencialmente significativos e permitam a integração, 

reconciliação e diferenciação de significados de conceitos 

(MOREIRA, 1980 apud MOREIRA 1997, p. 2). 

 

O mapa conceitual é uma técnica flexível que, segundo Moreira (1997), pode 

ser utilizada em diversas situações, como: instrumento de análise de currículo, 

técnica didática, recurso de aprendizagem e meio de avaliação. 

As ideias chaves de um mapa conceitual são: 

 os mapas compilam um número pequeno de conceitos e ideias; 

 há que se compreender o significado de conceito mediante 

exemplos, análise de idéias simples; 

 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. 
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No trabalho de construção do mapa o aluno se vê obrigado a buscar 

informações, a fim de enriquecer seus próprios conteúdos, envolvendo-se de 

maneira direta na tarefa, experimentando a necessidade de optar por 

determinados conceitos, envolvendo-se de maneira direta na tarefa. 

Segundo Moreira: 

(...) mapas conceituais são instrumentos que podem levar 

a profundas modificações na maneira de ensinar, de 

avaliar e de aprender. Procuram promover a 

aprendizagem significativa e entram em choque com 

técnicas voltadas para aprendizagem mecânica. Utilizá-

los em toda sua potencialidade implica atribuir novos 

significados aos conceitos de ensino, aprendizagem e 

avaliação. Por isso mesmo, apesar de se encontrar 

trabalhos na literatura ainda nos anos setenta, até hoje o 

uso de mapas conceituais não se incorporou à rotina das 

salas de aula (MOREIRA, 1997, p. 10). 

Portanto, o mapa conceitual é um bom meio para que o aluno reflita sobre os 

mecanismos próprios de aprendizagem, ajudando-o a aprender por si mesmo 

qualquer conteúdo. 

 

SITUAÇÕES DE ENSINO DE FÍSICA QUE PODE SER UTILIZADO O MAPA 

CONCEITUAL 

 

Nas aulas de Física quando os professores utilizam o mapa conceitual o faz 

para facilitar a aprendizagem do aluno, pois, ao utiliza-lo, o aluno tende a ter 

mais interesse pela aula. É muito interessante que o professor utilize o mapa 

em uma aula, para uma unidade de estudo, para um curso ou, até mesmo, 

para um programa educacional completo. O mapa conceitual pode ser 

importante mecanismo para focalizar a atenção do planejador da aula, entre o 

conteúdo que se espera que seja aprendido e aquele que serve de veículo para 

a aprendizagem. 
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Segundo Peña (2005), as três características ou condições próprias dos mapas 

que o diferencia de outras estratégias de ensino são a hierarquização; os 

conceitos que são dispostos por ordem de importância; a seleção, eleger 

termos que façam referências a conceitos; e o impacto visual. Para nós são 

características imprescindíveis no ato de escolha do mapa como ferramenta 

para o processo de ensino. 

Para Novak, 

Um bom mapa conceitual é conciso e mostra as relações 

entre as ideias principais de modo simples e atraente, 

aproveitando a notável capacidade humana para a 

representação visual (NOVAK, 1988, apud PEÑA, 2005, 

p. 47). 

 

Ainda sobre a utilidade do mapa conceitual, Moreira cita que: 

 

(...) mapas conceituais podem ser usados para mostrar 

relações significativas entre conteúdos ensinados em uma 

única aula, em uma unidade de estudo ou em um curso 

inteiro. Mapas conceituais não são auto instrutivos: devem 

ser explicados pelo professor, é preferível usá-los quando 

os alunos já tem uma certa familiaridade com o assunto, 

de modo que sejam potencialmente significativos e 

permitam a interação, reconciliação e diferenciação de 

significados de conceitos (MOREIRA, apud MOREIRA, 

1997, p. 6). 

 

Assim, ainda segundo Moreira: 
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Na medida em que os alunos utilizarem mapas 

conceituais para integrar, reconciliar e diferenciar 

conceitos, na medida que usarem essa técnica para 

analisar textos, capítulos de livros, eles estarão usando o 

mapeamento conceitual como um recurso de 

aprendizagem. (MOREIRA, 1997, p. 6). 

 

Quanto à utilidade do mapa conceitual em sala de aula, Peña (2005, p.117-

122) coloca que ele pode ser utilizado da seguinte maneira: 

1) Organizador prévio dos conteúdos: indicado no planejamento do 

currículo; 

2) Diagnóstico prévio: diagnosticar o grau de organização dos 

conhecimentos dos alunos; 

3) Tomada de consciência: estruturação dos conhecimentos iniciais 

sobre o assunto ou unidade; 

4) Estruturar nova informação: mais utilizada pelos alunos, serve para 

estruturar novas informações ou de novos conteúdos que descobre durante o 

processo de ensino e aprendizagem. 

5) Resumo: utilizado para resumir ou modificar o esquema visual do 

conteúdo; 

6) Melhorar a recordação: ferramenta para facilitar a persistência pela 

recordação; 

7) Avaliação: avaliar todo o processo educativo. 

Para Moreira (MOREIRA, 2010, p. 22), o mapa conceitual pode ser utilizado 

nas seguintes situações: 

1) identificar a estrutura de significados aceita no contexto da matéria  de 

ensino; 
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2) identificar os subsunçores (significados) necessários para a 

aprendizagem significativa da matéria de ensino; 

3) identificar os significados preexistentes na estrutura cognitiva do 

aprendiz; 

4) organizar sequencialmente o conteúdo e selecionar materiais 

curriculares, usando as ideias de diferenciação progressiva e reconciliação 

integrativa como princípios programáticos; 

5) ensinar usando organizadores prévios, para fazer pontes entre os 

significados que o aluno já tem e os que ele precisaria ter para aprender 

significativamente a matéria de ensino, bem como para o estabelecimento de 

relações explícitas entre o novo conhecimento e aquele já existente e 

adequado para dar significados aos novos materiais de aprendizagem  

Pelo que pesquisamos não existe mapa conceitual “correto”. Um professor não 

deveria apresentar aos seus estudantes um mapa conceitual que acreditasse 

como definitivo. 

De maneira análoga, nunca se deve esperar que o aluno apresente um mapa 

conceitual “correto” de um certo conteúdo. O que o aluno apresenta é o seu 

mapa e o importante não é se esse mapa está certo ou não, mas sim se ele 

tem evidências de que o aluno está aprendendo significativamente o conteúdo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Da análise teórico-bibliográfica considera-se que o mapa conceitual é um:  

  resumo esquemático do que foi ensinado/aprendido ordenado de 

maneira hierárquica; 

 meio para que o aluno reflita sobre os mecanismos próprios de 

aprendizagem, ajudando-o a aprender por si mesmo qualquer conteúdo; 

 instrumento que revela com clareza a organização cognitiva dos 

estudantes; 
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 instrumento que auxilia o professor juntamente com seus alunos na 

construção de mapas à medida que os alunos forem aprendendo novos 

conceitos, de uma forma que eles estejam sempre interligando um 

conceito a outro anteriormente conhecido. 

Observamos também, que na construção do mapa o aluno se vê obrigado a 

buscar informações, a fim de enriquecer seus próprios conteúdos, envolvendo-

se de maneira direta na tarefa, experimentando a necessidade de optar por 

determinados conceitos, envolvendo-se de maneira direta na tarefa. 

Neste contexto, concordamos com Novak (1981) quando coloca que os mapas 

conceituais são instrumentos para negociar significados e para aprender o 

significado de qualquer conhecimento é preciso dialogar, intercambiar, 

compartilhar e, às vezes, chegar a um acordo. 

Assim, conclui-se que a utilização do Mapa Conceitual como referência dos 

saberes a serem ensinados na Educação Básica, vai para além da simples 

ilustração. Como também, defendemos a ideia da formação continuada como 

inerente ao exercício profissional do professor visando a levá-los a uma prática 

transformadora, vinculada a uma reflexão sobre a ação. 

Esse trabalho tem continuidade investigando como o mapa conceitual, 

atualmente, vem sendo utilizado como ferramenta de ensino em aulas e 

estágios no departamento de Física do campus de Itabaiana na Universidade 

Federal de Sergipe e as concepções dos professores e alunos que o utilizam. 
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OS SAIS NAS REFEIÇÕES UMA TEMA ORGANIZADOR  DO PROCESSO DE 

ENSINO-APRENDIZAGEM DE CONCEITOS QUÍMICOS 
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RESUMO 

 

Este trabalho apresenta os resultados de uma proposta para o estudo das funções sais 

norteada pelo tema “Os sais nas refeições” aplicada, com alunos da 1ª série do ensino média 

de uma escola pública da rede estadual de ensino e enfatiza a proposição de que o ensino de 

Química seja voltado à formação para o exercício da cidadania. A abordagem desta pesquisa 

foi centrada na diversidade de estratégias de ensino buscando vencer o desafio didático em 

interessar ativamente os alunos no processo de ensino aprendizagem. Analisando os 

resultados ficou evidente que os alunos se sentem mais motivados quanto se utiliza 

estratégias de ensino diversificadas; o material didático elaborando foi potencialmente 

significativo, pois mudou a atitude do aluno para aprender significativamente, ou seja, a 

intenção de dar sentido ao que aprende e de relacionar o novo material de aprendizagem com 

seus conhecimentos adquiridos previamente e com os significados já construídos. 
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INTRODUÇÃO  

 

A lei das diretrizes e bases da educação, de 1996, determina que a formação de profissionais 

da educação básica far-se-á em nível superior em cursos de licenciatura, de graduação plena 

(Art. 62). Em relação a estes cursos, a resolução do conselho nacional de educação, CNE/CP 

1/2002, prevê no seu artigo 7°, inciso I, que “a formação deverá ser realizada em processo 

autônomo, em cursos de licenciatura plena, numa estrutura com identidade própria”. 

Mas, não basta que o profissional tenha conhecimento sobre seu trabalho. É fundamental que 

saiba mobilizar esses conhecimentos, transformando-os em ações (BRASIL, 2001). Requer 

ainda, que o professor saiba avaliar criticamente a própria atuação e o contexto em que atua e 

que saiba, também, interagir cooperativamente com a comunidade profissional a que 

pertence e com a sociedade (BRASIL, 2001). 

É necessário que os professores se conscientizem da necessidade de mudar práticas 

tradicionais e passem a incentivar os alunos a se desenvolverem, a se descobrirem, a se 

expressarem, a construírem seu próprio conhecimento, a conhecerem o seu meio e nele 

interferirem. Para que a sociedade humana tenha condições de reflexão é necessário o 

domínio e a compreensão dos conceitos gerados pela ciência em todos os tempos. 

Nessa perspectiva, é importante destacar que Lei das Diretrizes e Bases da Educação (LDB) se 

intercepta em vários pontos com os pressupostos do CTS: “a educação básica tem por 

finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o 

exercício da cidadania, e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos 

posteriores” (BRASIL, LDB 9.394/96). De acordo com os PCN’s essa reforma procura atender “a 

uma reconhecida necessidade de atualização da educação brasileira, tanto para impulsionar 

uma democratização social e cultural mais efetiva pela ampliação da parcela da juventude 

brasileira que completa a educação básica” (PCN+, 2000). 

É perceptível a importância da valorização das necessidades do aluno, exigindo-se a 

capacidade de adaptar conteúdos químicos e sociais às seus respectivos questionamentos, 

saindo do ensino centrado no professor e valorizando o papel fundamental do aluno no 

processo de ensino-aprendizagem. Destaque-se então, proposta de uso dos temas 

estruturadores de acordo com duas perspectivas citadas no PCN+ e no PCNEM: “a que 

considera a vivência individual dos alunos – seus conhecimentos escolares, suas histórias 

pessoais, tradições culturais, relação com os fatos e fenômenos do cotidiano e informações 
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veiculadas pela mídia; e a que considera a sociedade em sua interação com o mundo, 

evidenciando como os saberes científicos e tecnológicos vêm interferindo na produção, na 

cultura e no ambiente” (PCN+, 2001) 

Neste contexto, a ideia de contextualização surgiu com a reforma do ensino médio, a partir da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB-9.394/97) que orienta a compreensão dos 

conhecimentos para uso cotidiano. Originou-se nas diretrizes que estão definidas nos  

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), os quais visam um ensino de química centrado na 

interface entre informação científica e contexto social. 

Contextualizar a química não é promover uma ligação artificial entre o conhecimento e o 

cotidiano do aluno. Não é citar exemplos como ilustração ao final de algum conteúdo, mas que 

contextualizar é propor “situações problemáticas reais e buscar o conhecimento necessário 

para entendê-las e procurar solucioná-las.” (PCN+, 2001). 

Assim, se faz necessário a prática de um ensino mais contextualizado, onde se pretende 

relacionar os conteúdos de química com o cotidiano dos alunos, respeitando as diversidades 

de cada um, visando à formação do cidadão, e o exercício de seu senso crítico. Contudo, a 

contextualização do ensino não impede que o aluno resolva “questões clássicas de química, 

principalmente se elas forem elaboradas buscando avaliar não a evocação de fatos, fórmulas 

ou dados, mas a capacidade de trabalhar o conhecimento” (CHASSOT, 1993). 

Na formação do professional do ensino de Química, da Universidade Federal de Sergipe, o 

licenciando deverá, ao longo da sua formação, elaborar uma unidade didática estruturada em 

torno de temas químicos sociais e a aplicá-la em uma escola da educação básica. Na 

perspectiva de propiciar uma aprendizagem de fato significativa, modificando o modelo 

tradicional de ensino, analisou-se o livro didático a dotado na escola de realização do nosso 

Estágio Supervisionado para o Ensino de Química, referente ao conteúdo químico “Sais”. Da 

análise comprovou-se que o livro didático não trazia nenhuma contribuição relevante para a 

promoção de um ensino que contribuísse para a formação do cidadão, e o exercício de seu 

senso crítico. Das observações do campo de estágio constatou-se que as atividades didáticas 

desenvolvidas pelo professor colaborador eram aulas expositivas, que não levavam em conta 

nem os conhecimentos prévios nem o cotidiano dos alunos. 

Estas observações nos levaram a propor uma alternativa dinâmica para o estudo das funções 

sais norteada pelo tema “Os sais nas refeições”, pois a evocação de mudanças nas práticas de 

ensino de Química justifica-se não somente por convicções de cunho ideológico, mas também 
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pelas orientações curriculares, além do diagnóstico de um ensino centrado no professor. 

Assim, esta pesquisa enfatiza a proposição de que o ensino de Química seja voltado à 

formação para o exercício da cidadania. 

FUNDAMENTAÇÃO TÉORICA 

Neste trabalho os conteúdos químicos e sociais foram trabalhados numa perspectiva 

ausubeliana, a qual propõe que os conhecimentos prévios dos alunos sejam valorizados, para 

que possam construir estruturas mentais utilizando, como meio, estratégias diversificadas que 

permitem descobrir e redescobrir outros conhecimentos, caracterizando, assim, uma 

aprendizagem prazerosa e eficaz. 

A concepção ausubeliana procura explicar os mecanismos internos que ocorrem na mente 

humana com relação ao aprendizado e à estruturação do conhecimento e que a aprendizagem 

significativa tem lugar quando as novas ideias vão se relacionando de forma não arbitrária e 

substantiva com as ideias já existentes. Para obter essa aprendizagem, se faz necessário que o 

professor propicie o entendimento dos conceitos, por meio de discussões a cerca dos 

conteúdos em questão, a partir das concepções prévias dos estudantes. 

Aprendizagem significativa é um processo pelo qual uma nova informação se relaciona de 

maneira substantiva, não arbitrária e não literal a um aspecto relevante da estrutura 

significativa do indivíduo. A nova informação interage com uma estrutura cognitiva presente, 

que Ausubel denomina “conceito subsunçor” ou apenas “subsunçor” (MOREIRA, 2006). 

Subsunçor é então uma ideia ou proposição já existente na estrutura cognitiva, adquirida de 

forma significativa, que serve de ancoradouro a uma nova informação, caso haja interação 

entre o novo e o existente.  

Para Ausubel (Moreira, 2006) “A essência da aprendizagem significativa reside em que as 

ideias expressadas simbolicamente são relacionadas de modo não arbitrário, mas substancial, 

com o que o aluno já sabe. O material que aprende é significativo para ele.” A potencialidade 

significativa do material é a primeira condição para que de produza a aprendizagem 

significativa. O segundo requisito é a disposição positiva do individuo em relação à 

aprendizagem. Uma disposição tanto conjuntural ou momentânea quanto permanente ou 

estrutural. Esta segunda condição se refere ao componente motivacional, emocional, de 

atitudes, que está presente em toda aprendizagem. Assim, o processo de aquisição de 

significados é um processo ativo e o principal desafio didático consiste em interessar 

ativamente os alunos no conteúdo a ser ensinado; 
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Neste trabalho buscou-se vencer este desafio como a exploração de um tema organizador, 

relacionado ao cotidiano dos alunos (“Sais nas refeições”) lançando-se mão de estratégias 

diversificadas de ensino para investigar nos alunos a construção, reconstrução e as inter-

relações de conceitos da Química numa aprendizagem significativa, bem como relacioná-los 

com o seu cotidiano.  

METODOLOGIA 

A abordagem desta pesquisa foi centrada na diversidade de estratégias de ensino buscando 

vencer o desafio didático em interessar ativamente os alunos no processo de ensino 

aprendizagem  da função química “sais” norteada pelo tema “ Os sais na alimentação”. A 

pesquisa foi realizada com alunos da 1ª série do ensino médio de uma escola da rede estadual 

de ensino de Aracaju/Sergipe. 

Os dados coletados foram agrupados, analisados e descritos quantitativamente, a partir de 

apresentações percentuais de variáveis categóricas. Buscou-se neste estudo descritivo, 

observar, registrar, analisar e interpretar a potencialidade do material didático produzido no 

processo de ensino aprendizagem do conteúdo químico “sais”. 

A pesquisa foi desenvolvida nas seguintes etapas: 

a) Caracterização da clientela – utilizando-se como instrumento de coleta de dados o 

questionário; 

b) Identificação das concepções prévias dos alunos através da tempestade de ideias 

partindo do questionamento: “O que vocês entendem por sais?” 

c) Da leitura interativa do texto “Os sais na alimentação” com a finalidade de promover 

uma abordagem reflexiva sobre a importância dos sais minerais na alimentação e as 

vantagens e desvantagens dos sais mais comuns no cotidiano, apresentando um cunho 

químico e social a respeito das refeições e as funções inorgânicas sais. Os alunos foram 

divididos em grupos e, feita uma leitura interativa do texto. 

d) Experimentos simples – como estratégia para a construção dos conceitos químicos: 

d.1. Verificando a condutividade elétrica – os alunos deveriam identificar se ao 

mergulhar os terminais do instrumento fornecido pelo professor quantas lâmpadas 

acendiam e justificar; 

d.2. Hidratação dos sais. – visando identificar as características dos sais hidratados e o 

que acontece quando aquecidos. Os alunos deveriam aquecer o sulfato cúprico penta 

hidratado e depois adicionar água e observar. 
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c)  Elaboração de do mapa conceitual -  foram utilizados questionamentos, com a 

finalidade de organizar as ideias, possibilitando um processo de reelaboração do 

conteúdo químico e social. 

 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

a) Da caracterização da clientela 

Dos pesquisados 50,0% encontram-se na faixa etária 15-17 anos e destes 25,05 têm 15 anos, 

os outros 50,0% encontram-se na faixa etária de 19-21 anos, caracterizando uma clientela fora 

da faixa etária estabelecida pelo MEC possivelmente pelo abandono dos estudos para 

entrarem no mercado de trabalho, pois 87,5 % deles são do sexo masculino e afirmam 

trabalhar, com remuneração, como 25,0% recebendo até dois salários mínimos. São oriundos 

de família com baixa renda familiar e escolaridade onde 50,0 % das mães e 25,0% dos pais 

possuem o ensino fundamental incompleto. Para 75,0% a Química pode contribuir para a sua 

formação científica e social. 

 

b) Das concepções prévias dos alunos sobre: “O que vocês entendem por sais?” 

Todos os pesquisados (100,0%) associaram “sais” ao sal de cozinha. Houve a intervenção do 

professor explicando que o sal de cozinha é um tipo de sal constituído de sódio e cloro e foi 

construído o conceito de sais. Sais são compostos iônicos que possuem, pelo menos, um cátion 

diferente do H+ e um ânion diferente do OH-, do ponto de vista prático, sais são compostos 

formados juntamente com a água na reação de um ácido como uma base de Arrhenius. 

Quando questionados de onde se obtém o sal de cozinha responderam que das salinas (50,0%) 

e que são encontrados dissolvidos na água do mar (50,0%) 

 

c) Da leitura interativa do texto “Os sais nas refeições ” 

Os alunos, inicialmente não se entusiasmaram com a ideia de fazer a leitura e todos tiveram 

dificuldade em ler e interpretar o texto, uma possível explicação a falta desta atividade nas 

ações didática dos professores. Este fato pode estar relacionado com a precariedade do ensino 

na base escolar, onde segundo pesquisas, as escolas públicas apresentam maior índice em 

relação à dificuldade com a leitura, devido à existência de professores desmotivados e de falta 
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de livros e salas. Outro fator seria a falta de estímulo por parte dos pais que não cultivam o 

habito da leitura. 

Com o objetivo de demonstrar a importância da leitura, contribuindo para a criação de novos 

pensamentos, opinião e principalmente de novos valores, o texto foi trabalhado em todas as 

aulas e foi pedido que cada um deles realizasse a leitura em voz alta. No decorrer do 

desenvolvimento das atividades, sempre associando ao texto, observou-se uma evolução dos 

alunos quanto à leitura participando mais das discussões e estruturando melhor as respostas 

aos questionamentos associados ao tema do texto e a construção dos conceitos químicos. 

Assim, o texto foi um elemento que articulou o contexto social aos conteúdos químicos, 

instigando a leitura, provocando reflexão e a evolução conceitual. 

 

d) Dos experimentos simples 

 

d.1. Verificando a condutividade elétrica 

Após mergulharem os terminais do instrumento nos três sistemas (água destilada, água da 

torneira + açúcar e água +sal de cozinha) foi solicitado que os alunos completassem a seguinte 

sentença: “Quanto ___________ a concentração de íons livres, ___________ a passagem de 

corrente e ___________ a luminosidade.” 

Durante as discussões observou-se troca de significado entre os membros de um mesmo 

grupo e entre os grupos. Dos pesquisados 50,0% completaram corretamente a sentença e 

50,0% parcialmente errando quanto à concentração. Estes resultados caracteriza uma 

evolução conceitual de os sais são constituídos de íons. 

Outro questionamento foi “O que vocês acham que aconteceu com todos os sistemas?” 

Dos pesquisados 50,0% explicaram o que aconteceu como os sistemas da seguinte maneira: 

A água destilada não acendeu, porque foi retirado todos os íons dela. (sistema 1) 

Açúcar + água da torneira acendeu dois pontos por causa da água torneral que contém alguns 

íons dentro dela (sistema 2).  

 Sal + água acendeu 100%, porque o sal liberou íons que contém nele (sistema 3). 

Os demais responderam: 
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Água com o sal transmitem íons (sistema 3). 

Água destilada porque passou por um processo de cuidados e ficou H2O (sistema 1). 

Água com açúcar, a água possui poucos sais (sistema 2). 

Estes resultados caracteriza uma evolução conceitual de os sais são constituídos de íons uma 

melhor estruturação na elaboração das respostas às questões (50,0%). Observou-se uma 

releitura do texto na busca de significados para estruturar as respostas.  

 

d.2. Hidratação dos sais. 

Após discutir por que alguns sais são chamados de sais hidratados e que a água presente em 

sais desse tipo é chamada de água de cristalização ou agua de hidratação. 

Após o aquecimento foi questionados: “Depois do aquecimento do sulfato de cobre penta 

hidratado ocorreu a formação de gotículas de água na parede do tubo de ensaio. Por quê?” 

Todos responderam que a água evaporou e 50,0% associou a formação de um sal hidratado. 

Houve nova intervenção do professor sobre o que caracteriza um sal hidratado. 

Para os questionamentos: O que aconteceu quando o sulfato de cobre penta hidratado quando 

foi aquecido e passou de azul para branco? E por que mudou novamente a cor para azul 

quando foi adicionado água?  

Para 50,0%: A água evaporou e ele como é sal ele ficou branco. Porque ele voltou a ser 

hidratado com a água. 

Para os outros 50,0%: Quando o sulfato de cobre foi aquecido ele ficou desidratado. 

Ficou evidente a relação entre hidratação/desidratação e uma associação como o cotidiano, 

sal de cozinha, (...) “e ele como é sal ele ficou branco”. 

 

e) Elaboração de do mapa conceitual – partindo do conceito mais inclusivo – sais - foram 

feitos os seguintes questionamentos possibilitando um processo de reelaboração do conteúdo 

químico e social: Qual a definição de Arrhenius para sais? Como o sal é formado? Os sais  

encontrados nos alimentos são essenciais a quem? Como estão classificados os sais? 
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Os grupos conseguiram organizar suas ideias através da utilização do mapa conceitual, 

onde foi observado que 100,0% dos alunos, responderam corretamente aos questionamentos 

e mediados pelo professor construíram o mapa conceitual. Houve uma evolução conceitual do 

conceito de sais com relação às concepções previas quando associaram o conceito de sais ao 

sal de cozinha. Ficou demostrado que os mapas conceituais constituem um excelente recurso 

para explorar e valorizar o que os alunos já sabem e dar significado aos conceitos construídos.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Analisando os resultados ficou evidente que: 

 os alunos se sentem mais motivados para entender os conteúdos de química, quanto 

se utiliza estratégias de ensino diversificadas; 

  o experimento evidenciou a possibilidade de uma evolução conceitual e uma 

mudança 

da disposição dos alunos em relação às aulas de química; 

 a importância do papel mediador do professor na definição de estratégias de ensino 

diversificadas e nas discussões em sala de aula para promover a mudança conceitual 

dos alunos; 
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 a utilização de organizadores prévios ( texto – Os sais nos alimentos) têm a função de 

servir de ponte entre o que o aluno já sabe e o que ele deve saber, a fim de que o 

conteúdo possa ser aprendido de forma significativa. Eles têm a função de servir de 

ponte entre o que o aluno já sabe e o que ele deve saber, a fim de que o conteúdo 

possa ser aprendido de forma significativa; 

 o material didático elaborando foi potencialmente significativo, pois motivou a outra 

condição básica para uma aprendizagem significativa que é a atitude favorável do 

aluno para aprender significativamente, ou seja, a intenção de dar sentido ao que 

aprende e de relacionar o novo material de aprendizagem com seus conhecimentos 

adquiridos previamente e com os significados já construídos. 

Assim, conclui-se que quando há compromisso social do profissional de ensino os alunos se 

motivam para o processo de aprendizagem e que a contextualização constitui-se como algo 

importante para discutir, juntamente com professores e alunos, o potencial que estes 

possuem como agentes transformadores da sociedade, de modo que é preciso que os 

professores de Química vislumbrem o potencial oferecido por esse instrumento teórico para 

leitura crítica de fatos do cotidiano do aluno. 
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RESUMO 

 

Este trabalho apresenta uma descrição das atividades desenvolvidas no Projeto de ensino “Rio 

São Francisco: um mergulho com a química”. O conjunto de atividades presentes nessa ação 

didática foi divido em três etapas, denominadas: embarcação, fundamentação teórica e 

análise química, e exposição, desenvolvidas por 37 alunos, do 2º Ano do ensino médio, turma 

A, do Centro de Exelência Manoel Messias Feitosa, localizado no município de Nossa Senhora 

da Glória-SE, entre os messes de Outubro e Dezembro de 2011. Articulando algumas 

informações químicas úteis com a realidade vivenciada pelos estudantes, buscamos 

conscientizá-los sobre a importância econômica, social e cultural do Rio São Francisco. 

 

Palavras chaves: Rio São Francisco, contextualização, projeto. 
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INTRODUÇÃO 

A contextualização do ensino de ciências sugere, entre outras práticas, a interligação do 

conteúdo que está sendo desenvolvido da sala de aula com o contexto do alunado, apontando 

principalmente para a tomada de decisões e a proposição de soluções para os problemas reais 

que estão presentes no seu cotidiano. Para tanto, faz-se necessário que os conteúdos tenham 

algum significado para o estudante, para que eles possam relacionar as informações discutidas 

no contexto escolar com o seu meio social, e assim, sinta-se comprometido e envolvido não só 

com o processo educativo, mas com a sua participação na sociedade (SANTOS; SCHNETZLER, 

2003). 

A química é uma ciência que permite os estudantes observarem, compreenderem e 

explicarem os fenômenos que estruturam e transformam a matéria que os cercam. Segundo 

BRASIL (2002), ela é um importante instrumento de formação humana, de interpretação e 

intervenção da realidade, desde que, seja promovido um ensino que se adéqüe a uma 

perspectiva de contextualização, de respeito às idéias alternativas e de desenvolvimento de 

competências e habilidades. 

A idéia de contextualização do ensino surge com a reforma do ensino médio, a partir da Lei de 

Diretrizes e Bases (LDB)29 que orienta a compreensão dos conhecimentos para uso cotidiano. E 

ganha força no ensino de química com as diretrizes definidas nos PCN’s30 que, ressaltam que 

contextualizar a química não é promover uma ligação artificial entre o conhecimento e o 

cotidiano do aluno ou muito menos citar exemplos durante as aulas, contextualizar é propor 

“situações problemáticas reais e buscar o conhecimento necessário para entendê-las e 

procurar solucioná-las” (BRASIL, p.115). 

A proposta conhecida como contextualização do ensino de química, é amplamente 

defendida pelos educadores do nosso País, como uma possibilidade de desenvolvimento 

de um ensino de química mais significativo e voltado para a formação do cidadão. O 

desenvolvimento de habilidades relativas à cidadania pode ser alcançado a partir do 

desenvolvimento de temas químicos sociais que, permitem a contextualização do 

conteúdo químico e oportunizam discussões de aspectos sociais relevantes na sala de 

aula, os quais exigem a participação e um posicionamento crítico dos estudantes. 

                                                             
29 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996), que define e 

regulariza o sistema de educação brasileiro, apontando seu artigo 36, dentre outras finalidades, a 

preparação do educando para o trabalho e cidadania. 
30 Parâmetros Curriculares nacionais para o Ensino Médio (PCNEM, 1999) e as Orientações Educacionais 

complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN+, 2002). 
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O desenvolvimento dos temas sociais no ensino de química contempla a inclusão de 

estratégias pedagógicas que, dinamizem o ensino, tornando-o mais atrativo e contribua para 

que os alunos adquiram atitudes de tomada de decisão. Dentre principais as ações didáticas 

estão à experimentação e os projetos de ensino. 

A experimentação destaca-se como uma estratégia significativa no ensino de química, sendo 

empregada visando o desenvolvimento de algumas habilidades como a investigação, a 

observação, a formulação de explicações e hipóteses, e a motivação. Ela estimula o interesse 

do aluno no ambiente escolar, favorece os questionamentos, a busca pelo conhecimento, 

permitindo com isso a reelaboração de suas concepções alternativas sobre determinado 

conceito, ao confrontá-las com as explicações científicas (GUIMARÃES, 2009; PORTO; RAMOS; 

GOULART, 2009). 

De acordo com BRASIL (2002), o desenvolvimento de projeto de ensino é um objeto 

importante para o desenvolvimento de competências associadas à contextualização sócio-

cultural. Trata-se de uma proposta de aprendizagem mais dinâmica e significativa que, amplia 

as possibilidades de estudo e propicia a formulação de hipóteses, realização de pesquisas, 

troca de informações, interação entre os alunos e com outras comunidades (BRASIL, 2002; 

PORTO; RAMOS; GOULART, 2009). 

Neste trabalho, apresentamos uma proposta de contextualização do ensino de química, a 

partir do projeto “Rio São Francisco: um mergulho com a química”, no qual procuramos 

estabelecer e alcançar alguns objetivos, como: conhecer os principais processos de tratamento 

da água; compreender os conceitos químicos relacionados ao preparo de soluções, processos 

de separação de misturas, colóides; solubilidade, e reações químicas; conscientizar sobre a 

importância econômica, social e cultural do Rio São Francisco; avaliar os principais impactos 

ambientais presentes no Velho Chico; e propor soluções para minimizar os principais 

problemas relacionados à poluição do rio. 

Além disso, buscamos destacar a eficácia do projeto de ensino e da experimentação como 

ferramentas imprescindíveis para o desenvolvimento pedagógico. Nesse contexto, ressaltamos 

que essa ação didática corresponde a uma fração de um projeto maior elaborado numa 

perspectiva interdisciplinar denominado “Navegando pelo baixo São Francisco sobre várias 

direções: cultural, social e ambiental” que, envolveu todas as turmas do turno diurno do 

Centro de Exelência Manoel Messias Feitosa (C.E.M.M.F.), localizado no município de Nossa 

Senhora da Glória-SE. Cada uma, orientada por um conjunto de atividades ou um projeto 

menor de uma determinada disciplina. 
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METODOLOGIA 

 

O projeto Rio São Francisco: um mergulho com a química foi desenvolvido por 37 alunos do 2º 

Ano do ensino médio, turma A. O C.E.M.M.F. é uma instituição de tempo integral que, abriga 

alunos na sua maioria de cidades ribeirinhas ao São Francisco (Canindé do São Francisco, Poço 

Redondo, Porto da Folha), contudo, o alunado não tem conhecimento integral do Baixo São 

Francisco. Assim sendo, o desenvolvimento do projeto justifica-se como uma possibilidade dos 

discentes conhecerem sua própria cultura, a dimensão geográfica do Baixo São Francisco, os 

seus problemas e riquezas. 

O projeto foi dividido em três etapas: embarcação, fundamentação teórica e análise química, e 

exposição. 

A primeira etapa, denominada de embarcação, foi realizada nos dias 10 e 11 de Setembro de 

2011. Nesta etapa, fizemos uma trajetória a barco pelo São Francisco, saindo do Povoado 

Niterói (Porto da Folha Sergipe) a até sua foz em Piaçabuçu-AL. Apenas cinco alunos de cada 

turma do colégio participaram desta etapa, haja vista a capacidade máxima de pessoas que a 

embarcação comportava. Esses alunos, escolhidos por meio de uma média geral em todas as 

disciplinas, foram os monitores para as etapas subseqüentes do projeto. 

Durante a travessia, os cinco alunos monitores do 2º Ano A desenvolveram atividades de 

coletas de amostra de água e entrevistas como a população ribeirinha, nas seguintes 

localidades: povoado Ilha de São Pedro (Porto da Folha-SE), povoado Barra do Ipanema (Belo 

Monte Alagoas), Penedo-AL, foz do São Francisco (Piaçabuçu-AL), e Brejo Grande-SE. 

A segunda etapa, denominada análise química e fundamentação teórica, foi desenvolvida na 

sala de aula e no laboratório de ciências, na qual a turma de alunos foi dividida em cinco 

grupos, cada um composto por um aluno monitor que participou da primeira etapa. Nesta 

fase, realizada nos dias 12 e 23 de Novembro e 12 e 13 de Dezembro de 2011, foram efetuadas 

leituras de artigos e textos, análise das amostras de água e das entrevistas. A leitura e 

discussão dos textos visaram identificar as concepções prévias, o nível de compreensão do 

texto e capacidade dos alunos de discutir questões sociais relativas à água, e construir 

conceitos químicos. Os textos debatidos foram: 

 Poluição das águas (MOL et al., 2011); 

 A química, o tratamento de água e o saneamento básico (MOL et al., 2011); 
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 Componentes químicos e recursos hídricos: fontes e rotas de aporte (ROCHA; ROSA; 

CARDOSO, 2004); 

 Poluição vs. Tratamento de água: duas faces da mesma moeda (AZEVEDO, 1999). 

Além do trabalho como os textos e procurando familiarizar os demais alunos da turma que não 

participaram da primeira etapa, foi exibido um vídeo produzido durante a fase de embarcação, 

de aproximadamente 50 minutos que, tratava da vida, da história da tribo indígena Xocó 

(povoado Ilha de São Pedro, em Porto da Folha-SE) e de sua relação de sobrevivência com o 

rio. 

As amostras de água foram analisadas por meio de dois procedimentos: clarificação (MAIA; 

OLIVEIRA; OSÓRIO, 2003) e descontaminação por eletrofloculação (NETO; ANDRADE, 2010). E 

as entrevistas foram separadas em temas relacionados às águas do Velho Chico. 

A terceira etapa, a exposição, foi apresentação para a comunidade na praça central do 

município de Nossa Senhora da Glória dos resultados alcançados pelos discentes no projeto 

Rio São Francisco: um mergulho com a química, por meio de cinco banners. Nesta ação, 

buscamos aproximar a escola da comunidade, por meio da troca de experiências. 

 

 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Os 37 alunos foram divididos em cinco grupos, cada um, orientado por um aluno monitor. Para 

a produção dos banners, os grupos desenvolveram atividades individuas entre si, como: 

produção de um mapa conceitual, identificação de poluentes orgânicos e inorgânicos no rio, 

relatos dos ribeirinhos sobre o velho Chico, clarificação e eletrofloculação das amostras de 

água. 

O mapa conceitual intitulado “Coletas, pesquisas e análises para um mergulho com a química” 

(Figura 1) foi produzido para mostrar esquematicamente todas as etapas e suas respectivas 

atividades, leituras, vídeos, debates, experimentação e entrevistas. Para que, assim a 

população tomasse conhecimento sobre as nossas ações didáticas. 
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Figura 1. Mapa conceitual “Coletas, pesquisas e análises para um mergulho com a química” 

 

As concepções sobre o rio são Francisco foram verificadas por meio entrevistas realizadas ao 

longo da travessia na etapa de embarcação com alguns moradores ribeirinhos do São 

Francisco sobre a poluição, os usos e o tratamento de suas águas. Os relatos dos investigados 

foram separados em quatro áreas temáticas. 

 

TEMA 1: Poluição do Rio São Francisco. 

 

Sim, ele está poluído por conta que todos os dias são lavados carros na beira do rio 

(B.C./Penedo). 
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Sim, ele está poluído devido o desenvolvimento da cidade, tudo passa a ser jogado no rio, 

pois o espaço que deveria ser para o lixo vai sendo tomado pela irregularidade das ruas (J.A. /Penedo). 

Sim é muito lixo e acho que a água do rio irá se acabar, por isso que não tenho mais prazer 

em tomar banho no rio, por conta da sujeira (J.V.S.). 

Sim até nós mesmos poluímos o rio com o sabão para lavar as roupas, é por que em casa 

gasta muita água, por isso para economizar...  agente vem para a beira do rio (C./Brejo Grande). 

Não tenho conhecimento sobre isso (L.J.L.). 

 

TEMA 2: Tratamento da água para uso doméstico. 

A indústria de água se encarrega disso (B.C./Penedo). 

A indústria hidráulica faz todo o processo (J.A./Penedo). 

A indústria faz todo o processo de tratamento da água, mas também recebemos alguns 

frascos de cloro para colocarmos na água (M.A.S.L.). 

TEMA 3: Formas para diminuir a poluição do rio. 

Ultimamente não tenho como fazer nada (C./ Brejo Grande). 

Conscientizaria mais as pessoas a não jogarem lixo no rio (B.C./Penedo). 

O mínimo que eu posso fazer é não jogar lixo no rio (J.A.). 

Não tenho como ajudar (J.V.S.). 

 

TEMA 4:  Utilização da água do rio. 

Para lavar roupa, prato, dentre outros deveres de casa (N.M.S/.Ilha de São Pedro). 

Para toda funcionalidade de casa (B.C./Penedo). 

Graças as encanações a água chega até nós para o nosso consumo (J.A./Penedo). 

Sim, a água é utilizada para o preparo da comida e limpeza dos restaurantes (E.O./Penedo). 

Para os deveres de casa e o consumo (C./Brejo Grande). 

Apenas uso em casa para todas as necessidades (LJL/Brejo Grande). 
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O intuito dessas entrevistas foi avaliar as concepções da população ribeirinha e mostrar qual a 

verdadeira situação que se encontra o rio, contada pelos os que vêm de perto. Mas, o que 

percebemos no conjunto de relatos é uma falta de informação e preocupação daqueles que 

sobrevivem das águas do São Francisco, para com sua preservação. 

Alguns fatores orgânicos e inorgânicos foram identificados e analisados pelos alunos como 

agentes poluidores das águas do São Francisco que, geram o assoreamento e a eutrofização de 

suas águas. 

Observamos que o rio vem sofrendo diversos ataques como a contaminação de suas águas por 

objetos, a diminuição de seu volume para atender á irrigação e o assoreamento de seu leito 

devido á agressão do solo ao seu redor. A contaminação é um efeito principalmente da alta 

concentração de emissões de esgotos domésticos e industriais, de agroquímicos e de 

fertilizantes usados nas lavouras, que provocam a eutrofização dos cursos d’água. 

 

Assoreamento: diminuição do volume da água do rio, prejudicando a pesca. 

 

Poluição inorgânica: produtos químicos jogados nas águas do rio prejudicando o ecossistema aquático. 
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Poluição inorgânica: descaso da população ao jogar lixo no meio ambiente. 

 

Dois grupos de alunos ficaram encarregados de fazer a análises das amostras de água do Rio 

São Francisco por meio da clarificação (MAIA; OLIVEIRA; OSÓRIO, 2003) e eletrofloculação 

(NETO; ANDRADE, 2010). Para a clarificação foram utilizadas duas amostras de água: uma da 

Ilha do Ouro e uma de Penedo-AL, na qual adotamos alguns processo de separação de 

misturas, como a decantação, floculação e filtração, para demonstrar as etapas do tratamento 

da água, tornando-a uma potável ou simplesmente mais limpa. 

Com relação ao procedimento experimental, primeiramente foi feito o cálculo de quanto de 

massa de soluto seria necessária para a preparação de uma solução de Hidróxido de Cálcio 

0,02 mol/L. Após pesar a quantidade do sal por meio de uma balança digital, foi feita a diluição 

do mesmo em água tratada com a utilização do erlenmeyer de 100mL e do bastão de vidro. 

Posteriormente, foi preparada outra solução, de sulfato de alumínio 0,9mol/L, utilizando os 

mesmos procedimentos da solução anterior. 

Primeiramente foi utilizada a amostra de água retirada da Ilha de São Pedro no município de 

Porto da Folha-SE. Foi adicionado em dois béqueres (A e B), 250mL desta água. Ambos foram 

iluminados de cima para baixo por um retroprojetor para verificar as partículas sólidas 

presentes nas amostras de água. Em seguida, no béquer A foi adicionado 0,05mL da solução de 

Sulfato de Alumínio 0,9mol/L, agitou-se e observou-se o comportamento do sistema. Logo 

após, foi adicionado no béquer A, 25ml da solução de Hidróxido de Cálcio 0,02mol/L, agitou-se 

e observou-se o comportamento do sistema. Depois deste tempo de espera, foi iniciada a 

filtração das amostras do béquer A e do béquer B e em seguida foram novamente observadas 

à luz do retroprojetor. Esse procedimento foi repetido com a amostra de água de Penedo-AL. 



VIII ESCOLA DE VERÃO EM EDUCAÇÃO QUÍMICA – ISSN: 2237-8731 164 

Observamos que houve melhora na qualidade visual e olfativa da água (respectivamente 

clarificação e desinfecção). De maneira que verificamos que por meio de alguns processos de 

separação de misturas foi possível promover a clarificação e a remoção de partículas sólidas de 

amostras de água do Rio São Francisco, tornando-a incolor e inodora. 

 

Floculação. 

 

Clarificação. 

 

 

Amostra de água da Ilha de São Pedro. 

 

Amostra de água de Penedo-AL. 
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A eletrofloculação esta disponível há mais de cem anos e ressurge nas últimas duas décadas 

como uma das técnicas mais interessantes para o tratamento de água e efluentes, devido a 

crescentes restrições ambientais. Consiste na utilização de reatores eletroquímicos para, com 

a utilização de corrente elétrica, gerar coagulantes por oxidação eletrolítica de um material 

apropriado no ânodo, geralmente Fe e Al3. Espécies iônicas carregadas são removidas dos 

efluentes através de reações destas com íon de carga oposta ou com floco de hidróxido gerado 

dentro do efluente. 

Assim sendo, utilizamos a amostra de água retirada do Rio São Francisco à margem do 

povoado Barra do Ipanema, para simular a retirada de corantes presentes mesma. Em 

primeiro lugar foi feito o cálculo, para obtermos a quantidade de NaCl que seria usado 

preparar uma solução 0,5mol/L deste sal. Logo em seguida, foi colocado 0,1g de sal em um 

vidro relógio e foi pesado em uma balança digital.  Adicionamos aproximadamente 30mL de da 

amostra de água em um béquer de 50mL, depois adicionamos 0,1g de sal (que atua como 

carregador dos elétrons) e algumas gotas de corante. 

Após colocarmos os pregos conectados a uma fonte de corrente contínua (bateria de 9V) na 

água contaminada, lentamente o ânodo da célula começou a se dissolver por oxidação, e no 

momento foi possível observar bolhas de hidrogênio sendo produzidas sobre o catodo. O 

corante começou a mudar de cor ao redor do catodo e uma espécie de lama começou a se 

formar. Depois de alguns minutos houve lama suficiente para absorver a maior parte do 

corante. Em seguida, a célula e seu o conteúdo foram agitados e a solução foi filtrada em um 

funil contendo filtro de papel de poro fino (coador de café). 
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Etapas do processo de remoção da água por eletrofloculação 

 

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por meio do projeto “Rio são Francisco os discentes tiveram a oportunidade de analisar e 

investigar a situação em que se encontra o Velho Chico, alvo de inúmeros impactos como, o 

assoreamento por conta dos desmatamentos, o despejo de agentes orgânicos e inorgânicos 

em suas margens, mas principalmente, a falta de conscientização dos ribeirinhos. Para tanto, 

ressaltamos ainda, o aprendizado de conceitos químicos importantes, dentre os quais: o 

preparo de soluções; os processos de separação de misturas: decantação, 

coagulação/floculação, filtração e desinfecção; os colóides; a solubilidade; e as reações 

químicas. 

Tais informações químicas foram úteis para que os discentes despertassem uma tomada de 

posição para que, observassem o rio como apenas uma faixa banhada por água, mas como 

uma riqueza cultural dos ribeirinhos, que envolve folclore, linguagem, economia, costumes. 
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RESUMO 

O saneamento básico representa um conjunto de obras que garantem a qualidade de vida 

da população e diante de tal importância, foi realizado um projeto temático com duas 

turmas de 2º ano do ensino médio, sobre a importância do saneamento básico, tendo 

como principal objetivo inserir discussões sobre Educação Ambiental na sala de aula e 

podendo discutir diversos conceitos químicos. A metodologia utilizada fundamentava-

se na realização de experimentos, leitura e discussão de textos e pesquisa bibliográfica. 

Como pode-se observar os resultados apresentam uma melhoria bastante significativa 

no processo de aprendizagem dos alunos, não só do ponto de vista quantitativo, mas 

principalmente quando se fala do ponto de vista qualitativo, com a observação de 

respostas, com discursos mais elaborados.  

 

Palavras-chave: saneamento básico; educação ambiental; ensino de química 
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INTRODUÇÃO 

A higiene é um tema imprescindível na vida de qualquer pessoa, 

tamanha a sua importância. E como sabemos, a água é o fator principal para 

que haja higiene. No entanto, o uso irregular da água, juntamente com o 

grande volume de dejetos gerados pela ação antropogênica, tem levado ao 

aumento da poluição dos recursos hídricos, o que resulta em escassez de água 

de boa qualidade. 

 

Neste viés, o homem percebeu a necessidade de repensar seu modelo 

de crescimento econômico e desenvolvimento social, criando ao longo do 

tempo,  leis que preveem multas e privação da liberdade, mas estas medidas 

não foram suficientes e decidiu associar o processo educativo para conceber 

pessoas conscientes de seus deveres e direitos coletivos (Saraiva, 2008). 

 

Tendo em vista a iminência do tema água e a urgência de adoção de 

medidas mitigadoras quanto ao uso racional deste recurso pela sociedade, é 

preciso no âmbito escolar tomar conhecimento dos saberes populares trazidos 

pelos alunos, a fim de propor ações dentro de uma dimensão da Educação 

Ambiental (EA) que seja capaz de provocar mudanças (Moreira, 2009). 

 

Sendo assim, o homem percebeu a necessidade de repensar seu 

modelo de crescimento econômico e desenvolvimento social, criou leis que 

preveem multas e privação da liberdade, mas estas medidas não foram 

suficientes e decidiu associar o processo educativo para conceber pessoas 

conscientes de seus deveres e direitos coletivos (Saraiva, 2008). 

 

Então, Moreira (2009, p. 4) diz que a escola possui uma grande 

responsabilidade na promoção da Educação Ambiental no espaço formal de 

educação, ela deve formar o aluno para o exercício da cidadania. Uma vez 

que, o desenvolvimento de projetos de Educação Ambiental são cada vez mais 

necessário para se trabalhar a conscientização ecológica, principalmente com 

a temática água, elemento essencial para sustentar a vida sobre a Terra 

(Mariano, et al., 2009). 
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Todavia, Vilmar Berna, apud in Saraiva (2004, p. 30) afirma que, para 

abordar a Educação Ambiental em sala de aula é preciso mostrar aos alunos 

sua importância no contexto ambiental, é preciso que eles tenham consciência 

de que podem ser agentes transformadores, que podem mudar a realidade ao 

seu redor, e que essa realidade transformadora, transbordará em várias outras 

realidades, haverá a união das partes com o todo. 

 

Dessa forma, em meados da década de 1990, o Ministério da Educação 

e do Desporto (MEC) elaborou os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) 

(Brasil, 1999) em que preconiza a inserção da educação ambiental em todos os 

currículos, sendo tratado de forma articulada entre as diversas áreas do 

conhecimento, criando uma visão global e abrangente da questão ambiental 

(Rua, 2010). Por conseguinte, o ensino das ciências contribuirá imensamente 

para o aprendizado de química e melhorará a relação do aluno com o meio em 

quevive, ou seja, a relação ser humano/meio ambiente. Mostrando assim que 

química e meio ambiente não são compartimentos separados e sim uma 

unidade (Silva, 2007). 

 

Diante do exposto, segundo Moreira (2009, p.5) é de suma importância, 

que a construção desta cidadania interaja com os conhecimentos trazidos pelo 

aluno, estabelecendo uma ponte com o conhecimento escolar. Mas, para que 

isso aconteça, é preciso que a escola não trabalhe somente com informações e 

conceitos, ou seja, só na teoria, é importante que o tema transversal seja uma 

ferramenta utilizada para que o aluno possa aprender de forma dinâmica, 

maneiras para transformar a realidade em que vive (Saraiva, 2008). 

 

Portanto, é fundamental criar projetos de Educação Ambiental, que de 

acordo com Saraiva (2008, p.83), teoricamente, é um tema transversal nos 

programas pedagógicos, porém, na prática isso não acontece. Falta incentivo e 

muitas vezes conhecimento do próprio professor nessa área. A sociedade não 

pode deixar que isso permaneça, para benefício dessa e das futuras gerações 

que a partir do conhecimento nessa disciplina transversal, cria uma nova 

relação com o ambiente onde vivem, com novas atitudes e hábitos, bem como 



VIII ESCOLA DE VERÃO EM EDUCAÇÃO QUÍMICA – ISSN: 2237-8731 171 

ajudam a propagar essas novas ideias e ações para seus amigos, pais e a 

comunidade (Moreira, 2009). Com isso, é exposto um diagrama proposto por 

Marcondes (2008, p. 71) propondo a construção de projetos temáticos para o 

ensino de Química e que de acordo com o tema tratado de torna muito propício 

de apresentar. 

 

Figura 1. Proposta para se trabalhar os conteúdos Químicos por meio de temas geradores 

(Marcondes, 2008, p. 71). 

 

OBJETIVOS 

Geral 

Este trabalho teve como principal objetivo apresentar resultados obtidos 

no desenvolvimento de uma atividade contextualizada sobre o Saneamento 

Básico, a importância da qualidade da água, a importância da desinfecção da 

água, a fim de promover a formação de cidadãos críticos e responsáveis com 

as questões relacionadas ao Meio Ambiente como preconizado pelos PCNs. 

 

 Específicos 

- Fazer o levantamento prévio das concepções dos alunos sobre saneamento 

básico e da qualidade da água; 

- Promover a partir do tema sugerido a realização de diversas atividades 

contextualizadas que possam tornar o aluno agente participativo no processo 

de ensino-aprendizagem;  
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- Promover capacitação de pessoas que possam estar contribuindo nas suas 

comunidades para a melhoria da qualidade de vida; 

- Realizar a discussão de conceitos químicos de modo contextualizado e que 

fazem parte da realidade do público participante. 

 

METODOLOGIA 

 

 No Desenvolvimento procurou-se diversificar as atividades realizadas 

com o intuito de pode promover uma aprendizagem consistente, no qual os 

alunos em todos os momentos estivessem participando do processo que 

levasse a aquisição de conhecimento, disseminação de valores e atitudes, e a 

construção de competências diretamente relacionadas com as propostas para 

a educação ambiental. 

 

 O projeto foi desenvolvido com 2 turmas de 2ª série de ensino médio do 

Centro Experimental Ministro Marco Maciel, situado na zona norte de Aracaju, 

com um total de 66 alunos. Todo o processo foi trabalhado em 12 aulas no total 

de 22 horas, entre meses de março e abril de 2011.  

 

Inicialmente foi aplicado um pré-teste, para o levantamento das 

concepções dos alunos sobre saneamento básico, e em seguida foram 

desenvolvidas as seguintes atividades respectivamente: Exibição e discussão 

de vídeo; leitura e discussão do texto: A importância do oxigênio dissolvido na 

água; Realização de experimento e discussão: Identificação de cloro livre na 

água; aula expositiva-dialógica; Aula expositiva-dialógica; Leitura e discussão 

do texto sobre a importância do vinagre no processo de descontaminação dos 

alimentos; realização de experimento: determinação do teor de ácido acético 

no vinagre; Apresentação de cartazes, como etapa componente de pesquisa 

bibliográfica realizada pelos alunos envolvendo: processos de tratamento de 

esgoto, doenças causadas pela água contaminada, a importância do 

saneamento básico, etc; e por último foi realizado uma avaliação final do 

projeto. Se questionando sobre qual conteúdo químico foi trabalhado durante a 

execução do projeto? Teve-se como ideia inicial discutir conceitos sobre 
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soluções, mas no decorrer da realização de diversos outros conteúdos foram 

trabalhados, como: propriedades da água; doenças de veiculação hídrica; 

contaminação e poluição da água; solubilidade dos gases; e até mesmo como 

as mudanças climáticas podem estar afetando na vida das várias espécies 

aquáticas.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Segundo Filho (2006, p. 1), a questão ambiental trouxe uma série de 

discussões, preocupações, necessidades e desafios para as novas gerações, o 

que influenciou fortemente para uma mudança na concepção de mundo. E 

então, a temática (EA) foi escolhida com o intuito de por em prática, o que só 

se observa na teoria dos Parâmetros Curriculares Nacionais PCNs (Saraiva, 

2008). 

 

 Com a execução do pré-teste e da avaliação tem como objetivo 

promover a comparação das informações dos questionamentos realizados aos 

alunos, aqui apresentados temos algumas questões que foram trabalhadas.  

 

Os alunos forma questionados sobre: O que é saneamento básico?  

No pré-teste (~85,00%) dos alunos responderam de modo parcialmente 

correto, já na avaliação foram (~82,00%) dos alunos, de acordo com o gráfico 1 

abaixo. 

 

Gráfico 1: Respostas obtidas sobre o que é saneamento básico? A coluna 1 indica os dados 
Pré-teste, na coluna 2 os dados da avaliação, enquanto que NR, AC e PC, representam 
respectivamente: não responderam, acertos e parcialmente corretos.  
 

 No pré-teste, a grande maioria citava as obras de infra-estrutura que 

deviam ser executadas para promover o saneamento básico, sem contar que 

NR

AC

PC



VIII ESCOLA DE VERÃO EM EDUCAÇÃO QUÍMICA – ISSN: 2237-8731 174 

diversos alunos externavam a função do poder público na execução dessas 

obras necessárias.  

 

“saneamento básico lá no meu bairro tem esgoto sanitário, ruas com parale 

(paralelepípedo) ruas limpas e etc.” 

“saneamento básico são as coisas básicas que o governo tem que fornecer 

para a população” 

 Quando os dados são comparados com a avaliação, observa-se que os 

valores numéricos são parecidos, porém as respostas dos alunos ficaram mais 

elaboradas, apesar de serem consideradas como parcialmente corretas, mas 

as respostas são mais completas, e observa-se também um incrementonos 

índices de acertos.  

 

“tratamento de água e esgoto, calçamento nas ruas, recolhimento de lixo e são 

importantes medidas tomadas para prevenir contágio com doenças e 

infecções”. 

“são várias providências que devem ser tomadas em regiões como coleta de 

lixo, tratamento de esgoto, água, limpeza pública e tomada essas providências 

evitamos doenças”.  

 

De acordo com Santos e Schnetzler (2000, apud Lidermann e Marques, 

2009), a discussão dos Temas Sociais articulados ao Ensino de Química é uma 

possibilidade para auxiliar na compreensão dos problemas em que a sociedade 

se encontra imersa. A formação para a cidadania constitui foco de discussão 

dos autores, que defendem a necessidade dos estudantes desenvolverem a 

capacidade de julgar, para alcançarem uma participação democrática na sua 

vida em sociedade 

 

 Os alunos foram questionados nos dois momentos avaliativos sobre a 

diferença entre água poluída e contaminada, e os dados obtidos são mostrados 

e discutidos a partir da figura 2, abaixo:  
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Gráfico 2: Respostas obtidas sobre o diferença entre água poluída e água contaminada? A 
coluna 1 indica os dados Pré-teste, na coluna 2 os dados da avaliação, enquanto que ER, NR, 
AC e PC, representam respectivamente: não responderam, acertos e parcialmente corretos.  

 

 Como se pode observar pelos dados apresentados que antes do 

desenvolvimento do projeto sobre água e saneamento básico, a grande maioria 

dos alunos ( ~70%) não conheciam a diferença entre água poluída e 

contaminada, agora com o desenvolvimento das atividades, de acordo com os 

dados entre parcialmente corretos e acertos tem-se um índice de próximo a 

80%, estes excelentes resultados são creditados principalmente a utilização e 

discussão sobre textos em sala de aula, com exemplos de respostas temos: 

 

“Água poluída possui produtos químicos não naturais que muitas vezes são 

despejados por fábricas. Água contaminada é composta por bactérias nocivas 

a saúde”.  

“poluída é a poluição provocada por produtos químicos e contaminada é 

causada por microorganismos”. 

 

 Para o encerramento da apresentação de alguns dos dados que foram 

obtidos com o projeto, perguntou-se a os alunos reconheciam a importância da 

água potável possuir cloro livre?Como exemplo ilustrativo observa-se a 

seguinte fala do aluno na resolução do pré-teste. 

 

“sem cloro a água irá ficar suja, o cloro mata as bactérias que a água adquiriu 

em sua trajetória, e se não houvesse cloro na água, a cor da água seria meio 

amarelada”. 

ER

NR

AC

PC
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“para dar uma coloração melhor” 

“para a água ficar mais limpa” 

“ser totalmente clara e limpa” 

 

 As análises dos trechos nos permite discutir diversos conceitos 

equivocados, ligados diretamente com as relações do senso-comum das 

pessoas em seu cotidiano. Primeiramente o aluno afirma que sem o cloro a 

água ficará suja, ou com cloro a água fica limpa, isto prova o desconhecimento 

relacionado com as várias classificações que podem ser atribuídas a água, 

corroborando com os dados vistos anteriormente quando questionados sobre a 

diferença entre poluída e contaminada. Em segundo lugar a uma drástica 

redução do mundo dos microorganismos, quando afirmam, que só bactérias 

presentes na água podem causar doenças e por último, e ao citar que a função 

do cloro é na clarificação da água potável.  Onde sabe-se que o mesmo não 

tem qualquer interferência na clarificação, sendo até em muitas estações de 

tratamento de água acrescentada a água potável após os processos de 

clarificação (que são decantação e filtração). 

 

 Com os dados apresentados no gráfico 3, podemos ver um aumento 

muito significativo nos percentuais de acertos, como era por nós esperados 

pois ao longo do trabalho foram executados 2 experimentos que discutiam 

sobre a desinfecção da água e um deles era a determinação de cloro livre na 

água. Nestas respostas não se observa a errônea utilização de termos de 

classificações diferentes como água limpa e água potável; como também a 

ampliação do repertório de respostas não se limitando a afirmar pela grande 

maioria que somente bactérias podem causar doenças por meio da água.  

 

“para prevenir doenças de veiculação hídrica” 

“Porque o cloro ajuda a eliminar e matar vírus, bactérias e outros tipos de seres 

que pudessem causar algum mal a nossa saúde”. 
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Gráfico 3: Respostas obtidas sobre a importância do cloro livre na água potável? A coluna 1 
indica os dados Pré-teste, na coluna 2 os dados da avaliação, enquanto que ER, NR, AC e PC, 
representam respectivamente: não responderam, acertos e parcialmente corretos.  

 

Embora saibamos a importância de ensinar conhecimentos químicos 

inseridos em um contexto social, político, econômico e cultural. O que 

observar-se, de acordo com os dados acima, é um cenário ainda não 

satisfatório. Pois, comos pré-teste as concepções dos alunos, no que diz 

respeito à educação ambiental, eram errôneas. Porém Rua (2010, p. 96) afirma 

que, ao se depararem com situações próximas de suas realidades, os 

educandos procurarão atribuir sentido àquilo que estão vivenciando, utilizando-

se dos conceitos disciplinares de forma que, ao tentarem atribuir sentido ao 

que estão aprendendo, formularão suas próprias “respostas”. 

 

Logo, foi exatamente o que aconteceu, depois de ministrada aulas sobre 

o saneamento básico, houve uma mudança significativa nesse cenário, porque 

os alunos conseguiram relacionar os conceitos, as situações que aconteciam 

no seu cotidiano, assim, entenderam o que é saneamento básico, o porquê de 

adicionar cloro no tratamento da água, dentre outras questões discutidas, o que 

facilitou imensamente a abordagem da Educação Ambiental. 

 

Os resultados dessas atividades aplicadas são bastante positivos: os 

alunos participam das atividades propostas com satisfação e cumprindo as 

tarefas solicitadas; o diálogo estabelecido qualifica as discussões dos temas 

abordados e as interações afetivas e cognitivas com os alunos se 

intensificavam a cada aula. Espera-se, com a aplicação das demais atividades 

planejadas, suscitar mais os interesses, conhecimentos e sensibilidade dos 

ER

NR

AC

PC
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para o conhecimento saneamento básico e da água em diferentes tempos e 

espaços, bem como para os cuidados com a água e a sua valorização no seu 

cotidiano. 

 

CONCLUSÃO 

 

O desafio dos educadores ambientais deve compreender diversas 

ações. Dentre elas pode-se destacar: envolver os alunos nas discussões dos 

problemas mais próximos; transformar nossos alunos em pessoas críticas; 

torná-los responsáveis pela construção de uma sociedade com menos 

desigualdades; formar uma consciência ambiental com abordagem 

sociopolítica da questão e alertar para a agressão ao ambiente: escassez dos 

recursos hídricos, poluição, desperdício, falta alimentação, vestuário e moradia, 

conseqüência da falta de emprego digno (Moreira, Pereira e Messeder, 2009). 

 

Com base no exposto todas as iniciativas possíveis forma realizadas a 

fim que estes objetivos fossem atingidos e de certa forma pôde-se observar um 

comportamento extremamente diferenciado os momentos das aulas, bem como 

é de se ficar bastante satisfeito, com os dados obtidos quando compara-se o 

pré e o pós-teste, pode notar uma melhoria significativa numérica dos 

resultados encontrados, porém acima de tudo os discursos mais rebuscados, 

impregnado de termos técnicos mais adequados e coerentes, podendo-se 

observar na leitura uma mudança de postura, quanto a cobrança por parte dos 

governantes de ações que contemple a melhoria da qualidade de vida de áreas 

menos favorecidas como as habitadas por estes alunos. 

 

Assim, foi possível verificar que o ensino por projetos, trabalhando temas 

sobre meio ambiente no contexto escolar, além de contribuir para que os 

alunos participem e se envolvam em seu próprio processo de aprendizagem, 

permite também ampliar a capacidade de argumentação e participação desses 

estudantes na sociedade. A utilização da estratégia do diário de aprendizagem 

para o professor de química estimulou a formação de professores 

pesquisadores. É, por conseguinte, fundamental momento como este de 

reflexão, interação, de análise e discussão sobre a prática educativa na 
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condução de projetos de educação ambiental (Toyohara, Sena e Ribeiro, 2010, 

s/n).  
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RESUMO 
 

Este trabalho foi desenvolvido com as turmas do segundo e terceiro ano do ensino 

médio da Escola Estadual Luiz Alves de Oliveira, situada no município de Lagarto/SE, 

possibilitando uma nova visão no ensino de química. Teve como objetivo verificar 

como intervenções didáticas, desenvolvidas a partir das concepções prévias dentro de 

uma perspectiva CTS com ênfase construtivista, influenciam a evolução conceitual dos 

alunos.  O projeto desenvolve uma temática sobre recursos energéticos que foi 

desenvolvido dentro de uma abordagem que utiliza os três momentos pedagógicos de 

ANGOTTI, DELIZOICOV e PERNAMBUCO (2009), que são: a problematização 

inicial, organização do conhecimento e aplicação do conhecimento. Verificou-se que os 

alunos se sentiram motivados a participar das aulas, assimilaram o conhecimento 

científico e demonstraram uma visão mais crítica do tema proposto ao final das aulas. 
Palavras Chave: abordagem CTS, construtivismo, recursos energéticos. 

mailto:%20iedaufs@gmail.com
mailto:%20thaise.ufs@gmail.com
mailto:marlenemelo@terra.com.br


VIII ESCOLA DE VERÃO EM EDUCAÇÃO QUÍMICA – ISSN: 2237-8731 182 

INTRODUÇÃO  

 

O ensino de ciências atualmente vem enfrentando alguns problemas, pois os professores 

têm dificuldade de integrar de forma interdisciplinar os conceitos que fazem parte das 

diferentes áreas do conhecimento. Visto que tais professores procuram sair de uma 

educação que ainda tem vestígio tradicionalista, que cultua segundo ANGOTTI, 

DELIZOICOV e PERNAMBUCO (2009), a memorização excessiva pela repetição 

sistemática de definições, conceitos, regrinhas e nomes, por parte dos alunos.  

Na perspectiva de ensino construtivista, a ciência é apresenta ao aluno como processo 

de construção. Neste contexto trabalhou-se o tema Recursos Energéticos – Etanol, 

contextualizando os conceitos químicos com o cotidiano do aluno, partindo de suas 

concepções prévias para um conceito científico, através de uma abordagem que se 

fundamenta na teoria Cognitivista de David Ausubel. Para Guimarães (2009): 

 

A teoria da aprendizagem significativa é uma abordagem cognitivista 

da construção do conhecimento. Segundo David Ausubel (apud 

Moreira, 2006), “é um processo pelo qual uma nova informação se 

relaciona, de maneira substantiva (não literal) e não arbitrária, a um 

aspecto relevante da estrutura cognitiva do individuo” (p. 199). 

 

O construtivismo faz uma referência importantíssima às concepções prévias, é estabelecer 

relações entre as concepções existentes na estrutura cognitiva do indivíduo e o novo 

conhecimento. Segundo este enfoque, para que haja aprendizagem significativa é necessário que 

o ensino seja organizado de modo a partir daquilo que o aluno já conhece, ou seja, suas 

concepções alternativas. Os alunos constroem o seu próprio conhecimento (daí a palavra 

construtivismo), através da mediação do professor.  

Os PCN’s (1998) ressaltam: 

 

Os estudantes desenvolvem em suas vivencias fora da escola uma 

série de explicações acerca dos fenômenos naturais e dos produtos 

tecnológicos, que podem ter uma lógica diferente da lógica das 

Ciências Naturais, embora, às vezes a ela se assemelhe. De alguma 

forma, essas explicações satisfazem suas curiosidades e fornecem 

respostas às suas indagações. São elas os pontos de partida para o 
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trabalho de construção de conhecimentos, um pressuposto da 

aprendizagem significativa (p.109). 

 

A aprendizagem significativa é um processo consciente e responsável. Faz-se necessário que 

haja uma disposição por parte do aprendiz em relacionar o conceito previamente adquirido com 

aquele que se quer ensinar, ou seja, é um processo ativo. Caso não ocorra esta disposição haverá 

a aprendizagem mecânica. Esta se dá sem uma interação entre as concepções alternativas e a 

nova informação. Esses conceitos são armazenados na estrutura cognitiva do indivíduo sem 

nenhuma relação, de forma arbitrária. 

Dessa forma é necessário conhecer as idéias prévias dos alunos e a partir delas organizar a 

prática pedagógica. Pois é visto e discutido por diversos autores que a eficiência da 

aprendizagem significativa é superior a da aprendizagem por memorização, sendo esta última de 

curto prazo e não suficiente para resolver novos conflitos. 

Através do modelo de ensino numa abordagem CTS Ciência-Tecnologia-Sociedade pode-se 

concretizar uma aprendizagem significativa, pois visa destacar a relevância dos conceitos 

ensinados e preparar o aluno para elaborar considerações mais amplas das aplicações e 

implicações de ciência e tecnologia na nossa sociedade, o que não constitui as soluções a todos 

os problemas de ensino e aprendizagem em química, mas é imprescindível para despertar o 

interesse e motivar o aluno, pois o ensino de ciências centrado nos conhecimentos científicos, 

sem o envolvimento de situações reais, torna a disciplina desmotivadora para o mesmo. 
SANTOS e SCHNETZLER (2003) destacam a importância da aquisição de conhecimentos 

científicos pelos alunos, pois facilita a compreensão dos fatores sociais a ele relacionado como 

atividade humana em construção 

É imprescindível apresentar ao aluno fatos concretos, observáveis e mensuráveis, uma vez que 

os conceitos que o aluno traz para a sala de aula advêm principalmente de sua leitura do mundo 

macroscópico.  Através do desenvolvimento deste projeto, com o intuito de investigar e 

melhorar as aulas de Química faz-se referência à contextualização como proposta metodológica, 

que, aplicado em sala de aula, pretende contribuir para melhorar o rendimento na aprendizagem. 

Para melhorar a forma de transpor didaticamente os conteúdos químicos o seguinte trabalho 

propõe uma abordagem problematizadora no ensino de química, com enfoque no ensino CTS, 

no caso específico deste projeto será aplicado utilizando os três momentos pedagógicos de 

ANGOTTI, DELIZOICOV e PERNAMBUCO (2009): Problematização inicial, Organização do 

conhecimento e Aplicação do conhecimento. Que são descritos da seguinte forma: 

Problematização inicial – Nesse momento ocorre o levantamento das concepções dos alunos 

sobre assuntos do seu dia a dia, o professor tem o papel de estimular o aluno a responder e 

participar, questionando-o, fazendo-os expor suas concepções sobre o assunto abordado, e 
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estimulando a participação da turma. Para Delizoicov e col. (2009, p.200) essa problematização 

envolve assim:  

situações reais que os alunos conhecem e presenciam e que estão 

envolvidas nos temas, embora também exijam, para interpretá-las, a 

introdução dos conhecimentos contidos nas teorias científicas. 

Organiza-se esse momento de tal modo que os alunos sejam 

desafiados a expor o que estão pensando sobre as situações. 

 

Organização do conhecimento – Caracteriza-se pela organização e escolha dos conteúdos vistos 

como importantes para a compreensão do tema abordado na problematização inicial. Assim, o 

conhecimento científico é introduzido utilizando as mais variadas atividades. Como confirmam 

Delizoicov e col. (2009, p.201): 

As mais variadas atividades são empregadas, de modo que o professor 

possa desenvolver a conceituação identificada como fundamental para 

a compreensão científica das situações problematizadas. È neste 

momento que a resolução de problemas e exercícios, tais como os 

propostos em livros didáticos, pode desempenhar sua função 

formativa na apropriação de conhecimentos específicos.  

 

Aplicação do conhecimento – O tema estudado outra vez é debatido, mas desta vez, vem mais 

rico, pois as discussões anteriores já introduziram novos conhecimentos, que os alunos 

incorporaram as suas informações prévias.  Espera-se que o estudante seja capaz de explicar a 

situação levantada, como também outras que forem colocadas, através do conhecimento 

químico apreendido. Segundo Delizoicov e col. (2009, p.202): 

Destina-se, sobretudo, a abordar sistematicamente o conhecimento 

que vem sendo incorporado pelo aluno, para analisar e interpretar 

tanto as situações iniciais que determinaram seu estudo como outras 

situações que, embora não estejam diretamente ligadas ao motivo 

inicial, podem ser compreendidas pelo mesmo conhecimento. 

 

Esse estudo visa utilizar uma abordagem construtivista nas aulas de química, como forma de 

motivar os alunos e que estes consigam dar significado ao conteúdo e atinjam um nível de 

abstração mais complexo.  Procurou-se buscar alternativas que restaurem o conhecimento do 

ensino de química, utilizando recursos simples e de baixo custo, através de aulas práticas 

realizadas na escola. 

Diante de tal problemática vê-se a necessidade de uma reavaliação nas propostas curriculares 

das nossas escolas porque se percebe que a alfabetização cientifica é imprescindível para a 
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formação de sujeitos críticos e atuantes. Visto que, alfabetizar cientificamente de acordo com 

Chassot (2010) é levar o aluno a se transformar através do conhecimento cientifico em sujeitos 

críticos que possam agir para melhorar o mundo.  A idéia de que uma intervenção poderia ser 

realizada através da prática de aulas mais elaboradas e contextualizadas, levando em 

consideração as concepções prévias encontradas nas salas de aula, por meio de discussões, 

visando à aprendizagem significativa por parte dos alunos é o ponto norteador deste projeto.  

A escolha do tema para ser abordado em sala de aula é devido à importância dos 

recursos energéticos no nosso cotidiano e pela necessidade de se obter novas 

alternativas de energia. Utilizar este tema como ferramenta contextualizadora para uma 

abordagem diferenciada, no que diz respeito ao seu meio social e ambiental, teve como 

objetivo verificar como intervenções didáticas, desenvolvidas a partir das concepções 

prévias dentro de uma perspectiva CTS com ênfase construtivista, influenciaram a 

evolução conceitual dos alunos, além de incentivá-los a tomada de decisões frente às 

problemáticas ambientais.   

 

ESTRATÉGIA DE ENSINO  

  

O presente trabalho teve como público alvo os alunos do 2° e 3º ano do ensino médio do 

Colégio Estadual Luiz Alves de Oliveira, da Colônia Treze, Lagarto, Sergipe, no qual as 

turmas tinham em média 25 alunos cada. Porém por questão de extensão, neste trabalho 

analisaremos e discutiremos apenas os resultados obtidos da turma do 3º ano e que 

mediação das aulas foi feita através de um questionário semi estruturado contendo 

perguntas que abrangiam conhecimentos do meio social, tecnológico e de 

conhecimentos químicos como também de outras disciplinas.  

Ao iniciar a aula em ambas a turma fez-se a problematização inicial em que o tema 

social recursos energéticos foi abordado dentro de uma perspectiva CTS, que possui 

assim como qualquer tema social, uma estrutura característica comum das etapas 

adotadas. Segundo Santos e Schnetzler (2003, p.78) estas etapas são sintetizadas nos 

seguintes passos: 

 

1) Uma questão social é introduzida; 

2) Uma tecnologia relacionada ao tema social é analisada; 

3) O conteúdo científico é definido em função do tema social e da 

tecnologia introduzida; 
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4) A tecnologia correlata é estudada em função do conteúdo 

apresentado; 

5) A questão social original é novamente discutida. 

 

Seguindo estes passos para abordagem da temática social em questão, foi apresentado um 

problema social e depois foram introduzidos conceitos químicos que exigiu dos alunos respostas 

para o problema apresentado. Foram desenvolvidas em oito aulas (4 dias). Sendo que foram 

desenvolvidas utilizando os três momentos pedagógicos abordados anteriormente, para tanto na 

problematização inicial, uma questão social foi introduzida e uma tecnologia relacionada a ela 

foi analisada.   Foram feitos questionamentos sobre os tipos de combustíveis, os fatores sociais, 

econômicos e ambientais a eles relacionados, visto que é a temática central desse projeto.  

Na organização do conhecimento foi apresentado o vídeo combustível renovável – etanol. A 

tecnologia correlata em função do conteúdo apresentado.  

O vídeo apresenta em síntese a diferença dos combustíveis renováveis e não-renováveis, a 

diferença entre álcool anidro de álcool hidratado, a fórmula molecular e estrutural. Neste 

momento foi apresentado o vídeo: “Aí tem Química, combustíveis renováveis - álcool”. Através 

da utilização do vídeo foram feitos questionamentos e discussões com o intuito de introduzir o 

conteúdo químico relacionado com o estudo dos combustíveis.  

Neste momento foram apresentadas as reações de combustão da gasolina e do etanol e seus 

respectivos balanceamentos, para que os alunos visualizassem a quantidade de CO2 produzida 

por ambos. Logo após foi discutido com os alunos a nomenclatura dos hidrocarbonetos e álcool, 

isso partindo da fórmula molecular da gasolina e do etanol. 

Expusemos os átomos de carbonos na cadeia da gasolina e álcool e apresentamos a tabela de 

prefixos para a nomenclatura dos compostos orgânicos. Falamos sobre a função hidrocarboneto 

e sua classificação quanto à insaturação, mas nos detemos na classificação alcano. Foi 

apresentada também a função álcool e mostramos que numa cadeia carbônica forma-se outra 

substância (função). Definiu-se a estrutura das moléculas das substâncias, em seguida foram 

acrescidos prefixos e sufixos que informam modificações de estruturas e grupos funcionais 

presentes.    

Na aplicação do conhecimento foi colocado o seguinte questionamento: O álcool combustível é 

mais interessante do que a gasolina? Por quê? A turma foi dividida em quatro grupos e cada 

grupo respondeu o questionamento acima por escrito e uma série de argumentos foram 

levantados sobre as vantagens e desvantagens do etanol e da gasolina, levando em consideração 

eficiência energética, custos de produção, facilidade de obtenção, impacto ambiental e social 

decorrente de sua produção e da sua utilização. Os conteúdos foram retomados nesta etapa e os 

alunos levantaram hipóteses e fizeram uma análise sobre a quantidade de CO2 emitido em cada 

caso (uso do etanol e uso da gasolina como combustível).  
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Para concluir, foi utilizada a formação dos grupos anteriores e utilizamos um recurso lúdico, o 

jogo da velha curiosa. Com este jogo avaliamos se os alunos já conseguiam relacionar o nome 

do álcool e gasolina com sua fórmula molecular, como também os aspectos relacionados às 

vantagens e desvantagens do uso do etanol e da gasolina, assim como os impactos ambientais e 

sociais decorrente de sua produção e da sua utilização. 

Utilizando os jogos didáticos, os professores criam climas de motivação que levam os alunos a 

participarem das atividades favorecendo o processo de ensino e aprendizagem. Tal objetivo não 

exclui, a dimensão lúdica do jogo como fora observado em ambas as turmas que o jogo didático 

ajudou na cooperação entre os alunos para obter os resultados, como também proporcionou 

momentos de descontração, portanto o jogo tem dupla função lúdica e educativa. 

   

ANÁLISE DOS DADOS  

 

A abordagem de temas sociais no trabalho em sala de aula permitiu a contextualização mais 

efetiva dos conhecimentos químicos, além de favorecer o desenvolvimento de uma postura mais 

crítica frente a situações reais e problemas sociais relevantes. 

Como confirmam as Orientações Curriculares Para o Ensino Médio (2006): 

 

A discussão de aspectos sócio científicos articuladamente aos 

conteúdos químicos e aos contextos é fundamental, pois propicia que 

os alunos compreendam o mundo social em que estão inseridos e 

desenvolvam a capacidade de tomada de decisão com maior 

responsabilidade, na qualidade de cidadãos, sobre questões relativas à 

Química e à Tecnologia, e desenvolvam também atitudes e valores 

comprometidos com a cidadania planetária em busca da preservação 

ambiental e da diminuição das desigualdades econômicas, sociais, 

culturais e étnicas (p. 119). 

 

Na problematização inicial com os alunos do terceiro ano foi levantada de qual biomassa 

poderíamos produzir o etanol, um dos alunos surpreendentemente respondeu: “professora eu vi 

no globo rural que podemos produzir através do sorgo sacarino”. A turma começou a rir, não 

acreditando na resposta dele, nos explicamos que é possível sim, deixando-os surpresos. Foi 

interessante como este aluno não teve medo de expor sua resposta, mostrando-se seguro. 

Foram levantadas tantas outras perguntas, que mostraram que os alunos, mesmo que de forma 

vergonhosa, conseguiram responder, de forma a proporcionar novos questionamentos, que nos 

fizeram ampliar ainda mais nossos conhecimentos. 
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Na aplicação do conhecimento levantou-se o seguinte questionamento: O álcool combustível é 

mais interessante do que a gasolina? Por quê? Escreva argumentando sobre as vantagens e 

desvantagens do etanol, levando em consideração eficiência energética, custos de produção, 

facilidade de obtenção, impacto ambiental e social decorrente de sua produção e da sua 

utilização. A turma foi dividida em quatro grupos na turma do terceiro ano. Segue as respostas 

dividas em 5 eixos e subdivididos em algumas categorias, relacionado as vantagens e 

desvantagens da gasolina e do etanol: 

 

Eixo 1- Vantagens no uso da gasolina 

 Rendimento energético 

Grupo 1 - “A gasolina em questão de rendimento, o preço do litro é geralmente mais caro do 

que o álcool, mas por questão de distância por litro de combustível, a gasolina sai na frente, 

portanto, a gasolina rende mais.” 

Grupo 2 – “sua eficiência energética é maior” 

Grupo 3 – “Maior eficiência energética” 

 

Eixo 2 – Vantagens no uso do etanol 

 Fonte de obtenção 

Grupo 1 – “É renovável” 

Grupo 2 – “O etanol é um bem renovável” 

Grupo 3 – “Produto renovável”  

Grupo 4 – “a obtenção e etanol, quando é extraído da biomassa é renovável, pois existem além 

das plantações da cana-de-açúcar, existem outras plantações que tornarão o etanol sempre 

existente. Enfim, a utilização do etanol será consequentemente mais proveitosa, pois a gasolina 

não o supera na produtividade e no aproveitamento.” 

 Impactos ambientais 

Grupo 1 – “emite até 25% menos poluente em relação a gasolina. Ao crescer a cana reabsorve 

grande parte do CO2 emitido na queima do álcool.” 

Grupo 2 - “polui menos o meio ambiente” 

Grupo 3 – “Libera menos CO2” 

 Diminuição dos impactos de outras tecnologias 

Grupo 1 – “Reduz consumo de petróleo em 200 mil barris/dia” 

 Produção 

Grupo 1 – “Emprega mais gente para a retirada da cana” 

Grupo 2 – “o custo de produção do álcool é menor, mas rende menos.”Eixo 3 - 

Desvantagem no uso da gasolina 
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 Fonte de obtenção 

Grupo 2 – “não é um bem renovável” 

Grupo 3 – “Não renovável” 

Grupo 4 – “Já a gasolina é não renovável, pois sua obtenção é mais lenta, pois depende da 

extração do petróleo que é formado por fósseis de animais de milhares de anos.” 

 Preço 

Grupo 1 - “...o preço do litro é geralmente mais caro do que o álcool...” 

 Quantidade de CO2 emitido 

Grupo 1 - “Com a emissão do CO2 pela gasolina contribui para o aquecimento global, os gases 

poluentes prejudicam a saúde das pessoas, pois não é renovável.” 

Grupo 2 – “libera CO2 no meio ambiente, a matéria do qual ele é obtido, não retira o CO2 que 

ele libera na atmosfera.” 

Grupo 4 – “Quanto à questão ambiental, a gasolina polui mais a atmosfera pois libera mais 

CO2” 

Grupo 3 – “Libera mais CO2” 

 Mão de obra 

Grupo 1 - “Exige mão-de-obra qualificada.” 

 

Eixo 4 - Desvantagem no uso do etanol 

 Impactos ambientais 

Grupo 1 – “Afeta os solos com a queimada retirando seus nutrientes; As queimadas afetam o 

ambiente; Exige uso de poluentes na produção, como fertilizantes e pesticidas; Geração de 

subprodutos poluentes na produção” 

Grupo 3 – “Impactos ambientais em relação as queimadas.” 

Grupo 4 – “o etanol desgasta o solo, pois as plantações para sua extração absorvem os sais 

minerais do solo e a terra torna-se não produtiva” 

 Rendimento energético 

Grupo 2 – “Seu rendimento energético é menor que o da gasolina” 

Grupo 3 - “Menor eficiência energética” 

 Impacto social 

Grupo 2 – “tem um forte impacto social, pois danifica o solo” 

 

Eixo 5 – Comparações gerais entre ambos 

Grupo 4 - As utilizações do etanol e da gasolina possuem ambas as vantagens e desvantagens, 

mas o etanol é mais rentável para a utilização, pois apesar de durar menos que a gasolina 

como combustível, possui uma produção mais barata e é mais fácil de ser extraído, pois além 
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de ser extraído do petróleo, juntamente com a gasolina, também é obtido da cana-de-açúcar, do 

milho, da beterraba, ou seja, da biomassa.  

Diante do que foi transcrito acima se percebeu um avanço por parte dos alunos, pois 

conseguiram identificar impactos ambientais que o etanol gera como também seu lado positivo 

do uso do etanol. No início mostraram-se surpresos com tal impacto, porque as redes de 

telecomunicações só o colocam o etanol como não impactante ambientalmente. A gasolina na 

maioria das vezes é colocada como o único causador dos impactos ambientais. 

O desenvolvimento das aulas em ambos os anos (2º e 3º), parecia uma discussão sobre um tema 

qualquer que, diante de como foi passado o ensino dos conceitos quando ainda éramos 

estudantes do ensino médio, nunca diríamos que ali seria uma aula de química, pois tanto nós 

como os alunos estão acostumados a um ensino tradicional. Mas, para se trabalhar numa 

abordagem construtivista é necessário conhecimentos do dia a dia, ter uma postura 

questionadora e saber a importância que tal assunto tem para a sociedade.  

Na organização do conhecimento conseguimos esclarecer as dúvidas que foram geradas na 

problematização inicial, visto que, a problematização inicial causou uma inquietude nos alunos, 

pois queriam que nós disséssemos as respostas corretas, ou se a respostas deles estariam 

corretas. Mas ao final percebeu-se através das respostas das atividades aplicadas o conflito 

cognitivo fora solucionado.   

Destacamos também o quanto é importante colocar os alunos para expor suas ideias para a 

turma, visto que na turma do terceiro, além dos alunos escreverem seus argumentos frente à 

questão proposta, eles foram convidados a expor oralmente e os mesmos conseguiram transmitir 

mais conhecimentos adquiridos do que aqueles que escreveram no papel, trazendo em foco a 

questão da mão de obra, coisa que não foi abordado por nós inicialmente.  

A utilização da câmera de vídeo não os intimidou, foram anteriormente informados que seriam 

filmados e que só seria utilizado para fins de análise do projeto. O vídeo contribuiu de forma 

importantíssima, pois foi através deste que podemos identificar pontos relevantes do nosso 

trabalho como mediadores do conhecimento e como os alunos se comportam sobre determinada 

situação. Algumas coisas que passaram despercebidas foram analisadas e reestruturadas para 

trabalhos posteriores. 

 

CONCLUSÃO 

 

Contextualizar segundo os PCN+ é propor “situações problemáticas reais e buscar o 

conhecimento necessário para entendê-las e procurar solucioná-las” (BRASIL, 2006, p.93). 

É imprescindível procurar o conhecimento através do contexto do aluno, ou seja, analisar a 

sociedade onde este está inserido a fim de fazê-lo compreender a importância do conhecimento 

científico, para assim identificar os fatos e os fenômenos que compõem seu mundo. Utilizar do 
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seu cotidiano é criar artifícios para que o aluno fique curioso, argumentativo e tenha satisfação 

em estabelecer uma nova concepção do meio que o cerca (WARTHA e ALARIO, 2005). 

A concepção CTS constitui-se numa ferramenta importante para o professor destacar a 

relevância dos conceitos ensinados e preparar o aluno para elaborar considerações mais amplas 

das aplicações e implicações de ciência e tecnologia na nossa sociedade, o que não constitui as 

soluções a todos os problemas de ensino e aprendizagem em química, mas é uma ferramenta útil 

para despertar o interesse e motivar o aluno. 

Através do trabalho desenvolvido, pode-se perceber que os alunos se sentiram motivados a 

participar das atividades propostas e que também através dos questionamentos ao final das 

últimas aulas já demonstraram uma visão diferenciada sobre as tecnologias estudas e os 

impactos sociais e ambientais que as mesmas proporcionam. 

Tivemos dificuldades ao trabalhar dessa forma, com temas, porque requer mais tempo na 

organização do material para ministrar a aula. Como também de muitas informações referentes 

ao ambiente escolar que os alunos estão inseridos, além de exigir uma gama maior de 

informações cientificas por parte do mediador. Porém, a participação dos alunos e a quantidade 

de informações que podem ser trocadas entre aluno e professor e aluno e aluno, que vai além do 

conhecimento cientifico e que é fator decisivo para uma aprendizagem significativa, foram 

pontos positivos que percebemos. 
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RESUMO 

O presente trabalho teve como objetivo levantar e analisar as concepções de seis 

professores de Biologia e de Química do Ensino Médio em uma escola da rede Estadual 

em Itabaiana/SE a respeito dos conceitos de conhecimento científico e conhecimento 

cotidiano. A coleta de dados foi realizada por meio de questionários com perguntas 

abertas e a pesquisa adotou um caráter qualitativo. Por meio da análise dos dados, pode-

se concluir que os professores analisados têm a concepção de conhecimento científico 

como uma forma de conhecimento superior aos demais. 

 

Palavras-chave: professores, conhecimento cotidiano, conhecimento científico. 

 

ABSTRACT 

The present work had as objective to raise and to analyze the conceptions of six 

professors of Biology and Chemistry of Average in a school of the State net in 

Itabaiana/SE regarding the concepts of scientific knowledge and daily knowledge. The 

collection of data was carried through by means of questionnaires with open questions 

and the research adopted a qualitative character. By means of the analysis of the data, it 

can be concluded that the analyzed professors have the conception of scientific 

knowledge as a form of superior knowledge to excessively.  

 

Word-key: professors, daily knowledge, scientific knowledge. 
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I. INTRODUÇÃO 

 

O ensino de Ciências exige dos professores uma formação sólida na qual o 

docente possa futuramente fazer uso dos conhecimentos adquiridos no processo 

formativo de forma autônoma e coerente. 

Para que o docente possa desenvolver o trabalho pedagógico de modo a garantir 

um processo de ensino-aprendizagem eficiente, surge como necessidade assegurar as 

competências intelectuais, técnica, pedagógica e política na formação dos professores. 

Torna-se necessário, segundo Vasconcelos (2000), que o professor tenha: 

 Formação Prática: refere-se ao conhecimento da prática profissional detida pelo 

docente, para proporcionar ao aluno uma visão real e mais atualizada, a fim de dar um 

significado para o conteúdo que está sendo ensinado para a efetivação da aprendizagem. 

Segundo Cunha (1996), a principal estratégia utilizada para a explicação de algum 

conteúdo é a construção de exemplos familiares e próximos do universo dos alunos. 

Nesse caso, essa habilidade está muito ligada à relação teoria-prática que o docente 

possui. Nessa formação, o professor terá que aprender a conciliar, entrelaçar, 

intermediar durante o processo de ensino-aprendizagem o conhecimento científico e o 

conhecimento cotidiano. 

 Formação Técnico-científica: essa formação considera que o conhecimento do 

conteúdo específico deve estar atrelado ao entendimento dos aspectos teóricos que 

cercam o assunto. O docente, segundo Zabala (1998), necessita de meios teóricos que 

tornem a análise da prática verdadeiramente reflexiva, entendidos como instrumentos 

conceituais extraídos do estudo empírico e da determinação ideológica, permitindo 

fundamentar a prática. 

 Formação Pedagógica: é importante e vai além de ministrar aulas, contempla 

todo o planejamento do ensino, incluindo desde os objetivos gerais da disciplina, o 

conhecimento dos alunos, do mercado, da avaliação da aprendizagem, das 

possibilidades de construção e reconstrução do conhecimento, até a relação professor-

aluno. 

 Formação Social e Política: Essa formação é essencial para o professor 

conseguir reconhecer a pessoa do aluno e visualizar o meio em que ele vive, estando 

preocupado com questões relacionadas ao meio social, político, ético e humano.  

Como podemos notar, é necessário que o professor obtenha durante seu processo 

de formação subsídios que venham contribuir para elaboração de conceitos acerca do 
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que vem a ser efetivamente ‘Ciência’, dos diferentes tipos de ‘conhecimento’ e como 

esses podem e/ou devem ser tratados no âmbito escolar. Mas o que vem a ser o ato de 

‘conhecer’? O que é ‘conhecimento cotidiano’? Qual o conceito de ‘conhecimento 

científico’?  

O ato de conhecer, para Fachin (2006) é uma adequação do sujeito com o objeto; 

o sujeito tem seus meios de conhecimento e o objeto revela-se a ele conforme tais 

meios. De forma bem simples, no processo do conhecimento, quem conhece consegue, 

de certo modo, apropriar-se do objeto que conheceu. 

Continuamos nossa abordagem tratando agora do conceito de Ciência. Segundo 

Fachin (2006), o ser humano, diante da necessidade de compreender e dominar o meio, 

ou o mundo, em seu benefício e da sociedade da qual faz parte, acumula conhecimentos 

racionais sobre próprio meio e sobre as ações capazes de transformá-lo. Para Fachin 

(2006), essa sequência permanente de acréscimos de conhecimentos racionais e 

verificáveis da realidade denomina-se ciência. 

Goode (1981) apud Fachin (2006), afirma que a ciência é popularmente definida 

como uma acumulação de conhecimentos sistemáticos, enquanto Ander (1978) apud 

Fachin (2006) diz que ciência é um conjunto de conhecimentos racionais, certos ou 

prováveis, obtidos metodicamente, sistematizados e verificáveis, que fazem referência a 

objetos de uma mesma natureza. 

Segundo Japiassu (1979) apud Fachin (2006), a ciência constitui-se negando 

saberes pré-científicos ou ideológicos, mas permanece aberta como sistema, pois é 

falível e, por conseguinte, capaz de progredir. 

Tendo em vista o conceito de ciência nas visões de alguns autores, trabalharemos 

então o conceito de conhecimento científico. O conhecimento científico pressupõe 

aprendizagem superior (FACHIN, 2006). O conhecimento científico caracteriza-se pela 

presença do acolhimento metódico e sistemático dos fatos da realidade sensível. Por 

meio da classificação, da comparação, da aplicação dos métodos, da análise e síntese, o 

pesquisador extrai do contexto social, ou do universo, princípios e leis que estruturam 

um conhecimento rigorosamente válido e universal. 

O conhecimento científico existe porque o ser humano tem 
necessidade de aprimorar-se constantemente, e não assumir uma 

postura simplesmente passiva, observando os fatos ou objetos, sem 

poder de ação ou controle sobre eles. Compete ao ser humano, usando 
de seu intelecto, desenvolver formas sistemáticas, metódicas, 

analíticas e críticas da missão de inventar e comprovar novas 

descobertas científicas. (FACHIN, 2006). 
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A literatura metodológica mostra que o conhecimento científico é adquirido pelo 

método científico e, sem interrupção, pode ser submetido a teste e aperfeiçoar-se, 

reformular-se ou até mesmo avantajar-se mediante o mesmo método. 

Outro tipo de conhecimento tratamos em nosso trabalho é o conhecimento 

cotidiano. Segundo Fachin (pg.10, 2006) o conhecimento cotidiano é adquirido 

independentemente de estudos, pesquisas, reflexões ou aplicações de métodos. Em 

geral, é um conhecimento que se adquire na vida cotidiana e, muitas vezes, ao acaso, 

fundamentado apenas em experiências vivenciadas ou transmitidas de uma pessoa para 

outra, fazendo parte das antigas tradições. Esse conhecimento também pode derivar das 

experiências casuais, por meio de erros e acertos, sem a fundamentação dos postulados 

metodológicos. 

 

O conhecimento cotidiano é considerado prático, pois sua ação se 
processa segundo os conhecimentos adquiridos nas ações anteriores, 

sem nenhuma relação científica, metódica ou teórica. E quando obtido 

por informações, ele tem ligação e explicação com uma ação humana. 
Seus acontecimentos procedem da vivência e parecem contidos 

previamente nos limites do mundo empírico. (FACHIN, 2006). 

 

 

Nota-se que o conhecimento cotidiano é a estrutura para se chegar ao 

conhecimento científico; embora de nível inferior, não deve ser menosprezado. Ele é a 

base fundamental do conhecer, e já existia muito antes de o ser humano imaginar a 

possibilidade da existência da ciência. 

 

II. DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 - Objetivo 

 

Levantar e analisar as diferentes concepções dos professores de Química e 

Biologia que atuam no município de Itabaiana/SE, acerca do conhecimento do cotidiano 

e do conhecimento científico. 

 

2.2 – Justificativa 
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O progresso científico, de modo geral, é produto da atividade humana, por meio 

da qual o homem, compreendendo o que o cerca, passa a desenvolver novas 

descobertas. E, por relacionar-se com o mundo de diferentes formas de vida, o homem 

utiliza-se de diversos meios de conhecimentos, por intermédio dos quais evolui o meio 

em que vive, trazendo contribuições para a sociedade. 

Entre esses tipos de conhecimentos, encontram-se o cotidiano e o científico. Por 

estarmos cercados constantemente por esses, como também por outros tipos de 

conhecimento, é de fundamental importância que tenhamos conhecimento acerca de tais 

formas de conhecer. 

A sociedade moderna vem se caracterizando pelas transformações em suas 

estruturas econômicas e sociais, com a rápida e ampla incorporação de inovações 

tecnológicas aos meios de produção e ao seu cotidiano. A sociedade tem, 

historicamente, se apropriado do conhecimento gerado pela ciência, de tal maneira que a 

inovação tecnológica não constitui uma novidade em si. Entretanto a velocidade 

vertiginosa, a profunda intensidade e a larga extensão do impacto dessa incorporação 

sobre todos os setores da sociedade representam, sem dúvida, marcas da atualidade. 

Tendo em vista a importância primordial que é dada ao conhecimento técnico-

científico na sociedade moderna, surge a necessidade de investigar e compreender de 

que forma os professores, enquanto formadores de opiniões, pensam a respeito do 

conhecimento cotidiano e do conhecimento científico. Urge também a necessidade de 

conhecermos a forma pela qual os professores de ciências naturais trabalham tais 

conhecimentos em sala de aula.   

 

2.3– Metodologia 

 

Nosso objeto de pesquisa foram seis professores do Ensino Médio da Rede 

Estadual de Ensino no município de Itabaiana/SE. Devido o intervalo de tempo da 

pesquisa ter sido curto optou-se em aplicar os questionamentos a um número 

relativamente reduzido de pesquisados. Decidiu-se coletar informações de três 

professores de Biologia e três de Química por essas serem as áreas nas quais nós 

pesquisadoras nos graduamos. Quanto a seleção da instituição de ensino na qual 

desenvolveu-se a pesquisa, optamos por aquela que apresenta maior número de docentes 

nas áreas pesquisadas, conseqüentemente pudemos confrontar um maior número de 

opiniões.    

Utilizou-se para coleta de dados questionário com perguntas abertas, nas quais os 

docentes expressaram seus conceitos acerca de conhecimento científico e conhecimento 

cotidiano, bem como as maneiras pelas quais essas formas de conhecimento devem ser 

trabalhadas em sala de aula. 
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Optamos em utilizar como instrumento de dados para nossa pesquisa o 

questionário com perguntas abertas por esse método, segundo Fachin (2006), oferecer 

condições ao pesquisado de discorrer espontaneamente sobre o que está se 

questionando; as respostas são de livre deliberação, sem limitações e com linguagem 

própria. Com essas respostas, pode-se detectar melhor a amplitude e as opiniões do 

pesquisado, bem como sua motivação e significação. 

Quatro foram os questionamentos propostos aos professores, a saber: i) Para você, 

o que seria conhecimento cotidiano? ii) Como o conhecimento cotidiano deve ser 

tratado em sala de aula? iii) O que seria conhecimento científico? iv) Qual a melhor 

forma de se trabalhar o conhecimento científico com os alunos? 

Para Fachin (2006), esse tipo de questão, em geral, tem o propósito de colher 

informações amplas, permitindo coletar um maior número de opinião. É importante 

lembrar que, para a pesquisa ter legitimidade, é necessário registrar as respostas 

literalmente, conforme o pesquisado as emite.  

Optou-se por uma pesquisa com abordagem qualitativa por essa ser globalizante, 

holística. Por procurar captar a situação ou o fenômeno em toda a sua extensão. Em 

lugar de identificar a priori algumas variáveis de interesse, trata de levantar todas as 

possíveis variáveis existentes, numa tentativa de enxergar, na sua interação, o 

verdadeiro significado da questão sob exame. Segundo Gil (1999), a Pesquisa 

Qualitativa tem os seguintes objetivos: descrever uma situação, um fenômeno ou um 

grupo de itens (pessoas ou coisas); contribuir para a geração de teorias a respeito da 

questão sob exame. 

 

2.4 – Resultados e discussão 

 

Para preservar a identidade dos professores envolvidos na pesquisa designaremos 

as letras de A a F para representar cada um dos seis docentes.  

Faremos a exposição dos resultados alcançados ao longo da pesquisa, bem como a 

discussão dos dados obtidos utilizando-se dois módulos. No primeiro módulo, traremos 

os dados e as discussões referentes aos aspectos ligados ao conhecimento cotidiano. No 

segundo módulo, faremos a exposição de dados e a discussão relacionada ao 

conhecimento científico. 

 

 

 

Módulo I 
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Questionados acerca do que seria conhecimento cotidiano, 05 (cinco) professores 

pesquisados afirmaram que o conhecimento cotidiano é aquele que se processa em meio 

à vida cotidiana, ou seja, é aquele que aprendemos diariamente por meio das interações 

sociais. Apenas um dos docentes não respondeu a esse questionamento. Seguem 

algumas das respostas apresentadas: 

Professor A: Conhecimento cotidiano é aquele que se aprende no dia a dia, como 

o próprio nome sugere. 

Professor B: Conhecimento cotidiano é um tipo de conhecimento que se adquire 

por meio das relações interpessoais. 

Professor C: É uma forma de conhecimento passada de geração para geração.   

Outro questionamento feito aos professores foi a respeito da forma pela qual o 

conhecimento cotidiano deve ser tratado em sala de aula. Pode-se observar por meio das 

respostas apresentadas que a maioria dos educadores, 04 (quatro), vê o conhecimento 

cotidiano como uma forma de exemplificar o conhecimento científico e de mostrar a 

importância desempenhada pela ciência.  

Professor D: Devemos trabalhar o conhecimento cotidiano por meio de exemplos 

em nossas aulas. À medida que formos avançando no ensinamento dos conteúdos 

disciplinares, podemos dar exemplos de fatos que acontecem no cotidiano do aluno e de 

materiais e substâncias que os estudantes utilizam no dia a dia. Assim os alunos 

conseguiram ver no seu dia a dia como a ciência está presente em tudo ao seu redor. 

Quatro (04) dos professores pesquisados afirmaram que o conhecimento cotidiano 

não deve ser trabalhado em sala de aula, uma vez que o mesmo é enraizado de erros e 

cada aluno possui seu modo de vida o que criaria vários obstáculos ao professor no 

desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. 

Professor C: Não devemos fazer uso do conhecimento cotidiano, pois como o 

próprio nome diz, ele é cotidiano é específico de cada grupo social. Sendo assim, 

devemos evitar fazer uso do mesmo, pois poderemos fazer predileção a um determinado 

grupo em detrimento de outro. 

Como podemos observar, o conhecimento cotidiano é tido pela maioria dos 

professores pesquisados como uma forma de conhecimento adquirido por meio da 

vivência imediata dos objetos ou fatos observados, e possui grandes limitações. Por ser 

um conhecimento do dia a dia e preso a convicções pessoais, passa a ser, muitas vezes, 

incoerente e até mesmo impreciso. 

Pode-se observar também que em nenhuma das respostas dadas pelos pesquisados 

houve citação de características que difere do conhecimento cotidiano ligado 

intrinsecamente a cotidianidade do indivíduo. Podemos fazer referência ao 

conhecimento cotidiano como sendo aquele, segundo autores, com caráter provisório, 
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pragmático e funcional. Outras características do conhecimento cotidiano é a 

espontaneidade, a existência da fé como fundamental e a imitação. 

Cervo e Bervian (1996) citam ainda como características do conhecimento 

científico a falta de método (ametódico) e assistemático. 

 

Módulo II 

O que seria conhecimento científico foi o terceiro questionamento feito aos 

professores de Química e Biologia. Cinco (05) dos pesquisados afirmaram que 

conhecimento científico é aquele que pode ser comprovado cientificamente. 

Seguem algumas afirmativas: 

Professor E: Conhecimento científico é o tipo de conhecimento no qual suas 

explicações são baseadas em afirmações expressas pela ciência. 

Professor F: Conhecimento é aquele que tem suas teorias e práticas comprovadas 

por meio de experimentos. 

Por meio da análise das afirmativas apresentadas pelos professores a respeito do 

conceito de conhecimento científico podemos notar que os docentes têm em mente a 

concepção das principais diferenças entre o conhecimento cotidiano e conhecimento 

científico: o conhecimento científico difere do conhecimento cotidiano pela maneira 

como se processa e pelos instrumentos metodológicos que utiliza. Englobando as 

seqüências de suas etapas, o conhecimento científico configura um método. 

Interrogados sobre qual a melhor forma de se trabalhar o conhecimento científico 

em sala de aula, os professores, três (03), afirmaram que o conhecimento científico deve 

ser trabalhado sempre, pois é por meio desse que o aluno torna-se capaz de 

compreender os fenômenos que acontecem ao seu redor.  

Professor F: Devemos tratar sempre do conhecimento científico nas aulas de 

ciências uma vez que essa área de ensino é repleta de conceitos científicos e requer 

experimentos que comprovem as teorias por nós ensinadas. 

Podemos observar que os professores apresentam em suas concepções a idéia de 

conhecimento científico intrinsecamente ligado ao método científico, ou seja, para haver 

conhecimento científico deve haver experimentação. De maneira geral, o conhecimento 

científico prende-se aos fatos, isto é, tem uma referência empírica, e, embora parta 

deles, transcende-os. Vale-se da testagem empírica para formular respostas aos 

problemas e apoiar suas próprias afirmações. 

Cervo e Bervian (1996) citam que o conhecimento científico é caracterizado 

como: certo, porque sabe explicar os motivos de sua certeza; geral, no sentido de 

conhecer no real o que há de mais universal e válido para todos os casos da mesma 
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espécie; metódico e sistemático. A essas características acrescentam-se outras 

propriedades da ciência, como a objetividade, o desinteresse e o espírito crítico. 

Tendo em vista os dados alcançados, podemos dizer que os docentes apresentam a 

concepção de conhecimento cotidiano como uma forma de conhecimento limitado, que 

não proporciona visão unitária global da interpretação das coisas ou dos fatos. Já o 

conhecimento científico, na visão dos professores analisados, mostra-se como um 

conhecimento que vai além do cotidiano, pois procura conhecer, além do fenômeno, 

suas causas e leis. 

Por fim pode-se dizer que os professores analisados apresentam as seguintes 

concepções acerca dos conhecimentos científico e cotidiano: o conhecimento cotidiano 

é incapaz de justificar sua certeza, enquanto o conhecimento científico está em 

condições de justificá-la; o conhecimento vulgar, como também chamado o 

conhecimento cotidiano, é uma apreensão fortuita e superficial de causas individuais; o 

conhecimento científico, tendo por objetivo descobrir as causas e as leis, é 

conhecimento de forma mais geral; o conhecimento cotidiano é ocasional e 

assistemático, enquanto o científico é metódico e sistemático. 

 

III – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Podemos concluir que o conhecimento científico na visão dos professores 

analisados tem um status superior perante conhecimento cotidiano. 

Essa concepção de superioridade do conhecimento científico em detrimento do 

conhecimento cotidiano pode indicar que a formação dos professores não oportunizou 

reflexões que permitissem aos docentes uma possibilidade de equiparação na 

importância dos dois tipos de conhecimento no processo de ensino-aprendizagem.  

Por meio da análise do discurso de alguns dos professores pode-se afirmar que 

ainda encontra-se incutida a idéia de que o conhecimento da ciência é resultado da 

demonstração e da experimentação. Sendo assim, é necessário que o professorado 

consiga entender que a ciência, bem como suas diferentes formas de conhecimento, é 

algo dinâmico que busca renovar-se e reavaliar-se continuamente. A ciência e o 

conhecimento são processos de construção.  
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RESUMO 

Este trabalho objetivou identificar as concepções dos alunos ingressantes e prováveis 

concludentes sobre as atividades experimentais realizadas nas disciplinas de conteúdo 

específico, do curso de Licenciatura em Química da Universidade Federal de Sergipe- Campus 

de São Cristóvão. A pesquisa foi realizada com alunos ingressantes e prováveis concludentes, 

matriculados no período 2010/2. O questionário foi o instrumento de coleta de dados dividido 

em três categorias: a) informações pessoais; b) concepções sobre experimentação do alunado 

no ensino médio; c) concepções e informações da experimentação no ensino superior. Da 

análise dos dados pode-se considerar que: as atividades experimentais seguem uma linha 

epistemológica empirista e indutivista; a utilização de roteiros leva os alunos a fazerem 

anotações e manipular instrumentos. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB - Lei 9394, de 20 de dezembro de 1996, estabelece 

diversas normas orientadoras para a formação de Profissionais da Educação, como: as finalidades e fundamentos 

da formação dos profissionais da educação; os níveis da formação de docentes; os cursos que poderão ser 

mantidos pelos Institutos Superiores de Educação; a carga horária da prática de ensino; a valorização do 

magistério e a experiência do docente.  

Ao se estabelecer os fundamentos e finalidades da formação profissional, verifica-se o uso de duas expressões na 

LDB referindo-se a formação desses profissionais: formação de profissionais da educação e formação de docente. 

A lei coloca que a finalidade da formação dos profissionais da educação é “atender aos diferentes níveis e 

modalidades de ensino e as características de cada fase de desenvolvimento do educando” (LDB/MEC/1996). 

Verifica-se dessa forma que o objetivo da formação dos profissionais da educação é criar condições e meios para 

atingir as finalidades da Educação Básica.  

Segundo a lei, tal finalidade terá fundamentos na “associação entre teorias e práticas, mediante estágios 

supervisionados e capacitação em serviço” e “o aproveitamento da formação e experiências anteriores”, 

adquiridas não só “em instituições de ensino” como também em “outras atividades” que não são de ensino 

”(LDB/MEC/1996). 

A lei estabelece que “a formação dos profissionais da educação para atuar na Educação Básica far-se-á em nível 

superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos superiores de educação” 

(LDB/MEC/1996). Em decorrência disto fica estabelecido que “até o fim da década da educação somente serão 

admitidos professores habilitados em nível superior ou formandos pro treinamento em serviço”, (LDB/MEC/1996), 

sendo que a instituição da década da educação terá início a partir de um ano de publicação desta lei. 

A formação de professores poderá ocorrer além das universidades e institutos superiores de educação, em outras 

instituições de ensino superior tais como faculdades integradas, faculdades isoladas e centros universitários. De 

acordo com art. 8 do Decreto n.º 2.306, de 19/08/97, o Sistema Federal de Ensino comporta as seguintes 

instituições de ensino superior que podem alguma forma participar na formação dos profissionais da educação: 

universidades; centros universitários; faculdades integradas; faculdades e institutos superiores ou escolas de 

ensino. 

Dessa forma cabe aos institutos superiores manter:  
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“cursos formadores de profissionais para a educação básica, inclusive o curso normal 

superior destinado à formação de docentes para a educação infantil e para as primeiras 

séries do ensino fundamental; programas de formação pedagógica para portadores de 

diplomas de educação superior que queiram se dedicar a educação básica; programas 

para educação continuada para os profissionais dos diversos níveis” (LDB/MEC/1996). 

 

Na Resolução CNE/CP 1, 18 de fevereiro de 2002 que institui as diretrizes curriculares nacionais para a formação 

de professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura em graduação plena. Identificamos a 

preocupação e o destaque que o Conselho Nacional de Educação apresentou para a necessidade de um ensino 

diferenciado para estimular a esse novo educador desenvolver a aprendizagem pelo princípio metodológico da 

ação-reflexão-ação buscando a resolução de situações-problemas. 

No artigo 2º dessa resolução são apontados os principais objetivos que a formação para a atividade docente que 

devem propiciar ao aluno graduado e futuro professor são eles: 

“... I - o ensino visando à aprendizagem do aluno; 

II - o acolhimento e o trato da diversidade; 

III - o exercício de atividades de enriquecimento cultural; 

IV - o aprimoramento em práticas investigativas; 

V - a elaboração e a execução de projetos de desenvolvimento dos conteúdos 

curriculares; 

VI - o uso de tecnologias da informação e da comunicação e de metodologias, 

estratégias e materiais de apoio inovadores; 

VII - o desenvolvimento de hábitos de colaboração e de trabalho em equipe.”  

Percebe-se a preocupação de formar novos professores de modo que enriqueçam e o instrumentem com uso de 

“tecnologias da informação e da comunicação e de metodologias (dentre estas, a experimentação), estratégias e 

materiais de apoio inovadores” que implementem atividades em equipe e que projetem o social, a cultura, a visão 

da sociedade.   

Ainda nesta resolução, o artigo 3º traz os princípios norteadores para preparar para o exercício profissional 

específico são eles: 

“A coerência entre a formação oferecida e a prática esperada pelo futuro professor 

desenvolvendo a aptidão do novo professor em provocar uma aprendizagem no processo 

de construção de conhecimentos, habilidades e valores em interação com a realidade 

para desenvolver no aluno uma visão de mundo e análise das situações numa visão 

científica.” (CNE/MEC/2002). 



VIII ESCOLA DE VERÃO EM EDUCAÇÃO QUÍMICA – ISSN: 2237-8731 206 
 

 

A importância de desenvolver “a pesquisa científica com foco no processo ensino-aprendizagem”, uma vez que 

estimula o graduando a identificar e perceber como os seus futuros alunos concebem o que é explicado para 

então adquirir a “compreensão do processo de construção do conhecimento”. 

Dentro da proposta da legislação para formação de professores percebe-se a necessidade de formar um professor 

que estimule seus alunos a pensar, discutir e desenvolver uma visão científica sobre a natureza e o meio social 

para que ele possa entender e opinar sobre os problemas e situações que ocorrem no seu cotidiano e que vão 

influir na sua qualidade de vida desenvolvendo assim uma postura cidadã na sociedade. 

No contexto das diretrizes curriculares fica evidente que uma mudança de paradigma educacional exige, 

igualmente, uma mudança de postura institucional e um novo envolvimento do corpo docente e dos estudantes. 

Já não se pode aceitar o ensino seccionado, departamentalizado, no qual disciplinas e professores se 

desconhecem entre si. Assim, as atividades curriculares dependerão da ação participativa, consciente e em 

constante avaliação de todo o corpo docente.  

O Licenciado em Química deve ter formação generalista, mas sólida e abrangente em conteúdos dos diversos 

campos da Química, preparação adequada à aplicação pedagógica do conhecimento e experiências de Química e 

de áreas afins na atuação profissional como educador na educação fundamental e média. E dentre as 

competências associadas as atividades experimentais destaca-se: saber conduzir análises químicas, físico-

químicas e químico-biológicas qualitativas e quantitativas e a determinação estrutural de compostos por métodos 

clássicos e instrumentais, bem como conhecer os princípios básicos de funcionamento dos equipamentos 

utilizados e as potencialidades e limitações das diferentes técnicas de análise; possuir conhecimento dos 

procedimentos e normas de segurança no trabalho, inclusive para expedir laudos de segurança em laboratórios, 

indústrias químicas e biotecnológicas; possuir conhecimento da utilização de processos de manuseio e descarte 

de materiais e de rejeitos, tendo em vista a preservação da qualidade do ambiente; saber atuar em laboratório 

químico e selecionar, comprar e manusear equipamentos e reagentes; saber adotar os procedimentos 

necessários de primeiros socorros, nos casos dos acidentes mais comuns em laboratórios químicos; possuir 

conhecimento sólido e abrangente na área de atuação, com domínio das técnicas básicas de utilização de 

laboratórios, bem como dos procedimentos necessários de primeiros socorros, nos casos dos acidentes mais 

comuns em laboratórios de Química; saber trabalhar em laboratório e saber usar a experimentação em Química 

como recurso didático; possuir conhecimento dos procedimentos e normas de segurança no trabalho; organizar e 

usar laboratórios de Química.  

Da análise da estrutura curricular do Curso de Licenciatura em Química, da Universidade Federal de Sergipe, 

aprovada pela Resolução Nº 202/2009/CONEPE, de 18 de dezembro de 2009, observa-se uma carga horária de 
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360 horas de atividades experimentais, correspondendo a 12,76% da carga horária total do curso distribuídas 

entre as diversas disciplinas de conteúdos específicos. Em 2009, o currículo sofreu um novo ajuste e a carga 

horária de atividades experimentais corresponde a 13,8% da carga horária total do curso. 

As atividades normalmente são realizadas em grupo seguindo um roteiro pronto, que chamamos de “receita” e 

onde posteriormente os alunos devem entregar, na aula seguinte, um relatório em grupo, caracterizando uma 

linha epistemológica empirista e indutivista. Na concepção de Jong (1998) os alunos procedem cegamente ao 

fazer anotações e manipular instrumentos, sem saber o objetivo e, como consequência, aprendem pouco e não 

fazem ligações entre a teoria e a prática. 

A experimentação é um tema suscita discussões devido aos constantes questionamentos da não-utilização, por 

parte dos professores, desta ferramenta metodológica que pode auxiliá-los  no processo de ensino, e quando 

utilizada  não consegue extrair dos alunos ideias que levem a (re)construção do conhecimento. Tanto que uma 

das principais concepções encontradas nos artigos analisados é a utilização do experimento como ilustração da 

teoria estudada, como também da mera investigação de seus resultados. Outra concepção é a utilização das 

atividades experimentais com a crença de que ela funciona como um agente de motivação para o aluno aprender 

química. Entretanto, na prática os experimentos utilizados são muito distantes da realidade do aluno e acabam 

não provocando motivação, já que contribui para a formação de um conceito de química onde sua utilização é 

voltada unicamente para o setor industrial.  

Entretanto, existem várias estratégias que rompem com esses paradigmas existentes sobre a atividade 

experimental. 

Por exemplo, Francisco W. e colaboradores ( 2008) concebem a experimentação como uma ação 

problematizadora  fundamentada  nos princípios e nas idéias de Paulo Freire. Para ele ‘A experimentação 

problematizadora almeja ir além da experimentação investigativa, pois propõe uma discussão conceitual dos 

experimentos’ e se desenvolve nas seguintes etapas: 

 Problematização Inicial: ‘apresenta situações reais que os alunos presenciam e que estão envolvidos. ’ 

 Organização do conhecimento: ‘recursos que podem desempenhar o papel formativo e construtivo da 

apropriação crítica dos conhecimentos. ’ 

 Aplicação do conhecimento: ‘ capacitar os alunos na utilização do conhecimento que vem sendo 

adquirido. ’ 

Na primeira etapa identificam-se as concepções dos alunos sobre determinado assunto e sua capacidade de 

associar e criar hipóteses através do experimento com seu meio social promovendo então, a organização e 

aplicação do conhecimento. 
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Esta refere-se as atividades desenvolvidas nas disciplinas Pesquisa em Ensino de Química I e II e teve como 

objetivo identificar as concepções dos alunos ingressantes e prováveis concludentes sobre as atividades 

experimentais realizadas nas disciplinas de conteúdo específico, do curso de Licenciatura em Química da 

Universidade Federal de Sergipe- Campus de São Cristóvão.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Em meio a discussões sobre novas maneiras de encontrar estratégias para sanar o sistema educacional atual que 

se encontra defasado na sua forma de ensinar ciências à nova linha de pesquisa encontrada como solução é 

fundamentada no construtivismo onde a interação sócio-cultural e a construção do conhecimento através dessa 

interação é o principal fator defendido por ela. 

Segundo Hodson (1994) o único modo eficaz de aprender a fazer Ciência é praticando a Ciência de maneira crítica 

e não aprendendo uma “receita” que pode ser aplicada em todas as situações. O importante nessa atividade é o 

desafio cognitivo que o experimento provoca nos alunos, onde eles devem estabelecer conexões entre as 

atividades em questão e os conhecimentos conceituais correlacionados. Para ele, a parte mais importante desse 

processo é a necessidade da reflexão da atividade praticada e que grande parte da ineficácia educativa do 

trabalho experimental no que diz respeito à compreensão dos conceitos científicos deve-se à passividade 

intelectual dos alunos quando se promovem atividades em que estão ausentes o debate e a exploração das 

idéias.  

Hodson defende que qualquer método de aprendizagem exige que seus aprendizes sejam ativos no lugar de 

passivos concordando com a idéia de que os alunos aprendem mais com a experiência direta, com o trabalho 

prático. Nesse sentido, trabalho prático não necessita incluir somente atividades que se desenvolvam 

exclusivamente no laboratório. Existem alternativas válidas como as atividades interativas, trabalhos com 

materiais de análises de casos presentes na mídia e na sociedade, entrevistas, debates, trabalhos em painéis, 

investigação na biblioteca, entre outras. 

De acordo com Mello (2004), “o educador é o mediador da relação do aluno com o mundo que ele irá conhecer, 

pois os objetos da cultura só fazem sentido quando aprendemos seu uso social – e só pode ensinar o uso social 

das coisas quem já sabe usá-las.” “A tarefa do educador é garantir a reprodução, em cada aluno, das aptidões 

humanas, que são produzidas pelo conjunto dos homens e que, sem a transmissão da cultura, não aconteceria”. 

METODOLOGIA 
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O presente estudo foi realizado com alunos de um curso em Licenciatura em Química. O alunado escolhido para 

pesquisa faz parte de duas categorias: os alunos ingressantes no curso Licenciatura em Química que cursaram no 

máximo duas disciplinas experimentais da estrutura curricular do curso. E a outra categoria alunos prováveis 

concludentes do respectivo curso, ou alunos que cursaram mais de três disciplinas experimentais. 

Nesta pesquisa o instrumento utilizado para coleta de dados foi o questionário estruturado. A utilização de 

questionário apresenta as seguintes vantagens: possibilita ao pesquisador abranger um maior número de pessoas 

e de informações em certo espaço de tempo; facilita a tabulação e o tratamento dos dados obtidos; possibilita ao 

pesquisado tempo suficiente para refletir sobre as questões e respondê-las adequadamente; garanti o 

anonimato, consequentemente maior liberdade nas respostas, com menor risco de influência do pesquisador 

sobre elas; economiza tempo e recursos tanto financeiros como humanos na sua aplicação. 

O questionário foi dividido em três categorias: a) informações pessoais; b) concepções sobre experimentação do 

alunado no ensino médio; c) concepções e informações da experimentação no ensino superior. Consta do 

questionário questões: fechadas (que apresentam categorias ou alternativas de resposta fixa) e abertas (que leva 

o informante a responder livremente em frases e orações). 

ANÁLISE E DISCUSSÕES DOS RESULTADOS 

 

d) Da categoria informações pessoais 

Dos alunos ingressantes que responderam ao questionário 50,0% são do sexo masculino, com faixa etária entre 

17-21 anos (80,0%) e 20,0% na faixa etária de 21 – 30 anos.  60,0% dos pesquisados cursaram o ensino médio em 

escola pública e 40,0% em escola particular. Dos entrevistados 60,0% não trabalham enquanto 40,0% trabalham 

nesse percentual estão incluídos, também, os que fazem iniciação à pesquisa. Os alunos pesquisados ingressarão 

na universidade no ano de 2010.1. 

Dos prováveis concludentes pesquisados 60,0% são do sexo masculino. A faixa etária varia entre 17-21 anos 

(50,0%) e 21 – 30 anos (50,0%). Assim como os ingressantes 60,0% dos pesquisados são oriundos da escola 

pública. Entre os prováveis concludentes 80,0% trabalham. 

Para 100,0% dos pesquisados as atividades experimentais não contribuíram para a  escolha pelo curso de Química 

Licenciatura. 

e) Das concepções sobre experimentação do alunado durante o ensino médio  
 

b.1)  Dos alunos ingressantes destaca-se as seguintes falas: 



VIII ESCOLA DE VERÃO EM EDUCAÇÃO QUÍMICA – ISSN: 2237-8731 210 
 

 

“As aulas experimentais levanta a auto-estima do aluno em relação à química, levantando muitas 

curiosidades. Infelizmente não todas as escolas que oferecem laboratórios com seus devidos aparelhos.” 

“Não tive aulas no laboratório, mas acho que as aulas práticas favorecem a aprendizagem.” 

“Como não houve atividades experimentais, minha visão é extremamente negativa. Infelizmente a maioria 

das escolas não se interessa em proporcionar tais privilégios, isso só dificulta na aprendizagem.” 

“Seria bom se as escolas tivessem laboratórios para as aulas práticas.” 

Há uma predominância de que as atividades experimentais são motivadoras (75,0%) caracterizando a 

experimentação como uma aula diferente do padrão estimulando o aluno na aprendizagem e a ideia de que a 

experimentação explica por si só os conceitos químicos, mas observações que não conseguem explicar, por 

exemplo, que a mudança de coloração de um sistema reagente pode caracterizar a evidência de uma reação 

química e menos ainda o que está ocorrendo em nível microscópico da reação, quais ligações estão sendo 

rompidas. 

Fica evidente também, que as atividades experimentais só podem ser realizadas no laboratório “tradicional” 

possivelmente, esta concepção caracteriza falhas na formação do professor em relação à experimentação. 

b.2) Dos alunos prováveis concludentes destaca-se as seguintes falas: 

 

“É importante para validar as teorias além de propiciar a contextualização.” 

“Não tive práticas experimentais no ensino médio. No entanto, tais atividades são importantes para 

compreensão dos conceitos químicos, desde que haja interação da mesma com os fenômenos químicos e 

a sociedade. 

“Não tive aulas experimentais no ensino médio, pois a escola não tinha estrutura para isso e os 

professores não se mostravam interessados em trabalhar a parte experimental, por ser um cronograma 

apertado. Não justificando a falta da experimentação.” 

“Nunca houve atividades experimentais, pois por ser uma escola particular a única preocupação era o 

vestibular, experimentos eram considerados perda de tempo.” 

“As atividades eram realizadas no intuito de provar algo. Eu não entendia o fenômeno que ocorria, apenas 

aceitava o que o professor dizia, não havia investigação o que era passado vinha pronto.” 

“Como não tive aulas experimentais no ensino médio, porém vejo muita importância dessas para construir 

conceitos principalmente quando trata-se de fenômenos do cotidiano.” 
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“Como não tive aulas experimentais no ensino médio, porém vejo muita importância dessas para construir 

conceitos principalmente quando trata-se de fenômenos do cotidiano.” 

“Foi ótima para fixação do assunto abordado, porém o que observamos foi à confirmação do que a 

professora falou que iria acontecer, mas o que realmente estava acontecendo não tinha noção.” 

Observa-se da fala dos prováveis concludentes que as concepções pouco diferem das dos alunos ingressantes o 

foco é que “... são importantes para compreensão dos conceitos químicos, desde que haja interação da mesma 

com os fenômenos químicos e a sociedade”. 

Predomina a linha epistemológica empirista e indutivista onde as atividades são orientadas por meio de 

roteiros nos quais as atividades são sequenciadas linearmente. Para esta situação De Jong (1998) enfatiza 

que os alunos procedem cegamente ao fazer anotações e manipular instrumentos, sem saber o objetivo e, 

como conseqüência, aprendem pouco e não (re)controem o conhecimento químico. Percebe-se uma 

concepção de que a experimentação funciona como uma situação de descoberta da realidade, ou de 

confrontação entre a teoria e prática.  

f) Das concepções dos alunos do curso de Licenciatura em Química sobre as atividades experimentais das 
disciplinas especificas do curso 

Nesta categoria foi solicitado aos pesquisados que utilizassem a seguinte escala de valores, marcando com X o 

conceito devido. Conceitos: sim; não; a maioria das vezes (AMV); poucas vezes (PV).  

A Tabela 01 é representativa dos valores atribuídos pelos alunos ingressantes (AI) que só cursaram uma disciplina 

com atividade experimental (Laboratório de Química, ofertada no primeiro semestre letivo do curso) e pelos 

alunos prováveis concludentes (APC) que cursaram pelo menos duas disciplinas específicas com atividades 

experimentais. 

TABELA 01 - Valores atribuídos pelos pesquisados sobre as atividades experimentais do Curso 

Questões Sim (%) Não (AMV) (PV) 

AI APC AI APC AI APC AI APC 

1 - Depois da primeira aula no 

laboratório você considera que 

houve um desenvolvimento de suas 

habilidades nessa área? 

60% 20% 0% 70% 30% 0% 10% 10% 

2 - No decorre do curso você 

considera que houve uma evolução 

de habilidades no Laboratório? 

100

% 

80% 0% 20% 0% 0% 0% 0% 
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3 - O número de atividades 

experimentais da disciplina é 

suficiente para o desenvolvimento 

de habilidades de manuseio e 

realização de atividades 

experimentais? 

50% 60% 10% 30% 20% 10% 20% 0% 

4 – Nas atividades experimentais foi 

comprovado o que foi dito nas aulas 

teóricas? 

70% 60% 0% 0% 10% 40% 20% 0% 

5 – As atividades experimentais 

contribuíram para a compreensão e 

construção de conceitos químicos? 

40% 40% 0% 20% 40% 40% 20% 0% 

6 – Você considera que as 

atividades desenvolvidas nestas 

disciplinas poderão ser realizadas 

nas escolas do Ensino Médio? 

80% 10% 20% 50% 0% 20% 0% 20% 

7 – Há apresentação oral dos 

relatórios 

10% 0% 80% 80% 0% 0% 10% 20% 

Da análise dos valores apribuídos tanto pelos alunos inicientes (AI) como pelos alunos prováveis concludentes 

(APC) observa-se que perciste a concepção epistemológica empirista e indutivista onde as atividades são 

orientadas por meio de roteiros nos quais as atividades são sequenciadas linearmente. Possivelmente, a 

aprendizagem assim orientada pode desvalorizar a criatividade do trabalho científico e fazer crer que o trabalho 

experimental produz verdades absolutas e cultuar a ideia de que o aprender se faz pela experiência e pelas 

observações empíricas. Pelos valores atribuídos pelos alunos prováveis concludentes (50,0 %) as atividades 

desenvolvidas não poderão ser realizadas nas escolas do Ensino Médio quando deveria haver coerência entre o 

que se faz na formação e o que dele se espera como profissional.  

d) Das concepções dos alunos do curso em relação aos professores das disciplinas experimentais 

Nesta categoria também foi solicitado aos pesquisados que utilizassem a mesma escala de valores do item 

anterior marcando com X o conceito devido. A Tabela 02 é representativa dos valores atribuídos pelos alunos 

ingressantes (AI) e pelos alunos prováveis concludentes (APC) sobre as ações dos professores das disciplinas 

experimentais. 

TABELA 02 - Valores atribuídos pelos pesquisados sobre as ações dos professores das disciplinas experimentais 

Questões Sim Não (AMV) (PV) 
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I C I C I C I C 

1 - O professor apresentou e seguiu 

um plano de ensino coeso 

permitindo a orientação, referência 

e planejamento para o curso por 

parte dos alunos? 

40% 50% 20% 30% 20% 10% 20% 10% 

2 – O professor demonstrou clareza 

e segurança e soube destacar os 

pontos mais importantes na 

exposição dos conteúdos da 

disciplina? 

40% 50% 30% 20% 20% 20% 10% 10% 

3 – O professor fundamentou 

teoricamente os alunos sobre cada 

atividade? 

30% 10% 20% 20% 20% 60% 30% 10% 

4 – O professor enriqueceu as aulas 

com exemplos de pesquisa e 

desenvolvimentos atuais? 

20% 0% 20% 50% 20% 30% 40% 20% 

5 - Após a realização das atividades 

experimentais o professor discutiu 

os fatos e os dados com os alunos? 

50% 0% 0% 60% 20% 10% 30% 30% 

6 - Incentivou aprofundamento e 

re-elaboração dos conteúdos por 

parte dos alunos? 

30% 10% 20% 60% 20% 20% 30% 20% 

7- O professor exige a elaboração 

do relatório? 

100% 90% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 

8 - Foi ensinado como elaborar um 

relatório? 

100% 70% 0% 20% 0% 10% 0% 0% 

 

Dos valores atribuídos pelos pesquisados (alunos ingressantes e alunos prováveis concludentes) observa-se os 

professores formadores do curso seguem a mesma linha dos professores do ensino médio, ou seja, a linha 

epistemológica empirista e indutivista orientada por meio de roteiros nos quais as atividades são seqüenciadas 

linearmente. Construindo ou consolidando a ideia de que a experimentação funciona como uma situação de 

descoberta da realidade, ou de confrontação entre a teoria e prática, mesmo que alguns enriqueceram com 

exemplos de pesquisa e desenvolvimento atual. O relatório não é usado para incentivar o aprofundamento e 

reelaboração dos conteúdos por parte dos alunos. A fala a seguir caracteriza a linha epistemológica empirista e 

indutivista seguida pelos professores formadores: 
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“Nessa disciplina e em algumas outras dessa mesma área, é necessário uma participação mais ativa do 

professor, questionando, tirando dúvidas, investigando os fenômenos ocorridos durante o experimento. 

E também em todas as aulas a prática proposta na hora, sem chance do aluno conhecer afundo o 

experimento e a teoria nela envolvida. Seguindo uma receita de bolo sem fundamentos.” 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Da análise dos dados pode-se considerar que: 

 As atividades experimentais realizadas durante a formação inicial dos alunos do Curso de 

Licenciatura em Química seguem linha epistemológica empirista e indutivista; 

 A utilização de roteiros leva os alunos a fazerem anotações e manipular instrumentos, sem saber 

o objetivo e, como conseqüência, sem a (re)construção do conhecimento; 

 Os alunos ingressantes no Curso têm uma concepção de que a experimentação por si só 

proporciona um aprendizado significativo, porém, no decorrer de sua formação percebem que 

isso não é verdade; 

Neste contexto pode-se concluir que numa concepção construtivista, é função essencial do professor a promoção 

de atividades que levem o aluno a questionar, refletir e agir, ou seja, há necessidade de repensar a perspectiva 

metodológica, propiciando situações de aprendizagem focadas em situações-problema, como colocam (SILVA; 

ZANON, 2000)... as ciências experimentais devem envolver menos procedimentos e mais reflexão, possibilitando 

uma nova forma dos alunos visualizarem as práticas científicas. 
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RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo traçar e analisar o perfil sócio-econômico-formativo dos prováveis 

concludentes em Química Licenciatura, semestre letivo 2010/2 da UFS.  Para tanto, a orientação da pesquisa seguiu 

uma abordagem quali-quantitativa, modalidade estudo de caso. Foram pesquisados dados referentes à idade, sexo, 
estado civil, renda da família e etc, bem como aspectos formativos e pedagógicos dos alunos de química. Para 

coleta de dados, utilizou-se questionários. Os sujeitos da pesquisa foram 45 licenciandos. Através da análise dos 

dados levantados, podemos concluir que o perfil formativo-pedagógico da maioria dos graduandos analisados 

apresenta traços que não se encontram dentro das características sugeridas pelas Diretrizes Curriculares para os 
Cursos de Química. 

 

Palavras- chave: perfil; concludentes; química. 

 
 

I. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho teve como meta levantar informações a cerca dos prováveis concludentes em 

Química Licenciatura semestre seletivo 2010/2 da Universidade Federal de Sergipe (UFS). Pretendeu-se 

com os dados alcançados traçar um perfil sócio-econômico-formativo desses futuros professores.   

Diante da atual conjuntura da educação brasileira, onde os baixos índices de aprendizagem, os altos 

índices de repetência e evasão escolar, os maus resultados dos instrumentos de avaliação oficial cada vez 

mais ganham espaço em noticiários e fazem com que a qualidade da educação no país tenha péssimos 

índices, urge a necessidade de analisarmos nossos cursos de formação de professores e, em especial, os 

cursos de formação de professores de Química, por esta disciplina fazer parte da área científica que torna-

se imprescindível ao desenvolvimento tecnológico e também pelo fato do ensino da mesma ser muitas 

vezes abstrato e sem significação para o alunado devido, muitas das vezes, a uma formação deficiente dos 

professores. 

1.1 - Fundamentação Teórica 

A base teórica do nosso trabalho perpassa pelos estudos de Maldaner (2006), Carvalho e Gil Pérez 

(1995) e Quadros (2006). Faremos um apanhado geral de como esses autores tratam da formação inicial 

dos professores de Química. Uma das principais preocupações de Maldaner (2006) em relação à formação 

inicial de professores está no fato de os professores universitários ligados aos departamentos e institutos 

das chamadas ciências básicas manterem a convicção de que basta uma boa formação científica básica 

para preparar bons professores para o Ensino Médio. 
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Constata-se, segundo Maldaner (2006), que os professores da formação pedagógica percebem a 

falta de uma visão clara e mais consistente dos conteúdos específicos, por parte dos licenciados, de tal 

maneira que lhes permita uma reelaboração pedagógica, tornando-os disponíveis e adequados à 

aprendizagem das crianças e adolescentes. O ensino de disciplinas que visam à formação pedagógica, 

como a Psicologia, Sociologia, Metodologias, Didática, Legislação e Prática de Ensino, segundo o autor, 

não se “encaixam” sobre aquela “base” de ciências básicas construída na outra instância acadêmica em 

que se constitui o professor na vivência não refletida. Há, de fato, essa separação na concepção da 

formação do professor nas instâncias universitárias e que tem impedido de pensar os cursos de formação 

de professores como um “todo”.  

A prática atual de formação inicial mais freqüente de professores, isto é, a separação da 

formação profissional específica da formação em conteúdos, cria uma sensação de vazio 

de saber na mente do 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) 

 

Entre os problemas do ensino considerados “adicionais” na área da Química, Quadros (2006) cita a 

resistência que os alunos têm à disciplina, a visão restrita que a sociedade tem do que seja química e 

produtos químicos e, principalmente, os maus resultados dos instrumentos de avaliação oficiais (ENEM, 

Vestibular e outros). Esses fatores afetam diretamente a disciplina e têm provocado uma certa apatia nos 

alunos para com o conhecimento de Química. Quadros (2006) destaca dois problemas que considera 

fundamentais em se tratando da formação de professores: 

O primeiro refere-se ao tratamento inadequado dos conteúdos. Os cursos de formação de 

professores de química – e isso acontece também em outras áreas – têm uma bagagem de 
disciplinas mais didáticas, normalmente sem que seja feita qualquer ligação com o 

conhecimento químico. Por outro lado, há uma lista de disciplinas de conhecimentos 

específicos de Química que provavelmente têm pouca ligação com o ensino e 

aprendizado de química. Criou-se uma dicotomia entre conhecimento específico e 
conhecimento didático que em nada favorece a formação de nossos professores. O 

segundo refere-se a não problematização dos conhecimentos. Aos alunos são ensinados 

importantes conhecimentos, mas não se tem valorizado a construção histórica desses 
conhecimentos e nem a sua inserção social. Enquanto professores, nossos alunos não 

serão capazes de fazer uma construção histórica desse conhecimento e nem mesmo 

relacioná-lo com o mundo de vida de seus futuros alunos. É preciso, então, que os cursos 

de formação de professores tenham claro que conhecer um assunto como mero usuário é 
muito diferente de conhecer um assunto como professor que irá ensiná-lo. Talvez esse 

seja um fator decisivo a influenciar uma lógica de seleção e seqüência de conteúdos de 

quem já sabe Química e não de quem precisa aprender Química. 
 

Segundo Carvalho e Gil Pérez (1995), os programas de formação inicial devem contemplar as 

seguintes necessidades formativas dos professores: Dominar os conteúdos científicos a serem ensinados, 

também em seus aspectos epistemológicos, históricos, explorando suas relações com o contexto social, 

econômico e político; Questionar as visões simplistas do processo pedagógico de ensino das Ciências, 

usualmente centradas no modelo transmissão-recepção e na concepção empirista-positivista de Ciência; 
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Saber planejar, desenvolver e avaliar atividades de ensino que contemplem a construção-reconstrução de 

idéias dos alunos; Conceber a prática pedagógica cotidiana como objeto de investigação, como ponto de 

partida e de chegada de reflexões e ações pautadas na articulação teoria-prática. 

Essa formação intelectual do professor é necessária e fundamental. Mas não se pode deixar de 

referir-se ao fato de ela não se sobrepor à realização profissional, vislumbrada principalmente pela 

valorização social, condições de trabalho e ganhos salariais. Também é importante destacar que muitos 

problemas que envolvem a prática docente só começam a fazer sentido para o professor quando ele 

ingressa no mundo do trabalho. Por isso, a formação continuada também se faz importante, mas em 

momento algum ela servirá para suprir as deficiências da formação inicial. Uma formação mais sólida do 

professor, associada à valorização profissional, certamente levará a uma melhoria da qualidade de ensino, 

de forma a atender as expectativas dos alunos, tornar a escola um ambiente atrativo e motivador de 

aprendizagens e os seus professores mais seguros e felizes. 

     1.2 - Justificativa 

Diversas foram as justificativas pelas quais decidimos desenvolver nossa pesquisa. Dentre essas 

destacaremos três: 

Antigamente, o magistério era exercido por integrantes da igreja, pessoas que detinham certo grau 

de conhecimento e se preocupavam em passar valores e ideologias. Com avanço do conhecimento, a 

especialização, vem necessidade da formação de um profissional que tenha um conjunto de saberes, 

estratégias, que esteja em constante formação, que investigue a própria prática buscando aprimorá-la. Os 

documentos internacionais e nacionais que discutem a educação enfatizam a necessidade de promover 

iniciativas que assegurem uma boa formação docente. Exige-se do atual e futuro professor uma sólida 

formação que integre o conteúdo pedagógico ao disciplinar. Diante de tal perspectiva decidimos pesquisar 

como está sendo a formação inicial dos professores de Química no estado de Sergipe, pois diante das 

exigências que a sociedade atual faz sobre alunos e professores – atingindo com isso o ensino em geral – 

urge a necessidade de analisarmos criteriosamente como anda o processo formativo dos nossos futuros 

professores. 

Outro fato pelo qual resolvemos investigar a formação dos licenciados em Química é a situação na 

qual a educação sergipana encontra-se. A Educação Básica em Sergipe passa por um momento delicado, 

no qual os resultados do Ideb 2009 demonstram o baixo nível de aprendizagem de nossos alunos. Nosso 

estado obteve uma média aquém da média nacional, o que demonstra que algo no ensino sergipano está 

acontecendo de forma inadequada. Diante do quadro da educação estadual surge a indagação de qual será 

o possível motivo da defasagem no ensino: será que as universidades não estão conseguindo formar 

docentes de acordo com os documentos nacionais e internacionais, concordante com as exigências da 

sociedade contemporânea? Uma outra justificativa para nossa pesquisa se faz diante do fato de ser 
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licenciada em Química e ter o interesse em saber se a formação atual de licenciandos continua sendo igual 

a de anos atrás. 

1.3 - Metodologia 

Desenvolvemos um estudo de caso onde o instrumento para coleta de dados utilizado foi o 

questionário. O questionário é uma entrevista estruturada, na qual cumpre pelo menos duas funções: 

descrever as características e medir determinadas variáveis de um grupo pesquisado. Outra importante 

função dos questionários é a medição de variáveis individuais ou grupais. O tipo de pesquisa adotado foi 

a qualitativa de cunho descritivo. O trabalho investigativo adotou uma postura do tipo quali-quantitativo. 

A pesquisa se desenvolveu em três etapas, a saber: 1ª Etapa: Buscamos informações junto ao 

departamento de Química no campus de São Cristóvão como também no núcleo de Química do campus 

de Itabaiana de quantos alunos, em média, iriam se formar no semestre letivo 2010/2; 2ª Etapa: Buscamos 

entrar em contato com esses formandos para uma possível aplicação do questionário; 3ª Etapa: Voltamos 

a entrar em contato com os licenciandos para recolher os questionários e em conseqüência coletar os 

dados. 

Os questionários aplicados foram divididos em três módulos: No primeiro módulo abordamos 

questões referentes aos aspectos sócio-econômicos dos formandos. No módulo seguinte, tratamos de 

quesitos que dizem respeito a algumas concepções dos estudantes em relação à: experimentação; aos 

critérios adotados na seleção de um livro didático; à postura a ser adotada pelo docente em suas aulas; ao 

papel do professor, e em especial do professor de química na educação e na sociedade; qual a importância 

da química no contexto social; como deve ser a avaliação no processo de ensino-aprendizagem; 

razão(ões) pela(s) qual (is) muitos alunos da Educação Básica sentem antipatia pela química. No último 

módulo de perguntas apresentamos algumas questões referentes às áreas da química. Propomos 

indagações a respeito de disciplinas vistas no decorrer do curso. Essa etapa de quesitos teve por objetivo 

levantar e analisar dados acerca do conhecimento adquirido pelos formandos durante a graduação. 

II. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

2.1 - Aspectos sócio-econômicos 

Nesta seção serão expostos os aspectos sócio-econômicos referentes às características como idade, 

sexo, estado civil, renda familiar, entre outras dos formandos em Química Licenciatura dos dois Campus 

da Universidade Federal de Sergipe pesquisados. Foram analisadas as respostas dadas por quarenta e 

cinco graduandos. 

 Quanto ao sexo dos formandos, observa-se que há certa predominância do sexo masculino na área 

da Química. Pode-se verificar que ainda existe um certo paradigma em relação à presença e atuação de 

mulheres na área das Ciências Exatas. Nos campus visitados podemos observar que a presença masculina 

em maior número ocorre devido a “masculinização” que existe na área de ensino das Ciências Exatas. 
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Dos quarenta e cinco graduandos analisados, trinta são do sexo masculino e quinze do sexo feminino. Em 

relação à idade dos graduandos, podemos observar que a maioria dos formandos em Química 

Licenciatura da UFS encontra-se na faixa etária entre 22 e 24 anos, cerca de 75%. A faixa de idade 

encontrada é considerada relativamente jovem se comparada à faixa de décadas atrás. Esse fato pode ser 

explicado pela expansão do Ensino Superior na qual o país vem vivenciando, o que favorece a entrada de 

estudantes cada vez mais jovens nos cursos de graduação. Questionados acerca do estado civil, 81% dos 

alunos pesquisados afirmaram que estão solteiros. Esse dado pode ser explicado em parte pela idade 

relativamente jovem dos estudantes e também pela falta de estabilidade financeira dos mesmos. 

Quanto ao exercício profissional, vinte e nove dos discentes pesquisados afirmaram trabalhar 

sem carteira assinada. As profissões mais citadas pelos estudantes foram: professor (a) da rede privada de 

ensino, feirante e ajudante em loja comercial. Quatro formandos afirmaram que no momento não 

trabalham. Doze graduandos disseram trabalhar por conta própria, realizando serviços informais. Esse 

dado pode ser justificado pelo crescimento da economia informal no Brasil, onde cada vez mais 

trabalhadores sobrevivem juntamente com sua família do sub-emprego, os chamados “bicos”. Dos 

formandos que disseram trabalhar, trinta e dois afirmaram que trabalham entre 21 e 30 horas semanais. 

Interrogados sobre quantas pessoas moram em casa incluindo filhos, irmãos, pais, parentes e 

amigos, faixa mais expressiva foi de 4 a 7 pessoas, cerca de 81% dos casos. 

Quanto ao nível de escolaridade dos pais dos pesquisados, dezoito formandos disseram que seus 

pais possuem de 1ª à 4ª série do Ensino Fundamental – do 2º ao 5º Ano- (Antigo Primário), quatro alunos 

afirmaram que os pais têm o antigo Ginásio, isto é, da 5ª à 8ª série – do 6º ao 9º Ano - do Ensino 

Fundamental, três estudantes expressaram que seus pais estudaram até o Ensino Médio (Antigo 2º Grau), 

dois licenciandos disseram que seus pais possuem Ensino Superior e dezessete discentes afirmaram que 

seus pais não estudaram. Em relação ao grau de instrução de suas genitoras, dez alunos afirmaram que 

suas mães possuem de 1ª à 4ª Série, oito estudantes disseram que as mães têm da 5ª à 8ª Série, sete 

graduandos expressaram que as mães fizeram o Ensino Médio, oito dos licenciandos afirmaram que as 

genitoras possuem Nível Superior, dois formandos têm mães com Especialização e dez discentes 

disseram que suas mães não estudaram. Por meio da análise dos dados obtidos para o questionamento do 

nível de escolaridade dos pais das mães, podemos afirmar que a amostra de alunos participantes da 

pesquisa advém de famílias com baixo nível de escolaridade. 

Interrogados a respeito da renda familiar, vinte e cinco alunos informaram que a família recebe em 

média por mês de 1 a 3 salários mínimos. Tal dado caracteriza a classe econômica dos estudantes como 

média baixa e baixa. Quanto à renda mensal do formando, trinta e sete estudantes afirmaram que recebem 

até um salário mínimo por mês. Quanto à localização de sua residência, quarenta graduandos disseram 

morar na zona urbana, enquanto cinco afirmaram residir na zona rural. 
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Com relação ao tipo de escola que freqüentou durante o Ensino Fundamental, trinta dos alunos 

pesquisados afirmaram que cursaram todo esse nível de ensino em estabelecimentos da Rede Pública. Em 

relação ao Ensino Médio, vinte e cinco formandos afirmaram que estudaram somente em Escola Pública, 

quinze estudaram maior parte em Escola da Rede Pública, enquanto que cinco graduandos disseram que 

cursaram todo o Ensino Médio em Escolas da Rede Privada de Ensino. Treze alunos disseram estudar 

maior parte do Ensino Fundamental no turno da manhã, vinte e cinco formandos estudaram maior parte 

do ensino em questão no turno vespertino e sete graduandos afirmaram ter estudado maior parte do 

Ensino Fundamental no turno da noite. Em se tratando do Ensino Médio, sete alunos cursaram o nível 

intermediário de ensino no turno da manhã, no período da tarde treze foram os alunos que estudaram 

nesse horário e vinte e cinco foram os graduandos que afirmaram estudar maior parte do Ensino Médio no 

turno da noite. 

Quanto ao ingresso no curso de Química Licenciatura, cerca de 63% dos graduandos ingressaram 

no curso no ano de 2005. Grande parte dos formandos, aproximadamente 55%, ingressou no curso de 

Licenciatura em Química com idade igual a dezoito anos. Aproximadamente, 56% dos alunos 

pesquisados ingressaram no curso de Química Licenciatura à primeira vez que prestou vestibular. Para os 

casos nos quais o vestibulando prestou vestibular e não conseguiu ser aprovado antes de prestar vestibular 

para o curso de Química Licenciatura, os cursos mais citados foram: Engenharia Civil, Engenharia 

Elétrica, Biologia e Matemática. 

Questionados a respeito do campus da UFS no qual estudam, dez dos alunos analisados freqüentam 

o campus de Itabaiana e trinta e cinco estão ligados ao campus de São Cristóvão. Interrogados quanto ao 

acesso à internet, quarenta estudantes afirmaram ter acesso facilitado à rede em suas próprias residências, 

em lan houses ou na própria universidade. Cinco alunos disseram não por possuir acesso facilitado à 

internet por morarem na zona rural e só poderem acessar a rede nos intervalos entre uma aula e outra na 

própria UFS. 

Em relação à compressão e/ou fala de alguma língua estrangeira, trinta e cinco formandos 

afirmaram que não falam e/ou não compreendem nenhuma língua estrangeira. Dez graduandos disseram 

falar e/ou compreender uma língua estrangeira. O acesso aos livros relacionados ao curso de química foi 

tido pelos alunos como facilitado, uma vez que as bibliotecas da Universidade Federal de Sergipe 

possuem acervos com quantidade adequada de livros e uma variedade satisfatória. 

Quanto às horas de estudo extra-classe, vinte e seis alunos afirmaram estudar até 4 horas semanais 

fora da sala de aula. Nove estudantes disseram que dispõem até 8 horas de estudo extra-classe, dez 

discentes expressaram que  dispensam mais de 10 horas semanais de estudo. Em relação à participação 

em grupos de pesquisa desenvolvidas pela UFS, dos quarenta e cinco alunos pesquisados, trinta e um 

afirmaram não fazer parte de programas de pesquisa. Vinte e três alunos pretendem fazer um curso de 
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pós-graduação. As áreas mais citadas pelos discentes foram: Química Analítica, Química Orgânica e 

Ensino de Química. Vinte e dois graduandos afirmaram não almejar uma pós-graduação, os motivos mais 

mencionados foram: falta de tempo e falta de motivação.           

Questionados a respeito da pretensão em trabalhar como professor de Química na Educação Básica, 

vinte e sete formandos afirmaram que irão ingressar na profissão de docente.  Dois motivos citados 

merecem maior relevância: não ter outra escolha, cerca de 90% dos alunos que pretendem ser professores 

na Educação Básica citaram esse como principal motivo; por ser uma profissão das mais nobres e dignas, 

cerca de 7% dos pesquisados. Quanto aos formandos que não pretendem trabalhar como professores de 

Química na Educação Básica, os principais motivos por eles citados foram: a profissão de professor ainda 

é muito desvalorizada; tem pretensão em ser professor do Nível Superior; pretende prestar concurso 

público para outras áreas. 

Por meio dos dados obtidos e aqui analisados podemos perceber que grande parcela dos formandos 

em Química Licenciatura da UFS no período letivo 2010/2 advém de famílias de classe média e baixa. 

Nota-se através das respostas fornecidas pelos graduandos pesquisados que a profissão docente é tida pela 

maioria como uma forma de ascensão social e econômica dos clãs, uma vez que um número elevado de 

pais e mães desses estudantes possui baixo nível de escolaridade o que reflete muitas vezes na renda 

familiar.  Outro ponto que merece atenção é a questão da falta de tempo para se dedicar aos estudos. 

Grande parte dos alunos pesquisados tem que trabalhar e estudar ao mesmo o que de certa maneira cria 

dificuldades no processo de ensino-aprendizagem. 

Vários outros aspectos merecem atenção, dentre eles algumas afirmações feitas pela maioria dos 

formandos em Química: i) dedicava menos de 10 horas semanais para estudo extra-classe; ii) poucos 

compreendem e/ou falam alguma língua estrangeira; iii) mais da metade dos alunos nunca participaram 

de atividades de pesquisa; iv) a falta de motivação e interesse em exercer a profissão docente e em 

realizar um curso de pós graduação. 

A baixa inserção dos alunos de Química em programas de iniciação científica, além de ser aspecto 

negativo e prejudicial à formação do químico, contraria as diretrizes curriculares, onde a prática da 

pesquisa é considerada essencial e deveria integrar o currículo de todo o alunado. Outro dado que merece 

destaque é o elevado número de formandos que diz ter pretensão em atuar como professor de Química na 

Educação Básica por não ter outras opções. Verifica-se por meio tal informação que políticas públicas 

devem ser tomadas não só no sentido de incentivar as pessoas a ingressarem nos cursos de Licenciatura, 

mas também no sentido de incentivar os licenciandos a realmente atuarem na carreira docente. 

 

 

2.2 - Aspectos Pedagógicos 
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Trataremos nessa seção de aspectos referentes a tópicos pedagógicos como: função da 

experimentação no ensino da Química; forma como deve ser uma prática experimental; postura do 

professor em sala de aula; critérios adotados na seleção de um livro didático; papel do professor de 

Química na educação e na sociedade; a importância da Química para a sociedade; formas de se realizar 

avaliação e razões pelas quais alguns alunos sentem antipatia pela Química. 

Questionados a respeito da principal função da experimentação no ensino da Química, cerca de 

68% dos alunos interrogados afirmaram que o papel da prática experimental é comprovar na prática o que 

é visto na teoria. Cerca de 32% dos estudantes afirmaram que a experimentação tem como principal 

função a motivação dos alunos. Podemos considerar que a concepção que a maioria dos alunos apresenta 

a respeito função da experimentação encontra-se um tanto quanto desfocada, uma vez que o experimento 

tem como objetivo fazer com que o aprendiz possa investigar, analisar e compreender os fenômenos e 

suas transformações. Reconhecemos a importância do trabalho experimental na aprendizagem das 

Ciências, por tratar-se de uma etapa fundamental do método científico. Realizando atividades práticas, o 

aluno participa ativamente da construção de um conceito. 

No tocante ao ensino da Química, é comum admitir que os estudantes fazem interferências e 

resolvem problemas da mesma forma que os cientistas, e pelos mesmos motivos. Esta notação merece 

reflexão já que os objetivos da experimentação no ensino de ciências são pedagógicos. Os alunos lidam 

com ciência normal e embora existam outras funções, primordialmente a utilização de experimentos em 

ensino de ciências objetiva estimular confiança e auto-confiança dos aprendizes e ensinar-lhes sobre a 

natureza do conhecimento cientifico. 

Questionados a respeito de como deve ser uma prática experimental, se o experimento deve 

acontecer somente em laboratórios ou se também ele pode ser feito em sala de aula utilizando reagentes e 

equipamentos de fácil acesso, 60% dos formandos afirmaram que as práticas experimentais só devem ser 

realizadas em laboratório respeitando assim as normas de segurança. 35% dos estudantes de Química 

disseram que os experimentos podem e devem ser feitos em sala de aula com auxílio de reagentes e 

equipamentos de fácil acesso e manuseio, uma vez que grande parte dos estabelecimentos de ensino, 

principalmente da rede pública, não dispõem de um local reservado à prática experimental, os chamados 

laboratórios de ciências. Apenas 5% dos graduandos não responderam a esse questionamento. 

No que se refere à postura adotada pelo professor em sala de aula, 80% dos formandos disseram que 

o docente deve ter em mente que o processo de ensino-aprendizagem é algo construído em parceria entre 

alunos e professor, onde o professor tem o papel de intermediador ou facilitador da aprendizagem. Dos 

pesquisados, 13% diz que o docente deve ter uma postura dogmática, onde somente ele tem o direito de 

falar e passar todo o conhecimento sem a intervenção dos alunos, uma vez que o professor tem um nível a 
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mais de conhecimento. 7% dos estudantes de Química analisados, afirmaram que o docente deve fazer um 

misto entre a postura dogmática e a postura de facilitador da aprendizagem.  

Outro ponto explorado na presente pesquisa se refere aos critérios que devem ser adotados pelos 

professores quando se trata da seleção de um livro didático. Inúmeros foram os critérios citados pelos 

formandos dentre os quais destacaremos alguns: a linguagem, o uso de ilustrações, o aspecto físico e a 

acessibilidade. Para a maioria dos licenciandos pesquisados, cerca de 51%, o papel do professor, e em 

especial do professor de Química, na educação é mediar o processo de ensino-aprendizagem.  Quarenta e 

nove por cento dos alunos de química disseram que a principal função do docente é transmitir 

conhecimento acerca da disciplina. Em uma instituição com múltiplas finalidades como é a escola, é de se 

afirmar que exista também uma multiplicidade de papeis atribuídos aos professores, que precisam ser 

conhecidos e compreendidos para que elaborem estratégias para a formação e a qualificação profissional. 

Podemos observar através das respostas apresentadas pelos formandos quanto ao papel do professor 

perante a sociedade, que basicamente o grupo apresentou duas definições básicas: (i) O professor é, antes 

de tudo, um transmissor de cultura e conhecimento; (ii) O professor é, sobretudo, um facilitador da 

aprendizagem dos alunos. 

A química é tida para os estudantes universitários como uma disciplina das mais importantes dentro 

da grade curricular. Cerca de 94% dos graduandos expuseram que a Química tem grande importância na 

sociedade pois é ela que explica as reações e a transformação da matéria. A Química, como uma das 

disciplinas presentes na Educação Básica, inclui-se no rol de conhecimentos necessários à formação de 

um cidadão pleno, capaz de interferir no mundo em que vive de forma a torná-lo melhor, exercendo sua 

cidadania. 

Questionados a respeito de como deve ser a avaliação 83% dos graduandos disseram que ela deve 

acontecer de forma contínua, pois o resultado do desempenho do aluno é um reflexo do trabalho 

desenvolvido pelo professor. É importante o professor refletir sobre os resultados obtidos na avaliação e o 

uso que fará deles. Poderá simplesmente registrar no diário de classe ou proporcionar uma nova tarefa 

para melhoria da nota do aluno, mais tais atitudes em nada colaborarão para o avanço da aprendizagem 

nem para o redimensionamento do trabalho pedagógico, para mudança de suas representações e formas de 

agir. 

Interrogados acerca dos motivos pelos quais muitos discentes da Educação Básica sentem antipatia 

pela Química, cerca de 87% dos graduandos afirmaram que os alunos dos níveis Fundamental e Médio 

não conseguem estabelecer uma relação entre o conteúdo químico e o cotidiano, tendo como principal 

causa a falta de didática por parte do professor da turma que muitas das vezes não consegue mediar de 

forma eficaz o conhecimento. Treze por cento dos formandos disseram que muitos estudantes ainda 

conservam a idéia de que a química é algo maléfico para a humanidade. 
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2.3 - Aspectos Formativos 

Descreveremos nesta seção, de forma geral, os dados obtidos durante o desenvolver da pesquisa 

bem como os resultados adquiridos por meio da análise dos dados. De maneira geral, podemos observar 

por meio da análise feita das duas primeiras questões do questionário referente aos aspectos formativos 

que os formandos apresentam maior tendência em enxergar e absorver caráter macroscópico das 

substâncias das reações químicas. 

Através da análise do esquema acima representado, podemos dizer que a maioria dos alunos não 

consegue representar o nível microscópico da Química. A representação mostra a parte visual da 

dissolução de um sal em água. Podemos notar que alguns estudantes conseguem visualizar o nível 

microscópico, expressando a dissolução do cloreto de sódio em forma de íons (Na
+ 

e Cl
-
) e moléculas 

(H2O).  

Por meio da análise do quesito de número 03, observamos que alguns formandos ainda não 

conseguem definir o nome e estabelecer a função de algumas das vidraçarias utilizadas em laboratório. 

Cerca de 51% dos estudantes de química pesquisados não souberam definir com precisão o nome e a 

função da figura III, que diz respeito a um balão de destilação usado em destilações. A análise da questão 

de número 04 reflete o baixo nível de conhecimento dos formandos em relação aos Documentos Oficiais. 

Sessenta por cento dos alunos responderam de forma equivocada a este quesito. 

No tocante à quinta questão, cerca de 45% dos graduandos conseguiram visualizar que utilizando o 

tema “lixo” como tema gerador poderiam ser abordados diversos conteúdos químicos: calor envolvido 

nas transformações químicas; o tempo envolvido na transformação química; aplicação de fórmula para 

calcular a quantidade de lixo; evidências de transformações químicas, entre outros. Por meio da análise do 

considerado baixo nível de acerto deste quesito, podemos tirar como conclusão que em se tratando de 

assuntos relativos ao Ensino da Química, os formandos ainda se encontram meio que em desacordo com o 

conteúdo. 

 Nas questões de número 06, 07, 08, 09, 10 e 11, tentamos propor questionamentos, que de certa 

forma, utilizam a contextualização propondo aos estudantes diversas maneiras para resolvê-las. Podemos 

contatar que 63% dos estudantes de química analisados não conseguiram responder ou responderam de 

forma incorreta estes quesitos. 

III. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os dados apresentados e analisados nesse trabalho mostram que o perfil do formando em Química 

Licenciatura da UFS período letivo 2010/2, em linhas gerais, não atende de forma satisfatória às 

exigências propostas pelos documentos nacionais para a Educação.  

Entende-se que para que haja uma formação sólida de um professor é preciso deflagrar 

urgentemente no curso de Química Licenciatura da Universidade Federal de Sergipe, um processo que 
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rompa com o conservadorismo que ainda existe, embora se tenha tido algumas mudanças na grade 

curricular do curso ao longo dos anos, e caminhe na direção da formação do profissional que a sociedade 

atual necessita. Devemos ter uma formação docente alicerçada em uma formação acadêmica e 

profissional sólida e com alto grau de qualificação. 
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A VISÃO DO SURDO, INTÉRPRETE E PROFESSORES EM RELAÇÃO À 

INCLUSÃO NA ESCOLA REGULAR  
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RESUMO  

 

Este trabalho apresenta como foco central identificar e analisar a visão do aluno surdo, intérpretes e 

professores, em relação à inclusão dos surdos na Rede Regular de Ensino na Escola Estadual Vicente 

Machado em Itabaiana/SE. Aplicaram-se diferentes questionários para os mesmos a fim de identificar 

como os alunos surdos se sentem na escola com a comunidade ouvinte, se estes alunos surdos 

compreendem os assuntos abordados, se são compreendidos; se desenvolvem sua própria cultura ou está 

integrado na cultura do ouvinte. Como também, identificar as dificuldades encontradas pelos alunos 

surdos no ambiente escolar diante de um grupo de usuários da mesma língua. Assim, as informações 

obtidas foram categorizadas e analisadas. Portanto, através da análise dos dados coletados acredita-se que 

a melhor maneira para os surdos receberem a instrução no ambiente escolar seja através de escolas 

bilíngues. 

Palavras-chave: Educação dos surdos. Ensino Regular. Inclusão. 

 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

O ser surdo é sujeito que apreende o mundo por meio de experiências visuais e tem o direito e a 

possibilidade de apropriar-se da língua brasileira de sinais e da língua portuguesa. No Brasil esse advento iniciou-

se através da iniciativa de D. Pedro II, como relata Honora (2009), a seguir: 

 

A educação dos surdos no Brasil teve início durante o Segundo império, com a 

chegada do educador francês Hernest Huest, ex-aluno surdo do Instituto de Paris, 

que trouxe o alfabeto manual francês e a Língua Francesa de Sinais. Por isso, deu-se a 

Língua Brasileira de Sinais, com a grande influência da Língua Francesa. Huest 

apresentou documentos importantes para educar os surdos, mas ainda não havia 

escolas especiais. Solicitou, então, ao imperador Dom Pedro II33 um prédio para 
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fundar, em 26 de setembro de 1857, o Instituto dos Surdos-Mudos do Rio de Janeiro, 

atual Instituto Nacional de Educação dos Surdos – INES (HONORA, 2009, p. 27). 

 

O Instituto inicialmente utilizava a Língua dos Sinais, mas em 1911 passou a adotar o oralismo puro, 

seguindo a determinação do Congresso Internacional de Surdos-Mudos de Milão34. 

Em 1992 o Programa Mundial de Ações Relativas às Pessoas com Deficiência propôs que a própria 

sociedade mude para que as pessoas com deficiência possam ter seus direitos respeitados. A partir de 1994, com 

a Declaração de Salamanca sobre necessidades educativas especiais, acirrou o debate sobre “Sociedade 

Inclusiva” que é conceituada como aquela sociedade para pessoas, ou seja, a sociedade que deve se adaptar às 

pessoas e não as pessoas à sociedade, por isso, nessa sociedade inclusiva, o Sistema Escolar deverá ser também 

baseado em uma escola integradora. Essa escola passou a ser denominada, a partir da política educacional 

neoliberal no Brasil, de “Escola/Educação Inclusiva”.  

A partir da publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (MEC, 1996) e particularmente a partir do 

ano 2000, as políticas públicas que regulamentam a educação brasileira e os programas governamentais têm 

gradualmente preparado os educadore(a)s para a inclusão de todas as crianças, jovens e adultos no país, sem 

discriminação de qualquer natureza.  

O Decreto nº 5.626/05, que regulamenta a Lei nº 10.436/2002, visando a inclusão dos alunos surdos, 

dispõe sobre a inclusão da LIBRAS como disciplina curricular, a formação e a certificação de professor, instrutor e 

tradutor/intérprete de Libras, o ensino da Língua Portuguesa como segunda língua para alunos surdos e a 

organização da educação bilíngüe no ensino regular. 

 

Entende-se cultura surda como a identidade cultural de um grupo de surdos que se 

define enquanto grupo diferente de outros grupos. Essa cultura é multifacetada, mas 

apresenta características que são específicas, ela é visual, ela traduz-se de forma 

visual. As formas de organizar o pensamento e a linguagem transcendem as formas 

ouvintes (QUADROS, 2004, p.10).   

 

 

                                                                                                                                                                                                                      
#
Profª de Matemática / Intérprete de LIBRAS e Administradora de Empresa. 

33
Dom Pedro tinha grande interesse na educação dos surdos, pois tinha um neto Surdo, filho da princesa Isabel, que 

era casada com o conde D’Eu, parcialmente surdo.   
34

 O oralismo passou a ser adotado a partir do Congresso de Milão em 1880, quando foram excluídas todas as 
possibilidades do uso das línguas de sinais na educação de surdos. A partir de então, ela foi proibida nas escolas de 

surdos e em instituições que acolhiam surdos, inclusive nas suas próprias organizações.  
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A língua brasileira de sinais é uma língua visual-espacial articulada através das mãos, das 

expressões faciais e do corpo, que possuem mecanismos morfológicos, sintáticos e semânticos. É uma 

língua natural usada pela comunidade surda brasileira. Portanto, diferencia-se da Língua Portuguesa, que 

é uma língua de modalidade oral-auditivos, por utilizar como canal ou meio de comunicação sons 

articulados que são percebidos pelos ouvidos. Mas as diferenças não estão somente na utilização de 

canais diferentes, mas, também nas estruturas gramaticais de cada língua.   

Com base nessas informações, o presente estudo foi realizado por meio de uma pesquisa 

investigativa, qualitativa, partiu-se em busca do conhecimento e vivência diária das personagens desse 

cenário: surdos, intérpretes e professores. Para cada grupo afim foi confeccionado questionário específico 

de forma a observar criticamente opiniões a respeito da Inclusão dos Surdos na Rede Regular de Ensino 

na Escola Estadual Vicente Machado em Itabaiana/SE. Assim, as informações obtidas foram 

categorizadas e analisadas. 

 

2 DEFICIÊNCIA AUDITIVA VERSUS INCLUSÃO  

 

 

 Foram entrevistados 04 (quatro) intérpretes, 05 (cinco) professores e 08 (oito) alunos surdos com a 

finalidade de analisar a visão dos mesmos em relação à inclusão do surdo na Escola Regular.    

 

2.1 Visões dos Alunos entrevistados 

 Os estudantes entrevistados foram 06 (seis) do sexo feminino e 02 (dois) do sexo masculino. A 

faixa etária variou entre 14 a 24 anos. Sendo estudantes da 4ª a 8ª séries que estudam no turno matutino e 

vespertino. Dependendo do turno que estude o aluno surdo freqüenta a sala de recursos em turno 

contrário. 

 Na pesquisa realizada, uma questão discutida com os surdos foi se eles gostavam da escola que 

estudam. Entre os oito estudantes, apenas dois afirmaram que gostavam. Veja os depoimentos a seguir: 

SIM. “Bom” 

SIM. “Porque estudar importante futuro melhor; estudar aprender crescer” 

NÃO. “Eu não gostar Escola” 

NÃO. “por que eu não gosto”  

NÃO. “porque não gosta” 

NÃO “porque não gosta” 

NÃO. “Eu não gosto” 

NÃO. 
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 Pode-se observar que a maioria dos alunos afirma, explicitamente, que NÃO gostam da escola que 

estudam. As análises subsequentes esclarecem o porquê dessa aversão. 

 A próxima pergunta questionou-os sobre quem na escola sabia a Língua de Sinais. Responderam 

que os intérpretes e todos os alunos surdos sabiam e quanto aos demais sabiam mais ou menos, ou seja, 

tinham apenas uma noção. Veja os dados apresentados no gráfico a seguir: 

 

Gráfico 1: Depoimento dos alunos surdos sobre as pessoas que tem uma noção sobre a LIBRAS na 

Escola. 

      Fonte: Pesquisa de campo, ano 2011. 
 

 Pode-se observar que todos (100%) os alunos entrevistados responderam que os intérpretes e os 

alunos surdos na Escola sabem LIBRAS. 62,5% responderam que os professores de Português tem uma 

noção da LIBRAS. Somente a metade (50%) dos entrevistados afirmou que os professores de matemática, 

Educação Física e alguns alunos ouvintes tem uma noção da LIBRAS. E segundo 12,5% dos surdos 

entrevistados, diretor, professores de Religião e Geografia tem uma noção. 

 Outra pergunta foi sobre o esforço dos membros da escola em aprender a Língua de Sinais. Assim, 

os alunos afirmaram que 62,5% das pessoas se esforçavam em aprender a língua de Sinais e 37,5% não 

tem nenhum interesse.  

Diante dessa realidade buscou-se entender como é feita a comunicação entre surdos e ouvintes, 

87,5% dos alunos responderam que a maioria das pessoas da escola se comunicava com eles através da 

escrita no papel, e que “os alunos” ouvintes são amigos. E 12,5% não responderam.  

 Na situação de coleguismo, onde se observa a inclusão social, somente 75% responderam que 

conversavam com os estudantes ouvintes, porém, apenas dois alunos relativos a porcentagem acima 

responderam a maneira como conversavam. Veja os relatos: - “Eu conversar amiga Daiane”. - “Eu 
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ajudar ensinar libras alunos ouvir saber pouca LIBRAS”. 

 Fazendo-se uma síntese das informações expostas, temos: num ambiente onde a língua dominante 

é desconhecida; onde essas pessoas têm somente ‘noções’ da língua minoritária, sendo a comunicação 

feita através de escritas, que muitas vezes não é completamente compreendida; onde poucos interagem, 

provocando segregação do grupo minoritário, pode-se entender porque os alunos surdos responderam a 

primeira pergunta negativamente.  

 Uma das questões mais importantes, discutida com os surdos, foi sobre a opinião deles em estudar 

em salas só de surdos. Assim, 87,5% afirmaram que queria estudar em salas exclusivas para surdos, 

enfatizando na justificativa o uso da língua de sinais; 12,5% em salas inclusivas, mas não respondeu o 

porquê. Os depoimentos estão expostos na Tabela 01.  

Item  Percentual de 

alunos (100%) 

Respostas apresentadas pelos alunos 

 

 

 

a 

 

Estudar em sala   de 

apenas surdos 

 

 

87,5% 

 

-“Por que meu bom gosto escola melher 

libras” 

-“Por que eu libras gostar muito” 

-“Eu gostar surdos libras boa” 

-“Escola gosta surda libras” 

-“Surdo melhor”. 

 

b 
Estudar em sala 

com surdos e 

ouvintes 

12,5% --- 

Tabela 01: Preferência dos alunos para estudar em sala com surdo apenas ou com surdos e ouvintes. 

Fonte: Pesquisa de campo, ano 2011. 

 

As intérpretes que auxiliaram nas entrevistas relataram que os alunos surdos tinham muitas 

dificuldades na escrita, por isso se recusavam a responder os itens subjetivos. Da mesma forma que foi 

detectada uma grande dificuldade dos alunos para lerem e interpretarem as questões propostas, mesmo 

sendo estas, perguntas claras e de fácil entendimento.   

Portanto, a partir da análise dos dados coletados observou-se que a questão da língua é prioridade 

na vida dos surdos, tem-se a certeza que implantando o ensino bilíngüe em todas as escolas, a resposta 

sobre classes inclusivas ou especiais teria diferente conotação.  Outra questão preocupante é a dificuldade 

com a língua portuguesa (leitura e escrita), provavelmente devido à metodologia usada, pois para os 

surdos a língua portuguesa deve ser ensinada como segunda língua, com metodologia e avaliação de 

acordo com a situação. 

Mesmo existindo profissionais intérpretes locados na instituição de ensino, somente 87,5% 

entrevistados afirmaram ter o auxilio do intérprete na sala de aula. No tocante à interpretação, 75% 

responderam que as intérpretes são boas e 25% responderam que são razoáveis.  
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Complementando a investigação foi também indagado: Você conhece todos os sinais que a 

intérprete usa? Dos entrevistados, 75% dos alunos ainda não conhecem os sinais, 12,5% conhece e 12,5% 

não responderam. Veja o gráfico a seguir:  

 

Gráfico 2: Percentual de alunos que conhece ou não todos os sinais que a intérprete usa. Fonte: Pesquisa 

de campo, ano 2011. 

 

Esses dados comprovam a urgência em admitir professores de LIBRAS nas escolas para que ate 

mesmo os surdos aprendam sistematicamente sua língua. A porcentagem de 75% dos alunos surdos não 

conhecerem os sinais que as intérpretes utilizam levanta a hipótese que por não conhecerem sua própria 

língua, conseqüentemente os estudantes não entendem o que a intérprete está traduzindo.  

Reafirmando a questão anterior, 25% têm dificuldade para entender as mãos da intérprete ao 

gesticular e 75% marcaram que entende, porém um dos entrevistados assinalou a questão e ainda 

escreveu: - “Eu entendo mais ou menos”. Assim, percebe-se que realmente existe muitas dificuldades 

para os alunos surdos estarem inseridos neste meio que não conseguem compreender de forma clara. 

Portanto, foram constatados através das respostas assinaladas e produzidas através dos estudantes surdos, 

que os mesmos não gostam da escola que estuda; gostam dos sinais, mas tem dificuldades para entender o 

que a intérprete gesticula. 

Os estudantes surdos não têm aulas de Português como segunda Língua, às aulas são junto com os 

alunos ouvintes. De forma que estão integrados na cultura ouvinte e não possui sua própria cultura.   

 

2.2 Visões dos Intérpretes entrevistados 

 Foram entrevistados quatro intérpretes, todos do sexo feminino. Três delas tem o nível superior 

(Letras/Português, Pedagogia) e apenas uma o Ensino Médio. Todas são contratadas e fizeram cursos de 

Não respondeu  

Não conhece 

Conhece 
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LIBRAS com a duração de mais ou menos 1 ano. 

 Uma das primeiras questões foi sobre o período de trabalho das intérpretes na escola. Veja os 

dados coletados na tabela abaixo: 

Intérpretes entrevistados Tempo de atuação na área 

Intérprete A 4 anos 

Intérprete B 4 meses 

Intérprete C 3 meses 

Intérprete D 3 meses 

   Tabela 2: Período das intérpretes na Escola. 

   Fonte: Pesquisa de campo, ano 2011. 

 
 Através de relatos de outros profissionais desta Unidade de Ensino outrora existia apenas uma 

intérprete na Escola, comprovando-se na observação do tempo de contrato das intérpretes B, C e D na 

escola há poucos meses. Ou seja, apenas no segundo semestre, do ano decorrente a pesquisa. Diante dessa 

informação pode-se conjecturar sobre a situação dos surdos quanto ao não entendimento da interpretação: 

pelo pouco tempo de convívio; experiência profissional das intérpretes, como também amadurecimento 

da fluência na LIBRAS (um ano de curso específico), a interpretação pode não estar completamente 

ajustada. 

 Alguns aspectos preocupam as profissionais intérpretes dessa unidade de ensino, alguns desses 

foram alencados: 

- Não há aulas de LIBRAS para surdos e ouvintes;  

- A Língua Portuguesa não é ensinada como segunda língua para os surdos, e é ministrada junto 

com os alunos ouvintes;  

- A interação dos alunos surdos e ouvintes são razoáveis, tornando o grupo segregado. 

- Os alunos surdos e ouvintes se comunicam na maioria das vezes através da escrita no papel ou 

por gestos; 

- Os professores não são capacitados para lecionar para os surdos; 

- Os alunos surdos são avaliados da mesma forma que os alunos ouvintes, ou seja, não há critério 

diferenciado para avaliação do aluno surdo. 

 Na questão relacionada sobre a opinião delas (intérpretes) se seria melhor ou não se existissem 

escolas ou classes só para surdos, colheu-se os relatos a seguir:  

Intérprete A -“Seria bem melhor escolas só para surdos” 

Intérprete B -“Como poderíamos dizer que há inclusão se fosse separado, por outro lado acho 

válido as duas formas” 
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 Intérprete C -“Sim, por que os professores não são capacitados para ensinar surdos”. 

Intérprete D -“A questão não é ter salas para surdos, mas sim um curso de capacitação em 

Libras” 

Os relatos demonstraram que o grupo de intérpretes tem opiniões divididas, deixando transparecer 

que numa tomada de opinião sobre o assunto o grupo não teria como defender uma única ideia que 

pudesse beneficiar a comunidade surda dessa instituição.  

A seguir, foram indagados sobre o conhecimento das escolas bilíngües para surdos: de ouvir falar 

ou conhecer? Não seria melhor?  

Dessa forma, elas responderam: 

Intérprete A -“Sim; Não; Sim” 

Intérprete B -“Sim. Bom seria que não ficasse só no ouvir falar, e sim que realmente acontecesse 

é importantíssimo que a pessoa surda tenha conhecimento das duas línguas” 

Intérprete C - “Já ouvi falar, mas não conheço, concordo que seria o melhor” 

Intérprete D - não respondeu. 

 Outro questionamento foi sobre a Educação Inclusiva para o surdo, em Rede Regular de Ensino 

quanto à veracidade de um bom aprendizado para o mesmo. As entrevistadas responderam: 

 Intérprete A -“Não, pois o ritmo dos alunos surdos não é igual a dos ouvintes” 

 Intérprete B -“Precisa melhorar muito, Novos paradigmas devem serem traçados na educação 

como: a forma de ensinar, e mudança nos parâmetros educacional sem falar no profissionalismo que 

precisa ser (professor) reflexivo, mediador e que tenha compromisso com a educação” 

 Intérprete C -“Se tiver um intérprete sim, pois os professores não têm como dar aula para alunos 

surdos” 

 Intérprete D -“Desde que seja inserido com um acompanhamento”  

 Concluindo a análise da entrevista feita com os profissionais intérpretes da Unidade de Ensino 

pesquisada, pôde-se perceber que a maturidade profissional dos mesmos ainda esta em construção, mas 

diante do contato diário com o nativo da língua (o surdo), logo a fluência aflorará. Como ponto positivo 

vê-se que a comunidade surda avança na conquista pelos seus direitos, pois gradualmente aumentou-se o 

número de interpretes, mesmo ainda não sendo o suficiente para atendimento completo.  

 

2.3 Visões dos Professores entrevistados 

 Foram entrevistados cinco professores, um de Geografia, dois de História, um de Matemática e 

um de Letras Português. Nenhum é fluente na Língua Brasileira de Sinais. 

 A quantidade de alunos surdos nas salas varia de um a três estudantes. Existe nesta escola aulas de 
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LIBRAS para os alunos surdos, sendo estas nas salas de recursos.  

 Através do diálogo com os professores, foi relatado por alguns destes que até o primeiro semestre 

do ano corrente, nesta escola existia apenas uma intérprete, que ficava exclusivamente na sala de 

recursos. Mesmo com a contratação de três novos interpretes, ainda há um aluno surdo (no 6º ano) nesta 

escola, que não possui intérprete para as aulas. Então se pergunta o que este estudante está fazendo nesta 

sala de aula? Sem existir comunicação com o mesmo? 

 Quanto à opinião dos docentes sobre escolas ou classes para surdos se seria melhor ou não, eles 

responderam:  

Prof. 01: - “Sim”   

Prof. 02: - “Não. Sistema de inclusão está lutando para isso. Eles interagem e sentem como parte desse 

mundo e vice-versa” 

Prof. 03: - “Se para cada aluno tiver uma intérprete, penso que não seria melhor” 

Prof. 04: - “Não” 

Prof. 05: - “Não” 

 Pode-se observar que a opinião dos docentes diverge e muito da opinião dos alunos surdos (Tabela 

1 (das visões dos alunos surdos) 87,5% preferem estudar em classes de surdos apenas). O que demonstra 

que falam pelos alunos surdos o que seria melhor para os mesmos, mas não se busca no surdo a opinião 

dele. Falou-se em inclusão, mas os professores não sabem a LIBRAS, pois sabendo conversar com o 

surdo, entenderiam as angustias do mesmo e poderiam influenciar ou não sobre a opinião da inclusão.  

O Decreto nº 5.626/05, que regulamenta a Lei nº 10.436/2002, visando o uso e difusão da 

LIBRAS e da Língua Portuguesa para o acesso das pessoas surdas à educação, delegam  às instituições 

federais de ensino a garantia, e obrigatoriedade, do acesso das pessoas surdas à comunicação, à formação 

e à educação nos processos seletivos, nas atividades e nos conteúdos curriculares desenvolvidos em todos 

os níveis etapas e modalidades de educação, desde a educação infantil até à superior o ensino da LIBRAS 

e também da Língua Portuguesa, como segunda língua para alunos surdos. 

 Nesse sentido, julgou-se importante aprofundar o conceito de escolas bilíngües com os sujeitos 

desta pesquisa. Portanto, solicitou-se aos participantes seus conhecimentos e opiniões sobre as escolas 

bilíngües. Dessa forma, ao questionar-lhes: Você já ouviu falar em escolas bilíngües para surdos? 

Conhece? Não seria melhor? Veja relatos na Tabela a seguir:  

 

Partici- 

pantes 

Perguntas 

   Você já ouviu falar em escolas 

bilíngües para surdos? 

Conhece? Não 

seria melhor? 

Prof. 01 “Não” -- -- 

Prof. 02 “Já ouvi falar mas não 

conheço 

Acho que não” 
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Prof. 03 “Não. Não. Sim” 

Prof. 04 “Não. Não conheço” -- 

Prof. 05 “Já. Não conheço” -- 

  Tabela 3: Visões dos professores sobre Escolas/Educação bilíngues. 

  Fonte: Pesquisa de campo, ano 2011. 

 

Os relatos apresentados permitem inferir o desconhecimento dos professores sobre a educação 

bilíngüe, a qual os surdos têm direito. 

 Na seqüência da análise, os entrevistados correspondentes ao critério de avaliação voltada ao 

surdo na escola regular revelam-se inadequações, pois não há critérios diferenciados para a avaliação. 

 Para finalizar a investigação questionou-se sobre a Educação Inclusiva para o surdo em Rede 

Regular de Ensino se traz realmente bom aprendizado para o mesmo. Veja os relatos a seguir:  

Prof. 01: - “Sim” 

Prof. 02: - “Se tiver intérprete e os professores forem capacitados sim. Acredito na influência recíproca”. 

Prof. 03: -“Sim. Tanto ele interage com os demais, como ele também amplia seus conhecimentos e sua 

socialização”. 

Prof. 04: - “Sim. Mas, com a presença da intérprete” 

Prof. 05: - “De certa forma sim. Mas, não aprendem como os ouvintes”  

 Observa-se nos depoimentos que os ouvintes entrevistados afirmam que a Inclusão de surdos traz 

um bom aprendizado. Porém, foi visto que a Rede Regular de Ensino não propicia o desenvolvimento 

cultural e lingüístico do surdo e assim pouco contribui para o desenvolvimento educacional dos mesmos. 

Também é claro que ainda existe uma visão errônea sobre a pessoa surda, seu potencial e capacidade de 

aprendizagem (depoimento do prof. 05), como também o discurso sobre “inclusão” é sempre bonito, mas 

a prática não compartilha com a palavra, pois se realmente houvesse interesse de incluir o aluno surdo, os 

professores já saberia LIBRAS, para no mínimo comunicar-se com seu aluno, da mesma forma que se 

comunica com os ouvintes, sem precisar de papel e caneta. Fique-se claro também que a presença do 

intérprete de LIBRAS é fundamental em sala de aula, principalmente no Ensino Fundamental 2º 

segmento (6º ao 9º ano) e Ensino Médio, pois é impossível o professor regente desenvolver conteúdo em 

duas línguas distintas em apenas 50min. 

 

3 CONCLUSÃO 

Esta investigação apresentou como foco central identificar a visão dos alunos surdos, intérpretes e 

professores em relação à inclusão dos surdos na Rede Regular de Ensino. Assim, tomando-se por base os 

argumentos apresentados pelos participantes que a educação de alunos com surdez na escola regular é um 
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processo extremamente complexo, pois a inclusão é muito difícil para o surdo. Assim, este necessita de 

uma educação mais condizente com a sua cultura.    

Segundo Quadros (2004, p.28): 

 

O professor tem o papel fundamental associado ao ensino e, portanto, 

completamente inserido no processo interativo social, cultural e lingüístico. O 

intérprete, por outro lado é mediador entre pessoas que não dominam a mesma 

língua abstendo-se, na medida do possível, de interferir no processo comunicativo. 

Muitas vezes, o papel do intérprete na sala de aula acaba sendo confundido com o 

papel do professor. O próprio professor delega ao intérprete a responsabilidade de 
assumir o ensino dos conteúdos desenvolvidos em aula ao intérprete. 

 

 

Através da análise dos dados coletados acredita-se que a melhor maneira para os surdos receberem 

a instrução no ambiente escolar seja através de escolas bilíngües. Sendo, os conteúdos explorados em 

LIBRAS, sua língua materna e o Português como segunda língua. Dessa forma, o aluno surdo terá pleno 

acesso aos conteúdos, exercerá seu direito a uma educação de qualidade. 

 

Devemos oferecer oportunidades para que os Surdos se desenvolvam linguisticamente, 

pedagogicamente e com cidadãos. Se isso se der pela Língua de Sinais, estaremos lhes 

oferecendo essa possibilidade. (HONORA; FRIZANCO, 2009, p. 28).  
 

 

  Portanto, numa escola bilíngüe, o aluno com surdez, pode construir sua auto-estima dentro de um 

grupo de usuários da mesma língua, não se sentirá inferior e inadequado por ser a cada momento 

confrontado com o colega que capta rapidamente todos os estímulos sonoros, enquanto ele precisa se 

esforçar para mais adivinhar do que compreender, como também o aluno ouvinte aprenderá a LIBRAS, 

tornando-se bilíngüe, o que é o mais adequado num país que possui duas línguas oficiais, esse aluno 

ouvinte aprenderá interagir com mais facilidade, com contato diário a fluência na língua será caprichosa e 

evidentemente será o intérprete num futuro próximo. 
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Introdução e Metodologia 

Jogos didáticos sobre diversos conteúdos de 

química vêm sendo propostos buscando, por 

meio de aspectos lúdicos, alternativas ao 

processo tradicional de ensino centrado em 

memorização e aplicação de fórmulas para 

resolução de questões1.  

Os jogos estimulam a curiosidade, a iniciativa e 

autoconfiança do aluno, permitindo ao professor 

identificar os erros de aprendizagem, atitude e 

dificuldades dos mesmos
2
. 

Durante as aulas de química referentes à tabela 

periódica, alunos geralmente aprendem a decorar a 

sigla do elemento químico, o número atômico, sua 

localização na tabela periódica e etc. Com isto, o 

aluno apresenta deficiências de aprendizagem, uma 

vez que só é valorizada, neste aspecto, a 

memorização. 

A iniciativa de mudar o método tradicional de ensino 

tem por objetivo, interação entre professor e aluno, 

melhor absorção do conteúdo, familiarização com a 

tabela periódica e transformar o ambiente da sala de 

aula em um lugar de prazer para o estudante.  

Em aulas expositivas para duas turmas do 9º ano 

totalizando, 35 alunos em cada, da Escola Estadual 

Prof. Nilson Socorro, situada no Conj. João Alves 

Filho, foi aplicado o jogo Bingo Químico sobre Tabela 

Periódica
3
. Em seguida, responderam um 

questionário expondo suas opiniões a respeito da 

eficácia do método de ensino. 

Resultados e Discussão 

O Jogo Bingo Químico da Tabela Periódica encontra-

se expresso na Figura 1. 

 

        Ta Hf Ir Pr Ag 

Nb V H Ag       Sb   

Tl Ge Se Am         Te 

Figura 1- Cartela do Jogo Bingo Químico 

 

Esse jogo é para ser jogado individualmente. Os 

alunos foram marcando nas suas cartelas os 

elementos químicos chamados pelo professor, e o 

este escrevia no quadro os elementos que já haviam 

sido sorteados para ter um maior controle do jogo e 

da turma. O jogo só acaba quando um aluno 

completa toda a cartela. 

Após a aplicação do jogo, observou-se que muitos 

que tinham dificuldades com a disciplina absorveram 

os significados dos elementos periódicos com mais 

facilidade. A interação tornou-se prazerosa e 

despertou a curiosidade por parte dos alunos e o 

desejo de aprofundar-se mais no assunto. 

Em uma das questões apontadas no questionário foi 

perguntado  se o aluno acredita que o jogo lúdico 

facilita e beneficia o aprendizado. Dos 70 alunos 

entrevistados, 97% acreditam que a prática beneficia 

a aprendizagem, pois em meio à brincadeira 

aprende-se mais. Somente 3% dos entrevistados 

não concordaram com a prática, pois acreditam que 

despertará a desordem no decorrer da aula.  

Considerações Finais/Conclusões 

A utilização de jogos como instrumentos para 

valoração do conhecimento, propicia ao aluno, 

um envolvimento emocional que facilita e 

dinamiza o processo de ensino aprendizagem. 

O jogo servirá como uma alternativa para o 

professor, e também como modo de motivar o 

aluno para o estudo da química, fazendo com 

que o aluno deixe de ter uma atitude passiva em 

sala de aula, para que haja uma aproximação 

entre o professor e o aluno, facilitando o 

processo de ensino-aprendizagem. 
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Introdução e Metodologia 

Os jogos lúdicos são importantes no processo de 
ensino e aprendizagem porque não levam à 
memorização dos assuntos trabalhados em sala de 
aula e sim, induzem o aluno a raciocinar e a refletir. A 
partir da utilização dessas atividades lúdicas o aluno se 
torna um sujeito produtor de conhecimento e não 
reprodutor de conhecimentos desenvolvendo assim as 
suas habilidades e competências, aumentando assim o 
interesse perante as aulas de Química. Os jogos são 
indicados como um tipo de recurso didático educativo 
que podem ser utilizados em momentos distintos, 
como na apresentação de um conteúdo, ilustração de 
aspectos relevantes ao conteúdo, como revisão ou 
síntese de conceitos importantes e avaliação de 
conteúdos já desenvolvidos1. 
As atividades lúdicas são práticas privilegiadas para a 
aplicação de uma educação que vise o 
desenvolvimento pessoal e a atuação cooperativa na 
sociedade, como também instrumentos motivadores 
atraentes e estimuladores do processo de construção 
do conhecimento, podendo ser definida como uma 
ação divertida, seja qual for o contexto linguístico, 
desconsiderando o objeto envolto na ação. Se há 
regras, essa atividade lúdica pode ser considerada um 
jogo2. 
A metodologia consistiu na construção de tabelas 
periódicas em forma de cartelas, sendo que em cada 
cartela faltavam 8 elementos diferenciados. Os 
elementos da tabela não possuíam o número atômico, 
os símbolos dos elementos químicos que estavam 
faltando e seus respectivos números atômicos eram 
sorteados, os alunos a partir desses números, 
realizavam a distribuição eletrônica e a partir do nível 
e do subnível mais energético seria possível descobrir 
a posição do elemento na tabela. O objetivo deste 
jogo foi propor aos discentes que eles não precisam 
decorar a tabela periódica para conseguirem 
identificar a posição dos elementos, mas que precisam 

conhecê-la, ou seja, conhecendo os seus níveis e 
subníveis mais energéticos utilizando a distribuição 
eletrônica eles são capazes de localizar qualquer 
elemento na tabela periódica. O jogo Bingo Periódico 
foi aplicado com 22 alunos do 9° ano do Ensino 
Fundamental em uma escola da rede privada do 
município de Laranjeiras no Estado de Sergipe. Os 22 
alunos dividiram-se em 2 grupos de 6 e 2 grupos de 5 
alunos. 

Resultados e Discussão 
Após a aplicação do jogo Bingo Periódico, os 
alunos envolvidos responderam a um 
questionário quali-quantitativo, no qual constavam 
perguntam sobre a aplicação desse recurso 
metodológico diferenciado. Observou-se na 
prática o poder que o jogo tem de aproximar o 
professor do aluno, de facilitar a aprendizagem, 
de aguçar a curiosidade e de despertar o 
interesse em aprender, pois 87% dos alunos 
participantes afirmaram que a aprendizagem se 
tornou mais significativa com a utilização desse 
recurso didático, gerando assim, uma melhoria na 
qualidade de ensino, os estudantes se 
apresentavam com mais disposição em aprender, 
tentando colher informações possíveis e 
recorrendo ao professor para esclarecimentos de 
dúvidas. Utilizando os jogos como recurso 
didático, podemos trabalhar as habilidades dos 
alunos e podemos também auxiliá-los a 
desenvolver suas competências, além de 
estimular o aluno a uma socialização entre os 
colegas de classe, entre o professor, entre o jogo 
e entre o conhecimento. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS/CONCLUSÕES 

Os jogos lúdicos permitem uma maior facilidade no 

processo de aprendizagem dos conteúdos lecionados 

de química, transformando a visão errônea que os 

alunos têm a respeito da mesma

. Faz-se necessário que os educadores adotem cada 

vez mais esse recurso para tornar o estudo e a escola 

cada vez mais interessante, fazendo com que os 

alunos tenham prazer em estudar, uma vez que, o 

jogo pode ser consirderado um fator de mediação no 

processo de ensino aprendizagem, através do diálogo 

e a troca de informações entre todos os envolvidos. 
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INTRODUÇÃO E METODOLOGIA 
A eficácia no ensino de 

química vem sendo cada vez mais investigada, 
abordada e trabalhada. Nós, professores de 
química, poderemos auxiliar na construção da 
sociedade democrática, em que a química esteja a 
serviço do Homem 

1
. Sendo assim é extremamente 

perceptível o papel fundamental que a educação 
desempenha no futuro da sociedade. Naturalmente, 
antes do professor explicar  o conteúdo embasado 
cientificamente, o aluno tende a associar o conteúdo 
químico com o que ele tem como verdade por suas 
experiências cotidianas, para tanto suas 
concepções prévias devem ser consideradas, assim 
como o assunto deve se mostrar importante e 
inserido em seu cotidiano. 
Neste trabalho foi aplicado um questionário a 31 
alunos da 2ª série do ensino médio do Colégio 
Estadual Presidente Costa e Silva, sobre o que eles 
entendiam de Equilíbrio Químico (EQ), e em 
seguida foram preparadas 4 aulas,  que 
objetivassem a aprendizagem significativa, levando 
em consideração as concepções prévias (C.P.) dos 
alunos. Num intervalo de 2 semanas entre o inicio e 
fim das aulas, foi aplicado o mesmo questionário 
com o objetivo de investigar a aprendizagem dos 
alunos diante do conteúdo (EQ). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Perguntas do questionário (C.P.) : 1) Você já ouviu 
falar no Princípio de Le Chatelier? Explique. 2) O que 
você acha que pode alterar o estado de equilíbrio 
químico? 3) Para você o que é equilíbrio homogêneo e 
heterogêneo? 4) Onde acontece equilíbrio químico no 
seu dia-a-dia?.  
Tabela 1. Conhecimentos prévios (C.P.) 

Questão 1 Questão 2 Questão 3 Questão 4 

100% dos alunos 
desconheciam 

A maioria 
respondeu que 

não sabia e alguns 
deram respostas 

com ideias 
distorcidas como: 
“os metais”, “ a 

água”, “energia” 
salvo alguns que 
responderam: “A 

quantidade de 
cada substância 

Os alunos em 
maioria 

associaram a 
pergunta a 
misturas de 
soluções e 
obteve-se 

respostas como: 
“Homogêneo” é 
um “equilíbrio”  

que “si misturam” 
e “heterogêneo” é 

um “equilíbrio  
que não se 
misturam” 

Os alunos deram 
respostas não muito 
especificas, que pode 

ser observada em 
afirmações como: “em 

minha casa” , “nos 
remédios” sendo que 
alguns concederam 
exemplos como: “a 

eletricidade” , “No sol, 
pois ele sempre se 

“mantém” na mesma 
temperatura” 

Foi possível observar na Tabela 1, que há distorções 
dos pensamentos dos alunos da ideia cientifica sobre 
(EQ), uma vez que na maioria das repostas dos alunos 
tiveram pensamentos norteados pela ideia de que 

Equilíbrio Químico é algo onde se pondera alguma 
coisa, onde se tem a mesma quantidade de algo. No 
contexto das repostas do questionário aplicado pós- 
aulas, obtivemos os  
seguintes resultados: 
Tabela 2. Conhecimentos Adquiridos (C.A.) 

Questão 1 Questão 2 Questão 3 Questão 4 

71% dos 
alunos 

justificaram 
corretamente 

60% dos 
alunos 

responderam 
corretamente 

70% dos 
alunos 

responderam 
corretamente 

65% dos alunos 
responderam que 

há (EQ) nos 
refrigerantes, no 

estômago e na água 

Sendo possível observar, que a partir da correta 
assimilação sobre o princípio de Le Chatelier, os alunos 
foram capazes de formar uma concepção mais 
próxima do conhecimento científico e isso também se 
deve as exemplificações feitas nas aulas, uma vez que 
foram utilizados por meio de textos e apostilas 
exemplos do cotidiano , como: refrigerantes e o que 
acontece no estômago para trabalhar o assunto 
Equilíbrio Químico, sendo estes exemplos citados nas 
respostas do questionário, e ainda o conteúdo foi 
trabalhado utilizando diversos experimentos, dentre 
eles a confecção de um modelo didático para prever o 
tempo usando o complexo de cobalto. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS/CONCLUSÕES 

A elaboração de aulas contextualizadas, bem 
como a utilização de experimentos, é um 
indicativo de maior participação e interesse dos 
alunos pelo conteúdo químico que o professor 
pretende abordar. Das observações e análise dos 
dados, conclui-se que os exemplo trabalhados 
nas aulas foram eficazes e que a ideia de 
Equilíbrio Químico antes distorcida pelos alunos, 
foram reformuladas a partir do entendimento do 
Princípio de Le Chetelier. 
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Introdução e Metodologia Este trabalho, de natureza teórico-metodológica, trata 
de um levantamento acerca das 

atividades experimentais nas escolas e da relação e 
importância da formação reflexiva dos professores 
para favorecer as aulas práticas, envolvendo a leitura 
de alguns estudos

2, 3 e 4
 e de documentos legais sobre 

esses dois pontos
1
. 

Objetivamos observar quais são as discussões feitas 
sobre o uso das atividades práticas nas escolas e sua 
relação com a formação reflexiva. 
Nessa leitura observamos que as atividades 
experimentais podem ser realizadas através de 
experimentos demonstrativos, investigativos e 
ilustrativos tanto a partir de materiais convencionais 
quanto alternativos e de softwares. 
Segundo as Orientações Curriculares para o Ensino 
Médio – OCEM1 a experimentação faz parte da vida, 
na escola ou no cotidiano de todos nós e deve partir 
de um problema, de uma questão a ser respondida. 
Oró2 e Giordan3 também destacam a importância do 
ensino de Ciências vinculado com a realidade ao 
ressaltar que os conceitos precisam ser aprendidos e 
construídos através de experiências concretas, 
vinculadas ao dia-a-dia e aos interesses dos alunos. 
Entretanto, atentos a Maldaner4, para que as 
atividades experimentais ocorram nas unidades 
escolares adequadamente é preciso que a formação 
do professor, tanto inicial quanto continuada, seja 
baseada na ação-reflexão-ação, uma vez que nas 
atividades praticas é inevitável à adaptação de partes 
ou de todo o experimento para dispor um 
aproveitamento mais adequado da atividade, 
alcançando os objetivos com a aula e fazendo uma 
relação ao cotidiano dos alunos. 

Resultados e Discussão 

Os levantamentos feitos nos levam a observação de 

que a experimentação é uma atividade fundamental 

no ensino de Ciências. Entretanto, é preciso motivar os 

alunos à experimentação, visto que se devem propor 

aos alunos desafios nos quais estejam interessados a 

resolver.  

Normalmente o que temos quanto às atividades 

experimentais no ensino de química é a atividade 

experimental demonstrativa, onde o professor 

executa o experimento e os alunos apenas observam, 

o que termina não sendo interessante o suficiente aos 

alunos, ou a experimentação ilustrativa, onde os 

alunos fazem os experimentos, só que de forma 

mecânica, fazendo com que não se explore todo poder 

didático do experimento. 

A formação reflexiva, tanto inicial quanto continuada, 
ajudará o professor a observar as lacunas e limitações 
de cada proposta didática, e a necessidade de 
adaptando-las tanto para dispor um melhor 
aproveitamento do experimento quanto para 
relacionar o experimento ao cotidiano dos alunos, 
estimulando a participação destes na construção dos 
conhecimentos. Outro fator reside nas próprias 
adaptações que serão necessárias fazer devido à falta 
de laboratório didático ou à falta de material, levando 
o professor a observar que uma forma de amenizar a 
falta de material se dá através do uso de materiais 
alternativos. 

Considerações Finais 
O processo de ensino-aprendizagem de química deve 
ser baseado em atividades teóricas aliadas a 
atividades experimentais e a correlação com o 
ambiente no qual os alunos estão inseridos. Uma 
atividade experimental apresentada aos alunos, 
mesmo que haja desprendimento de tempo, vale a 
pena, pois podemos despertar os alunos para a 
Química relacionada com a Biologia, Física e com o 
cotidiano, já que o principal objetivo da escola é a 
integração com o meio, das mais diversas formas, 
procurando e compreendendo as causas e as 
conseqüências dos fenômenos naturais, os quais 
podem ser estudados numa aula experimental a partir 
do próprio meio no qual o estudante esteja inserido. 
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Introdução e Metodologia 

Este trabalho, de natureza qualitativa, trata de um relato 

de experiência desenvolvido durante 2011 acerca de uma 

atividade experimental com materiais alternativos feita 

numa universidade pública da Bahia com licenciandos do 

curso de Química, que posteriormente foi aplicada numa 

escola pública de Sergipe. 

O trabalho envolveu 3 etapas: 1ª etapa – 

desenvolvimento de uma aula com materiais alternativos 

sobre indicadores de pH no curso de Licenciatura em 

Química na Bahia, com participação de 24 graduandos; 2ª 

etapa – aplicação de um questionário com 7 questões 

abertas aos licenciandos sobre o experimento, os temas 

que poderiam ser abordados a partir daquele 

experimento, e a aplicação da prática em escolas; 3ª 

etapa – desenvolvimento da prática numa escola pública 

em Sergipe, com participação de 46 alunos e 1 professor. 

O trabalho foi desenvolvido com vistas a favorecer tanto à 

formação inicial quanto continuada de professores de 

química baseada na formação reflexiva discutida por 

Maldaner1, bem como instrumento para favorecer a inter-

relação dos conhecimentos químicos com o cotidiano dos 

alunos, conforme se destacam nas OCEM2. 

Atentos a Justi et al3, acreditamos que esse tema ganha 

importância dada a abordagem de aulas práticas a partir 

de materiais alternativos na universidade cujos 

experimentos possam ser adaptados para as escolas e que 

contribuam à formação dos professores, uma vez que: 1 – 

a aprendizagem decorrente de aulas práticas nas escolas 

é um assunto recorrente nos diversos meios de pesquisas 

sobre ensino de Ciências; 2 – normalmente as escolas não 

dispõem de laboratório ou materiais convencionais para a 

execução de aulas práticas, sendo necessário adaptar 

experimentos à realidade de cada instituição; 3 – o 

desenvolvimento de aulas práticas com materiais 

alternativos levará os graduandos e professores a refletir 

acerca dos experimentos nas escolas, superando o 

desenvolvimento de aulas práticas mecânicas, 

reprodutivas e sem relação com o cotidiano. 

Resultados e Discussão 

Nossa experiência demonstrou que os licenciandos 

apresentam dificuldades em relacionar os experimentos 

com o cotidiano dos alunos. Demonstrou também que os 

graduandos apresentam uma formação frágil na 

transposição didática dos conhecimentos químicos a 

partir dos experimentos, apesar de ter uma boa formação 

nos conhecimentos específicos, os quais costumam 

favorecer os conceitos químicos sem uma abordagem 

mais ampla dos conhecimentos. 

Observamos ainda que inicialmente os licenciandos dão 

pouca credibilidade a atividades com materiais 

alternativos como instrumento didático, situação essa que 

mudou sensivelmente após discussões em aula. 

Nas escolas, observamos que os alunos facilmente são 

envolvidos pelo experimento, o qual gerou muitas 

indagações e maior participação dos alunos na aula, 

levando o professor a observar que é possível abordar 

vários assuntos a partir de um único experimento. 

Considerações Finais 

Os levantamentos feitos nos levam a observação de que a 

experimentação é uma atividade fundamental no ensino 

de Ciências. Contudo, normalmente as aulas práticas são 

desenvolvidas nas escolas de modo mecânico e 

reprodutivista, sem reflexão e sem relação do 

experimento com o cotidiano dos alunos e com os 

fenômenos naturais e científicos, favorecendo apenas a 

verificação de conceitos e memorização da teoria. 

Um dos motivos para esse quadro reside na formação 

inicial alicerçada apenas nos conhecimentos químicos, 

sem vínculos com a realidade escolar e cotidiano. Para 

superar essas lacunas, emerge o desenvolvimento de 

práticas com materiais alternativos aliadas ao cotidiano 

dos alunos e reflexão do professor sobre a transposição 

didática dos assuntos, tanto a partir da formação inicial 

quanto continuada.  
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Introdução e Metodologia 

O estágio supervisionado do IFS tem por principal 
objetivo inserir o estudante de Licenciatura em 
Química no ambiente escolar, a fim de que este 
possa estar desenvolvendo suas habilidades em sala 
de aula, e que em virtude disso o mesmo venha a 
contribuir para a aprendizagem dos alunos.  
Neste trabalho, focou-se as contribuições da 
experimentação para o processo de ensino 
aprendizagem. Considerando que as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para o Ensino defendem a 
necessidade de se contextualizar os conteúdos de 
ensino na realidade vivenciada pelos alunos, a fim de 
atribuir-lhes sentido e, assim, contribuir para a 
aprendizagem

1
, logo, as atividades experimentais 

devem permear as relações ensino-aprendizagem, 
uma vez que estimulam o interesse dos alunos em 
sala de aula e o engajamento em atividades 
subseqüentes.

2
  

A fim de entendermos as concepções prévias dos 
alunos aplicamos um questionário com dez questões 
sobre funções inorgânicas. O questionário foi 
respondido pelos alunos duas vezes, na primeira vez 
eles não tinham feito os experimentos nem estudado 
o conteúdo. No segundo, os estudantes 
responderam após a aplicação dos experimentos, 
bem como da discussão do conteúdo.  
Esta pesquisa foi aplicada em uma escola da rede 
estadual de Aracaju/Sergipe, com a participação de 
22 alunos, da primeira série do ensino médio em seis 
dias de aulas totalizando 9 horas. O foco desta 
pesquisa foi compreender os conhecimentos prévios 
dos estudantes sobre as funções inorgânicas, bem 
como utilizar a experimentação para a formação de 
conceitos científicos. Dentre os pesquisados 88% 
afirmam nunca terem participado de aulas 
experimentais de química e 85% que o material mais 
utilizado pelo professor em sala de aula é apostilhas 
e quadro branco.  
Das atividades experimentais realizadas destacam-
se: (i) identificação de ácidos e bases (substância 
usadas no dia-a-dia) por meio de um indicador 
natural e (ii) o fenômeno da chuva ácida.  

Resultados e Discussão 

Dos pesquisados 94% afirmam que a 
experimentação de química é um ótimo método de 
aprendizagem e assimilação. 
Quanto às concepções dos pesquisados sobre as 
atividades experimentais realizadas destacamos que 
no questionário 1 (Q1) os estudantes tiveram um 
percentual de acerto de 30%, o que no questionário 

2 (Q2) como observado no gráfico 01 ocorreu um 
aumento significativo de acertos das questões, 
chegando a ter um percentual máximo de acerto de 
92,3%. O que nos leva a refletir da grande 
importância de se utilizar experimentos em aula, que 
retratem o cotidiano, auxiliando dessa forma a 
compreensão do conteúdo, melhorando a 
assimilação e domínio deste. 
Gráfico 01: Índice de acertos dos alunos, diante do 
questionário sobre Funções Inorgânicas. 

  
Considerando as opiniões dos educandos a respeito 
das aulas experimentais, quando perguntados o 
quanto gostaram obtivemos uma aceitação de 94% 
de afirmações que a experimentação na sala de 
aula, torna o conteúdo mais interessante. 
As concepções acima apontam a experimentação 
como uma estratégia de ensino que contribui para a 
compreensão dos conteúdos, situações de 
questionamentos e motivação para aprender, além 
de promover a integração entre teoria e prática. 
 

Conclusões 

Das observações e resultados, considera-se que: (i) 
é importante planejar atividades experimentais que 
oportunizem aprendizagem relacionadas com 
problemas do cotidiano, ampliando dessa forma o 
caráter reflexivo de quem aprende; (ii) as atividades 
experimentais podem constituir um excelente 
instrumento para que conceitos químicos sejam 
discutidos e problematizados, com a mediação do 
professor. 
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Introdução e Metodologia 

A experimentação é uma valiosa ferramenta de 
ensino-aprendizagem, fato há bastante tempo 
discutido em inúmeros trabalhos na área de ensino 
de ciências

1
. Ela desperta forte interesse entre os 

alunos, proporcionando motivação, além do lúdico, 
essencialmente vinculado aos sentidos. Possibilita, 
ainda, que o aluno construa seu próprio 
conhecimento

1
. 

A sua inclusão contribui para a caracterização do 
método investigativo da ciência, apontada como 
relevante, sendo ressaltada a sua função pedagógica 
como auxiliar na compreensão dos fenômenos 
químicos

2
.  

O tema entropia nos livros didáticos é geralmente 
muito pouco discutido e em alguns casos, nem 
abordado

3,4
. O seu estudo está relacionado 

diretamente com o cotidiano de todas as pessoas, o 
que contribui para formação e construção do 
conhecimento do aluno. 
A opção por um ensino de entropia através da 
experimentação deve ser levada em consideração 
pelo professor, com um objetivo de educar 
cientificamente o aluno, contribuindo para formação 
do conhecimento, tornando-o cidadão.  

O presente trabalho foi realizado em uma sala de 

aula do colégio Juscelino Kubitschek, localizado em 

Nossa Senhora do Socorro, um colégio referência no 

bairro João Alves, numa turma do 2º ano do Ensino 

Médio, com 20 alunos. O trabalho foi realizado em 

duas aulas, a primeira feita experimentação e a 

segunda o questionário avaliativo da aprendizagem. 

Foram dez minutos para cada demonstração 

experimental: a fusão do gelo, a mistura de corantes 

em água, a mistura de sólidos, a mistura de sal de 

cozinha em água e bola de assopro cheia em um 

banho de gelo seco.  

Resultados e Discussão 

Ao realizar a experimentação foi focada o nível de  

organização da matéria nas transformações físicas 

ocorridas e a partir disto, analisado o aumento ou 

diminuição de entropia. 

De uma maneira geral, a maioria dos alunos acertou as 

perguntas sobre o nível de organização das moléculas em 

cada transformação, por exemplo, 60 % marcaram que o 

congelamento da água diminui a entropia. Isto evidencia a 

importância das experimentações.  

Na Figura 1 expressa como foram feitas as 

experimentações. 

 

 

 

 

a)                               b) 

Figura 1 – a) Imagens da realização dos experimentos e 

em b) os materiais utilizados. 

A irreversibilidade de processos espontâneos ocorre, 
geralmente, com aumento de entropia. Quando 
questionados se os sistemas espontâneos são 
irreversíveis, 80% da turma marcaram que sim, pois, 
provoca um aumento na entropia. Eles acertaram a 
pergunta e foi dito a existência da perda de energia 
para o universo, que jamais será recuperada sem um 
trabalho externo sobre o sistema. 
A maneira como o conteúdo é ministrado pelo professor e 

as ações utilizadas são fatores relevantes no processo 

ensino-aprendizagem dos alunos, o conteúdo que o 

mesmo apresenta precisa ser trabalhado, refletido, re-

elaborado pelo aluno, para se transformar em 

conhecimento para ele.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS/CONCLUSÕES 

É importante desenvolver experimentos no ensino de 

entropia, na disciplina de química, pois, é uma 

metodologia viável para facilitar a aprendizagem dos 

alunos, podendo relacionar o conteúdo teórico com o 

cotidiano. Desta forma, o assunto se torna agradável 

e interativo, promovendo a aprendizagem científica 

com viés humanístico. 
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Introdução e Metodologia 
Nas duas últimas décadas do século XX, ocorreu uma 
grande inclusão de novos recursos tecnológicos na 
sociedade, com uma digitalização de quase tudo que a 
rodeia

1
. 

Os recursos visuais são de fundamental importância para 
o entendimento dos textos porque ajudam a inferir, e 
esse processo possibilita a construção de novos 
conhecimentos2. 
No âmbito educacional, a utilização desses novos recursos 
é um importante aliado no processo de ensino e 
aprendizagem de conceitos, devido à dinamização da 
prática pedagógica. 
Portanto, este trabalho objetiva mostrar aos futuros 
docentes a importância de se utilizar vídeos sobre 
experimentação, principalmente, em Escolas Públicas 
onde, normalmente, os laboratórios ou não existem ou 
estão desativados. 
O vídeo foi desenvolvido por cinco alunas do curso de 
Licenciatura em Química da Faculdade Pio Décimo, onde 
foi trabalhado o experimento reações químicas para 
produzir CO2, a fim de encher uma bola de assopro, 
portanto, voltado para o 1ª do Ensino Médio. Através do 
vídeo, foram mostrados os materiais utilizados, como: o 
bicarbonato de sódio, vinagre, uma garrafa de plástico, 
balão e o procedimento experimental. 
 

Resultados e Discussão 
Na produção de vídeo foi enfocado o que é uma reação 
química e em seguida, na execução do experimento, foi 
mostrado o porquê da bola de assopro ser preenchido por 
CO2, através da mistura do bicarbonato de sódio e o 
vinagre. 

a)                               b) 

 
 
Figura 1. Execução do experimento em a e b 
 
A aprendizagem de Química deve, portanto, possibilitar 
aos alunos a compreensão das transformações químicas 
que ocorrem no mundo físico, de forma abrangente e 

integrada, para que os estes possam julgar, com 
fundamentos, as informações adquiridas na mídia, na 
escola, por pessoas. A partir daí, o aluno tomará sua 
decisão e dessa forma, interagirá com o mundo enquanto 
indivíduo e cidadão. 
Uma reflexão sobre o papel da experimentação no ensino 
de química, que é construir o conhecimento científico 
partindo do abstrato para o concreto, como também fazer 
do aluno um ser ativo neste processo, leva a outra 
vertente: a importância na formação de professores de 
ciências. Pois, qualquer que seja a série que lecionem, são 
formadores de pessoas, as quais terão uma função a 
exercer numa sociedade que se encontra em constante 
evolução, nas mais diversas áreas, em especial, das 
ciências e tecnológicas. 
Desta forma, faz-se necessário uma mudança nas 
metodologias que compõem a prática docente, de modo 
que, as aulas tradicionais sejam acompanhadas ou 
transformadas pelo mundo tecnológico. Neste enfoque, 
procurou-se buscar o vídeo como ferramenta 
educacional, utilizando a sua construção por Licenciados 
em Química como um facilitador da aprendizagem.  
O resultado foi extremamente positivo para os 
licenciados, pois, estes, provavelmente incorporarão esta 
ferramenta em sua práxis, por terem visto em sua 
formação inicial. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS/CONCLUSÕES 

A apresentação de experimentações através de recursos 
tecnológicos como o vídeo, incorporados na formação 
inicial dos Licenciados em Química, propicia neles um 
valor significativo na sua práxis, tornando-os atores na 
transformação de uma educação com qualidade. Para 
tanto, se faz necessário uma boa formação dos docentes 
nos cursos de graduação. Deste modo, resultará em 
professores capazes de direcionar os seus alunos para um 
conhecimento científico. 
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Introdução e Metodologia 
 O Estágio Supervisionado tem sido um dos principais 
suportes para a formação inicial de professores. Em se 
tratando do curso de Licenciatura em Química do Instituto 
Federal de Sergipe (IFS), o Estágio Supervisionado visa à 
elaboração e aplicação de projeto interdisciplinar de 
atuação pedagógica com efetiva prática docente, para 
aplicação em uma das séries do ensino médio. De modo a 
desenvolver esse Estágio, foi elaborada uma proposta de 
ensino-aprendizagem, cujo enfoque foi o tema Químico: 
Reações Químicas. O tema foi trabalhado na visão da 
aprendizagem significativa que segundo Moreira (2006), é 
um processo pelo qual uma nova informação se relaciona 
de maneira (não substantiva) e não-arbitrária, a um 
aspecto relevante da estrutura cognitiva do indivíduo. O 
objetivo deste trabalho foi entender como os alunos 
concebem a diferença existente entre mudança de estado 
físico e reações químicas a nível conceitual e atômico-
molecular, para a partir disso, proporcionar uma 
aprendizagem significativa. Os resultados apresentados 
foram obtidos a partir das repostas de uma turma de 1º 
Ano do Colégio Estadual Presidente Costa e Silva. Foi 
aplicado o mesmo questionário mas com objetivos 
diferentes, onde na primeira aplicação, objetivou-se 
avaliar os conhecimentos prévios dos alunos, já na 
segunda, o intuito foi verificar a aprendizagem dos alunos 
diante do tema químico. Do total dos alunos dessa turma, 
50% responderam aos questionários de CP (conhecimento 
prévio) e de VA (verificação de aprendizagem). Os 
questionários CP e VA foram estruturados com questões 
relacionadas à mudança de estado físico, reação química 
e representação das reações químicas. 

Resultados e Discussão 

Dos dezoito alunos que responderam ao questionário 
(CP), 55% não diferenciaram corretamente o 
conceito de mudança de estado físico da matéria 
(MEF) do conceito de reações químicas (RQ). Tais 
explicações estavam atreladas a obstáculos 
epistemológicos. Com o decorrer das aulas 
contextualizadas, bem como, com a utilização de 
experimentos, foi aplicado o questionário (VA) e 
percebeu-se que 72% já eram capazes de diferenciar 
mudanças de estado físico da matéria das reações 
químicas. Com relação à visão atômico-molecular 
das reações químicas, percebeu-se que houve 
apenas exemplificações que pode ser percebida na 
seguinte citação do aluno no questionário (CP): 
“Mudança do estado da matéria. Por exemplo: água 

passa do estado sólido para o líquido e Reação Química. 
Por exemplo: queimando papel ele se transforma em 
cinzas.” Já no questionário (VA), ocorre a idéia de que nas 
reações químicas os átomos se rearranjam para gerar os 
produtos, como cita o mesmo aluno: “Que na mudança de 
estado físico da matéria a substância não se modifica e na 
reação química ela se modifica” mostrando que houve 
uma assimilação significativa. Para a complementação da 
teoria foi ministrada uma aula no laboratório com 
materiais e reagentes ligados ao cotidiano dos alunos, 
conforme Tabela 1. 
Tabela 1. Distinção entre mudança de estado físico (MEF) e reação               química (RQ) pelos 

alunos em laboratório. 

Reagentes AS AL Reagentes AS AL 

gelo 60% 

MEF 

100% 

MEF 

hidróxido de 

sódio + ácido 

clorídrico 
40% 

RQ 

70% 

RQ 

vela 10% 

RQ 

90% 

RQ 

comprimido 

efervescente + 

água 
25% 

RQ 

62% 

RQ 

maçã 40% 

RQ 

67% 

RQ 

ácido clorídrico 

+ fenolftaleína 
2% 

RQ 

60% 

RQ 

corrente de 

prata 
40% 

RQ 

100% 

RQ 

hidróxido de 

sódio + 

fenolftaleína 
50% 

RQ 

100% 

RQ 

naftalina 20% 

MEF 

67% 

MEF 

refrigerante 37% 

RQ 

100% 

RQ 

Legenda:        AS= aula em sala                AL= aula em laboratório 

CONCLUSÕES 

Inferiu-se que se o professor é capaz de entender as 
concepções prévias dos alunos diante de um 
determinado conteúdo químico, o mesmo poderá 
nortear suas aulas visando à construção do 
conhecimento científico.  Durante o Estágio 
realizado, foi possível observar que a elaboração de 
aulas contextualizadas, bem como a utilização de 
experimentos são ferramentas que proporcionam 
uma aprendizagem significativa e uma maior 
participação dos alunos diante do conteúdo que se 
pretende abordar. 

Agradecimentos 
Aos alunos do 1º D do Colégio Estadual Presidente 

Costa e Silva, a professora Valdirene Santos e a 

orientação da Professora Dra. Rosanne  P. A. Melo. 

__________________ 
 
MOREIRA, M. A.. A teoria da aprendizagem significativa: uma implementação em sala de aula.  

São Paulo: UnB, 2006. 

 

mailto:rpamelo@gmail.com


 

VIII ESCOLA DE VERÃO EM EDUCAÇÃO QUÍMICA – ISSN: 2237-8731 249 

Oficinas Temáticas: as visões dos licenciandos em Química sobre a 

atividade docente. 

Assicleide da Silva Brito(PQ)1, Rosianne Pereira Silva
1
 (IC). 

1) Universidade Federal de Sergipe - Av Marechal Rondon, s/n-Jardim Rosa Elze -CEP 49100-000 - São Cristóvão-SE.  
assicleide-brito@hotmail.com  
 
Palavras-Chave: oficinas temáticas, formação de professores, ensino de química. 

 

Introdução e Metodologia 
O modelo de formação de professor hoje está 
voltado para um profissional que busca refletir sobre 
a sua prática pedagógica, professor pesquisador. De 
acordo com Zeichner (2003, p. 227) são “pensadores 
autônomos e práticos reflexivos e [...] comprometidos 
com a educação de alta qualidade para todos os 
estudantes”

1
. 

Nesta perspectiva, a relação entre as teorias e a 
prática profissional pode possibilitar ao futuro 
professor momentos de reflexão sobre as ações 
desenvolvidas na sua prática docente. Com isso, 
destaca-se que as oficinas temáticas são ótimas 
ferramentas metodológicas para serem utilizadas nos 
cursos de formação de professores, por proporcionar 
um momento de experiência com a prática docente. 
Além de, poder propiciar o desenvolvimento de um 
conjunto de conhecimentos para auxiliar na vida das 
pessoas e ainda contribuir para entendimento da 
Química como disciplina de fundamental importância 
para a participação do indivíduo na sociedade atual

2
. 

Nesse sentido, buscou-se realizar um trabalho de 
elaboração de oficinas temáticas dentro das 
disciplinas de Metodologia e Instrumentação para o 
Ensino de Química e Temas Estruturadores para o 
Ensino de Química I – DQI/UFS, no período 2011/2. 
Essas oficinas foram elaboradas e executas pelos 
licenciandos matriculados nestas disciplinas, para os 
alunos da rede pública de ensino dos três anos do 
Ensino Médio. 
Assim, este trabalho tem como objetivo apresentar 
as visões dos licenciandos do curso de licenciatura 
em Química – UFS, sobre a elaboração e execução 
das oficinas temáticas, bem como suas reflexões 
sobre a prática docente. A coleta dos dados foi 
realizada por meio de questionário e do relatório de 
desenvolvimento da atividade. 

Resultados e Discussão 
As oficinas temáticas foram elaboradas buscando um 
ensino de química que estivesse voltado para a 
contextualização dos conteúdos, a problematização da 
realidade, o respeito ao estágio cognitivo e às concepções 
prévias do aluno, bem como para o desenvolvimento da 
postura investigativa, no sentido de subsidiar o educando 
na construção do seu próprio conhecimento. Foram 
executadas por meio de experimentos, articulados a 
partir de um tema gerador. Foram abordados temas 
como, Poluição da água; Energia e suas transformações; A 
química e a hidrosfera: Os danos causados em 
decorrência do tratamento inadequado do óleo de 

cozinha; A chuva ácida e os prejuízos para o homem e o 
meio ambiente; Batatas podem gerar energia elétrica; o 
que acontece quando o conteúdo do extintor entra em 
contato com o fogo.  
Em relação à elaboração e execução das oficinas 
nas escolas, de modo geral, os licenciando 
destacaram que a elaboração das oficinas 
possibilitou trabalhar os conteúdos químicos, de 
forma dinâmica e contextualizada. Na execução, eles 
relataram que essa abordagem de ensino deve ser 
trabalhada mais vezes no ensino de química, pois 
facilita no processo de compreensão dos conteúdos 
por parte dos alunos.  
Quando perguntado a esses licenciandos suas 
visões sobre o papel do professor a partir do 
desenvolvimento desta experiência inicial, eles 
explicitaram, em sua maioria, que o papel do 
professor é ser mediador e orientador do processo 
de construção do conhecimento. Além disso, o 
professor deve buscar intermediar os conteúdos com 
o cotidiano do aluno, possibilitando uma formação de 
indivíduos mais críticos e participativos nas ações 
em sociedade; saber relacionar o ensino com a 
prática, que envolvam tecnologia e temas na 
abordagem CTSA; e que possa despertar a atenção, 
o interesse do aluno. “O bom professor deve cativar 
um aluno quando o mesmo conseguir expor de forma 
coerente suas dúvidas, concepções e anseios dentro 
da disciplina” (Inf. 14). 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS/CONCLUSÕES 

Das observações e análise desta experiência, pode-
se observar que a realização das oficinas temáticas 
possibilitou um momento de experiência inicial e 
reflexão para os licenciandos em química, sobre as 
questões que envolvem o planejamento de 
atividades no ensino de química e o papel do 
professor nesse processo de ensino e 
aprendizagem. 
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Introdução e Metodologia 
Dentre várias abordagens contribuintes para o processo 
de ensino e aprendizagem em química, as oficinas 
temáticas representam uma proposta na qual se buscam 
soluções para um problema a partir dos conhecimentos 
práticos e teóricos vindo como um instrumento facilitador 
para integração de diferentes áreas do conhecimento, tal 
como prevê o enfoque que caracteriza o movimento CTS 
(Ciência, Tecnologia e Sociedade)1. 
Normalmente, a relação teoria-prática é vista de 
modo a comprovar o que foi visto na teoria com a 
realização da prática, o que não é correto, dado que 
nada adianta realizar atividades experimentais se 
não é gerada uma discussão em torno do realizado, 
levando ao descaso observado comumente pela 
disciplina, uma vez que o aluno não entende o 
significado do que lhe é ensinado. 
Nesse sentido, buscou-se elaborar uma proposta 
que contribuísse no processo de ensino e 
aprendizagem do ensino de química. Assim, o 
objetivo deste trabalho é relatar uma ação 
desenvolvida numa oficina temática acerca do tema 
poluição ambiental e efeito estufa, a partir do eixo 
transformações energéticas contido nos PCN+, por 
meio da experimentação. 
A oficina foi aplicada em uma escola da rede 
Estadual de ensino de Aracaju, para alunos do 9º ao 
3º anos. Os experimentos desenvolvidos na proposta 
envolviam os subtemas “Produção de Chuva Ácida” 
e “Pilha de Frutas”. Como ferramenta de avaliação, 
foram utilizados questionários antes e após o 
desenvolvimento da proposta. 

Resultados e Discussão 
O tema foi introduzido através de um texto contido no 
roteiro experimental elaborado anteriormente, que foi 
lido e discutido entre professor e alunos. Os experimentos 
utilizados na oficina foram abordados de modo a levar os 
alunos a pensar sobre a temática apresentada. Sendo 
assim, o experimento “Produção de Chuva Ácida” foi 
introduzido de modo a fazer os alunos perceberem que 
muitos dos combustíveis utilizados no planeta causam 
graves danos ao meio ambiente, o que levou os alunos a 
levantar questões sobre a necessidade de produzir novas 
formas de energia, dado os efeitos que puderam ser 
observados durante a execução da atividade.  Já o 
experimento “Pilha de Frutas” fez com que os alunos 
percebessem a possibilidade de novas fontes energéticas, 
tomando ciência das pesquisas existentes acerca do tema 
e como isso os afetaria. 
Estatisticamente, 100 % dos alunos participantes da 
oficina sanaram dificuldades conceituais acerca do 
tema abordado, bem como tiveram contato direto 
com o recurso didático utilizado, promovendo o 

trabalho em equipe e a capacidade de observação, 
caracterizando o uso desta ferramenta como recurso 
didático interativo. Sendo assim, chama-se a atenção 
do professor que em sua prática pedagógica muitas 
vezes deixa de utilizar a experimentação como 
recurso didático devido às dificuldades como falta de 
estrutura, falta de familiaridade dos alunos com as 
atividades experimentais ou ainda, problemas de 
leitura e interpretação por parte dos alunos

2
. 

Diante da aplicação da oficina, verificou-se como dito 
anteriormente, a importância da experimentação como 
complemento aos conhecimentos adquiridos pelos 
alunos, uma vez que estes aprendem ao correlacionar a 
teoria e a prática com seu cotidiano

3
.  

Apesar dos ótimos resultados obtidos na realização da 
oficina, notou-se que os alunos participantes da oficina 
apresentam problemas de leitura e interpretação de 
textos, além de demonstrarem certa apatia em relação à 
leitura. Com a realização da atividade experimental, os 
alunos mostraram-se mais interessados em saber o que 
acontecia, uma vez que tratava-se de um recurso didático 
antes não utilizado, que fez com que eles pudessem 
correlacionar a teoria e a prática de maneira satisfatória, 
o que foi muito gratificante. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS/CONCLUSÕES 

Segundo as análises dos dados coletados, conclui-
se que a experimentação é um recurso que 
complementa a construção do conhecimento, 
proporcionando a interação dos indivíduos 
envolvidos neste processo. Além disso, estimula a 
formação de um cidadão crítico e participativo a 
partir da construção do senso crítico do aluno 
através da observação, enriquecida pela discussão 
de aspectos relacionados ao cotidiano do mesmo de 
modo a fazer com que o pensamento científico faça 
parte de sua vida.  
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Introdução 

As dificuldades de mudança de postura na prática 

docente, a falta de reflexão sobre os processos 

de ensino e aprendizagem, a péssima estrutura 

dos planos de carreira docente, nos faz enxergar 

da importância de levar em consideração a 

subjetividade do professor (TARDIF, 2010). 

Sendo necessária uma reflexão sobre as 

dificuldades enfrentadas pela classe docente no 

exercício de sua ação pedagógica, e as 

contribuições que o processo de formação 

continuada pode oferecer para melhoria do 

ensino. Mesmo após alguns avanços professores 

“agem pedagogicamente, mais de acordo com o 

senso comum, do que de acordo com as teorias 

de ensino e aprendizagem, por desconhecê-las 

na prática” Maldaner (1997, p. 186). Como 

consequência, são identificadas práticas 

pedagógicas docentes irreflexivas e acríticas, que 

tendem a culpar fatores externos a sala de aula, 

como principais empecilhos e dificuldades na 

melhoria da qualidade do ensino. Assim, 

buscamos neste trabalho identificar as 

concepções de 22 professores do Ensino 

Fundamental de Ciências sobre possíveis 

problemas que dificultam o processo de ensino 

desta disciplina, como também, fazer analise da 

importância que os docentes atribuem à formação 

continuada, visto que estes estavam no momento 

da pesquisa participando de um programa de 

formação oferecido em parceria entre as 

Universidades Federais do Pará e Sergipe. Os 

dados foram coletados através da aplicação de 

um questionário com perguntas abertas e 

fechadas. 

Resultados e Discussão 

Observa-se no Gráfico 1, os fatores que os 

docentes atribuem a dificuldades enfrentadas nas 

aulas de Ciências. (I) Deficiência na leitura dos 

alunos, (II) Falta de material adequado para 

realização de experimentos, (III) Desinteresse do 

aluno com o processo educacional.  Os dados 

identificados mostram uma realidade semelhante 

à encontrada, no trabalho de Lima (2009), no qual 

verificou-se que professores que lecionam a 

disciplina de Química no Ensino Fundamental, 

atribuem como dificuldade no ensino-

aprendizagem da disciplina a fatores externos, 

como: carga horária, falta de interesse dos 

alunos, de material didático, ausência de 

laboratórios, ou seja, as dificuldades nunca são 

atribuídas à própria formação do professor.  

Com relação à importância da formação                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

continuada, observa-se no Gráfico 2, as seguintes 

concepções: A - é necessária para que haja troca 

de experiências entre os profissionais de uma 

mesma rede; B - é importante para que possam 

atualizar seus conhecimentos; C - é uma 

oportunidade de aprender novas metodologias. D 

- alguns apenas afirmaram ser importante, sem 

expressar algo específico. 

 

 

 

 

 

 

 

 Conclusões 

Neste trabalho podemos observar a importância 

de estímulo a processos de reflexão e pesquisa 

sobre a prática docente, não só dos professores 

sujeitos da pesquisa, como de toda a classe 

docente, para que estes profissionais possam 

perceber que a melhoria do ensino, passa 

também pela necessidade de mudança e 

aprimoramento de sua própria prática. 
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Introdução e Metodologia 
Em um ensino que visa à formação de um cidadão 
crítico é imprescindível que se faça uso da 
contextualização, pois esta favorece o melhor 
entendimento relacionando o conteúdo científico com 
o cotidiano do aluno (WARTHA, 2005). 
O livro didático (LD) é uma ferramenta ainda muito 
utilizada no trabalho em sala de aula, constituindo um dos 
roteiros oficiais para a estrutura da escolarização, 
devendo este estar de acordo com os PCNEM. Porém o LD 
somente centrado nos conceitos científicos, sem o 
envolvimento de situações reais, torna a disciplina 
desmotivadora para o aluno. 
O objetivo principal deste trabalho é verificar como o 
conhecimento químico é contextualizado nos LD de 
química no último PNLD. E de forma mais especifica 
averiguar os tipos de contextualização nos livros 
didáticos, partindo das concepções de Santos e Mortimer 
(1999), que são: 1-Contextualização como estratégia de 
ensino aprendizagem; 2-Contextualização como descrição 
científica de fatos e processos do cotidiano do aluno; e 3-
Contextualização como desenvolvimento de atitudes e 
valores para a formação do cidadão crítico. 

Resolvemos unir as contextualizações 
representadas pelos itens 1 e 2, consideramos os dois 
tipos como um só, Tipo A - Contextualização como 
estratégia de ensino aprendizagem utilizando a descrição 
científica de fatos e processos do cotidiano do aluno 
(exemplificação) e o 3 como tipo B - Contextualização 
como desenvolvimento de atitudes e valores para a 
formação do cidadão crítico. 
A pesquisa tem uma abordagem quantitativa e 
qualitativa. Foi analisado um conteúdo em comum com 
todos os livros considerados. O Assunto que foi 
investigado foram os relacionados á Materiais, Substância 
Pura, Substância simples, Substância Compostas, Misturas 
e Sistemas. 
Os LDs analisados foram escolhidos devido à 
disponibilidade, o que não aconteceu com o livro do 
Mortimer e Machado. 

Resultados e Discussão 
INVESTIGANDO A CONTEXTUALIZAÇÃO NOS LIVROS DIDÁTICOS DE 

QUÍMICA  

LIVRO Tipo A Tipo B 

Posição tipo A Posição tipo B 

Decorrer 
do texto 

Texto 
Comple-
mentar 

Decorrer 
do texto 

Texto 
Comple-
mentar 

Livro 1 6 0 5 1 0 0 

Livro 2 12 0 10 2 0 0 

Livro 3 8 2 4 4 0 2 

Livro 4 18 1 14 4 0 1 

Tabela 1: Tabela com dados quantitativos da investigação da contextualização 
presente nos livros didáticos.  

Legenda: Livro 1: Química na abordagem do cotidiano. Autores: 

Eduardo Leite do Canto e Francisco Miragaia Peruzzo; Livro 2: 
Química- meio ambiente- cidadania- tecnologia. Autora: Martha 
reis; Livro 3: Química para a nova geração- Química Cidadã. Autores: 
Gerson de Souza Mól e colaboradores; Livro 4: Ser protagonista 
química. Autor: Julio Cesar Foschini Lisboa. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Mudanças vêm sendo realizadas com o intuito de 
introduzir a contextualização nos livros didáticos de 
química, porém o que se observa é que grande parte 
deles ainda não utilizam esta estratégia para a melhoria 
da compreensão dos conteúdos químicos abordados. 
Os Livro 1 e Livro 2 vêm sendo aperfeiçoados de modo a 
contemplar os aspectos visuais e gráficos, bem como 
valorizam a correção de erros conceituais de edições 
antigas, mas no que diz respeito à contextualização 
necessitam estimular o seu uso, visto a grande 
importância desta. O Livro 4 está na sua primeira edição e 
contemplou em um dos seus textos complementares uma 
abordagem contextualizada que favorece a formação do 
cidadão. 
Dos livros analisados o que apresentou maior número de 
contextualizações voltadas para a formação do cidadão 
crítico foi do grupo PEQUIS (LIVRO 3), pois este foi criado 
com este fim, foi fundamentado em princípios 
construtivistas. Este livro foi desenvolvido por estudiosos 
da área de ensino e ciências, e trás um conteúdo 
trabalhado em grande parte de forma temática, 
abordando assuntos que contemplam as interfaces 
ciência, tecnologia e sociedade (CTS). 
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Introdução  O conhecimento da Química 
propõe a análise das relações desta, como ciência com as 
tecnologias e seus impactos na sociedade e no meio 
ambiente. O ponto de partida de qualquer situação de 
ensino – aprendizagem deve ser sempre a partir do que o 
aluno já sabe: seus conhecimentos prévios, que englobam 
também suas experiências anteriores. Considerando seus 
conhecimentos prévios, o novo conhecimento construído 
será mais significativo para o estudante, pois estará 
acrescentando entendimento a elementos já conhecidos e 
familiarizados. 
Segundo Moreira (2000), a atual forma de transmitir 
conhecimentos das escolas não prepara alunos para um 
futuro que está constantemente em transformação. E nem 
estimula o questionamento, o que torna alunos cada vez 
mais passivos e desmotivados.  A forma como o conteúdo 
oxirredução e trabalhado em sala de aula não é diferente e 
dessa forma não proporciona uma aprendizagem efetiva. 
Assim, trabalhar este conteúdo de forma contextualizada a 
partir do tema Vitamina C facilitará a aprendizagem 
significativa, de modo que o aluno irá relacionar e perceber 
a utilidade do conteúdo estudado, motivando-o. 
Pretende-se mostrar a função da vitamina C no nosso 
organismo e por que ela é tão importante para o 
funcionamento correto deste. Além disso, será discutido o 
motivo pelo qual se utiliza esta vitamina para a conservação 
e prevenção contra a oxidação dos alimentos. Buscar-se-á a 
partir do experimento “A procura da vitamina C”, comprovar 
o caráter antioxidante da vitamina C usando para isso a 
tintura de iodo. 
Possibilitar meios para que a compreensão dos conceitos 
científicos sejam apreendidos de forma significativa pelo 
discente, é o ponto norteador desse trabalho. Além disso, 
busca-se propiciar a compreensão a partir de procedimentos 
experimentais e textos utilizando de questionamentos 
como, “Por que esta vitamina (vitamina C) é tão importante 
para o nosso organismo?”, “O que faz com que 
determinadas frutas (maçã, banana, pêra, por exemplo) 
escureça quando expostas?” e ainda “O ácido ascórbico é 
antioxidante. Explique o que isso significa?”, com o objetivo 
de desenvolver os conteúdos relacionados à oxirredução. 
Sugere-se que a proposta seja aplicada em 4 aulas. 

Proposta de Discussão Experimental 
As aulas em questão deverão ser desenvolvidas em três 
etapas: A problematização inicial, onde deverá ser aplicado 

um questionário prévio, com seis questões que deverá 
ser respondido individualmente, visando identificar as 
concepções alternativas dos alunos sobre a vitamina C 
e o conteúdo químico de oxirredução; a organização 
do conhecimento, nesta etapa abordará um texto 
interativo, com o título “Vitamina C”. O texto será 
dividido em partes e cada parte deverá ser lida, alguns 
questionamentos deverão ser feitos a fim de 
introduzir os conteúdos químicos relacionados, 
possibilitando assim a contextualização do conteúdo 
oxirredução; e aplicação do conhecimento, onde será 
trabalhado o experimento “A procura da vitamina C”. 
O experimento deverá ser realizado buscando 
mensurar de forma qualitativa a presença de vitamina 
C em sucos de algumas frutas e ao fim desta etapa 
uma discussão será realizada a respeito do 
experimento e do conteúdo químico abordado. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É de suma importância que o aluno consiga relacionar 
o conteúdo químico com o seu cotidiano, dessa forma 
a motivação e consequentemente a aprendizagem se 
farão presente de forma mais efetiva. 
Espera-se que o conteúdo oxirredução trabalhado 
através do tema contextualizador Vitamina C 
possibilite aos alunos, habilidades e competências não 
só na resolução de problemas químicos, mas em sua 
vida em sociedade, pois se busca não apenas a simples 
memorização, mas acima de tudo uma aprendizagem 
significativa de modo que esses alunos ajam crítica e 
conscientemente diante dos problemas sociais que se 
lhes apresentarem. 
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Introdução e Metodologia 

Um dos grandes desafios do ensino atual é 

desenvolver metodologias aplicáveis a todas as 

áreas do conhecimento, inclusive Ciências, nas quais 

o aluno tenha participação efetiva, despertando nele 

o interesse na busca do conhecimento. As Histórias 

em Quadrinhos (HQ) vêm, há muitos anos, 

influenciando e divertindo com sua forma peculiar 

gerações e gerações. Trata-se de um instrumento 

agradável de leitura, de caráter cotidiano, de foco 

popular e de fácil interpretação e entendimento. 

Deve-se ressaltar ainda as características 

intimamente relacionadas ao aspecto lúdico, 

linguístico e psicológico das figuras e da narrativa, o 

que torna plausível considerar os Quadrinhos como 

uma estratégia alternativa para o Ensino de Ciências 

[1]. Nesse sentido, uma ferramenta potencial, porém 

ainda pouco utilizada em sala de aula é o HQ. Para 

montar uma HQ utiliza-se um software educativo, 

que é um editor de histórias em banda desenhada 

(BD) com um banco de imagens com os diversos 

componentes para a construção de uma BD (cenário, 

personagens, etc) e vários recursos de edição destas 

imagens. O presente trabalho tem como objetivo 

propor construção de Histórias em Quadrinhos como 

metodologia alternativa para explicar conteúdos de 

Ciências utilizando a ferramenta computacional HQ. 

 

Resultados e Discussão 

Segundo Caruso et al, todo material didático estabelecido 

pela professora da turma de Biologia/Química da UFS 

para a montagem da História envolveu Vírus e doenças 

causadas por eles. Para montagem dos quadrinhos, os 

personagens (alunos e professora) foram fotografados. 

Posteriormente, as fotos foram transferidas para o 

computador para que fossem realizadas as modificações, 

com a finalidade de deixá-las em formato de desenho. 

Para tal, utilizou-se o programa computacional de edição 

de fotos “Nero PhotoSnap”. O passo seguinte foi a 

montagem final da História em Quadrinhos, com inserção 

das fotografias modificadas e do texto, através do 

software. A imagem do “gibi” é acompanhada com uma 

nuvem sobre a cabeça dos personagens, onde está escrita 

a história. Neste trabalho, isto também foi feito, e o texto 

contido nas nuvens apresentava o conteúdo a ser 

abordado durante a aula. A aula em quadrinhos ficou 

pronta e os alunos puderam se divertir com as fotos e as 

falas. A falta de habilidade em desenho, na construção de 

HQ, pode ser contornada utilizando-se de recursos 

tecnológicos disponíveis, gerando um produto final 

satisfatório e de qualidade. Os resultados obtidos através 

dessa atividade foram, no geral, muito expressivos. É 

destacável o envolvimento dos discentes na montagem da 

História, com participação ativa, contribuindo 

significativamente na construção do conhecimento. Além 

disso, a aula mostrou-se dinâmica e interativa, bem como 

as discussões e os questionamentos que se 

desencadearam ao longo da construção, inclusive, 

iniciaram de forma espontânea entre os próprios alunos, 

com mediação da professora. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS/CONCLUSÕES 

Dessa forma, a História em Quadrinhos pode ser 
considerada com uma atividade lúdica, dinâmica e 
atraente, podendo associar em sua estrutura as 
características pedagógicas e as potencialidades 
didáticas inerentes, sendo favoráveis ao processo de 
ensino/aprendizagem. 
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Introdução 

As críticas feitas à forma com que os 
conteúdos são abordados em sala de aula, os 
baixos níveis de aprendizado mostrados pelos 
alunos da Educação Básica quando são 
submetidos a avaliações externas e internas no 
contexto da própria escola, acompanhadas do 
crescimento de pesquisas, publicações e 
eventos na área de ensino em todo o país, nos 
faz refletir cada vez mais sobre a importância 
da busca por um processo de ensino-
aprendizagem desafiador, contextualizado e 
crítico realizado através da vivência de 
situações reais e não apenas abstratas. 
Segundo Mortimer (2007) a Química vem 
sendo concebida pelos discentes como “bicho 
de sete cabeças”. Além da Química, outras 
disciplinas podem estar sendo considerada 
dessa forma pelos nossos alunos. Sabe-se 
que parte desta visão esta relacionada à forma 
de conduzir o processo de ensino-
aprendizagem, que por muito tempo esteve ou 
ainda está calcada na transmissão-recepção 
de conteúdos e na ausência de atividades que 
possibilitem aos alunos a percepção da 
presença de cada uma das ciências Química, 
Física, Biologia, Matemática, Geografia, 
História, entre outras, em todos os momentos 
do seu dia a dia. Neste sentido apresentamos, 
neste trabalho, atividades realizadas no ano 
de 2011, em um Encontro Científico ocorrido no 
Colégio Estadual Abdias Bezerra, município de 
Ribeirópolis-SE. 
Dentre os objetivos da proposta, destaca-se a 
possibilidade dos alunos passarem de uma 
postura passiva frente ao processo de ensino-
aprendizagem, a construção e apresentação de 
oficinas em cada uma das disciplinas do 
currículo da Educação Básica. 

Resultados e Discussão 

Ao total foram apresentadas em dois dias do evento 

51 oficinas temáticas, sendo 17 apresentadas por 

alunos matriculados em cursos superiores da 

Universidade Federal de Sergipe (UFS) e 34 

ministradas por alunos do ensino médio e 9º ano do 

ensino fundamental da referida escola. As oficinas 

foram orientadas pelos professores da própria 

instituição e por docentes do ensino superior. Foram 

abordados vários temas, como: “determinação de 

vitamina “C” em alimentos”, “vantagens e 

desvantagens do uso de corantes como aditivo 

alimentar”, “construção de um termômetro”, 

“descobrindo o desejo”, “arborização em 

Ribeirópolis”, entre outros. Além, das oficinas, que 

ocorriam sempre no interior da sala de aula e com 

tempo determinado, tivemos mesas-redondas, 

palestras, dramatizações, apresentações culturais, 

teatros e o Show da Química. Estas atividades 

contaram com profissionais de diferentes 

especificidades, como: professores, médicos, 

farmacêuticos, psicóloga, artistas da região, além da 

interação com a comunidade escolar.  
Figura 01: Apresentação de oficina       Figura 02: Mesa-redonda 
Figura 03: Apresentação de oficina Figura 04: Palestra  

 Conclusões 

Neste trabalho, observamos a importância, da 

vivência de situações reais no ensino-

aprendizagem das várias disciplinas que 

permeiam o currículo da Educação Básica. As 

atividades realizadas permitiram aos alunos 

saírem de uma postura passiva e buscarem a 

construção do conhecimento. Além, da 

possibilidade dos discentes, compreenderem 

melhor a presença da ciência em seu cotidiano. 
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Introdução e Metodologia 

A Química como ciência, numa perspectiva 

experimental dipõe de alternativas viáveis na 

execução de aulas que complementem a teoria e 

prática como caráter investigativo e, sobretudo, 

pautado na construção conjunta do 

conhecimento. Aulas expositivas, quando bem 

acompanhadas, inferem este complemento de 

forma prazerosa e eficaz
1
. Entretanto é 

necessário que haja pleno domínio docente 

acerca dos objetivos e da metodologia a serem 

adotados para tal execução, evitando, assim, que 

se desenvolva o ‘experimentalismo’, ou seja, o 

fazer por fazer. O ensino experimental é 

caracterizado por seu papel investigativo na 

função pedagógica de auxiliar o aluno na 

compreensão dos fenômenos sobre os quais se 

referem os conceitos
2
. O objetivo deste trabalho 

foi classificar os alimentos com características 

ácidas e básicas, através da análise sensorial, 

como forma de introduzir o conteúdo Ácidos e 

Bases.  

O trabalho foi desenvolvido no Colégio Estadual 

Presidente Costa e Silva, numa turma de 1º ano 

do Ensino Médio. Primeiramente foi misistrada 

uma revisão sobre os conteúdos Ácidos e Bases, 

em seguida, foram colocados alimentos (Figura 1) 

com características ácidas e báiscas numa mesa, 

após, foi posta uma venda nos olhos dos alunos e 

os mesmos avaliaram o caráter ácido ou básico 

através da análise sensorial dos alimentos. Para 

realização da atividade foram utilizados: frutas 

cítricas (laranja, limão, acerola), maçã, uva, 

refrigerante, vinagre, leite, banana e ovos 

cozidos. 

Resultados e Discussão 

Observou-se que os alunos conseguiram identificar 

através da análise sensorial as características ácidas e 

básicas dos alimentos degustados, construindo dessa 

maneira o seu próprio conceito diante do conteúdo 

discutido em sala de aula. Além disso, despertou o 

interesse dos mesmos pelo assunto facilitando a 

identificação de uma substância ácida ou básica. 

Os comentários dos alunos evidenciam a relevância da 
metodologia aplicada: 
“A aula é mais interessante com experimento, assim 
agente aprende mais”.  
“Experimentando os alimentos fica mais fácil saber 
quem é ácido ou base”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Alimentos de caráter ácido e básico. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS/CONCLUSÕES 

A metodologia utilizada contribuiu positivamente para 

o aprendizado dos estudantes, motivando-os e 

explicitando a relevância do conteúdo químico 

ministrado. A análise sensorial pode ser vista como 

uma ferramenta que incita à curiosidade do aluno, 

ajudando-o na compreensão e na construção dos 

próprios conceitos, sendo capaz de controlar e 

observar melhor os fenômenos que ocorrem através 

do paladar. 
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Introdução e Metodologia 

Existem reações bioquímicas quando uma pessoa esta 

amando. A cada fase do amor existem diferentes 

substâncias químicas no corpo, como por exemplo, 
testosterona, dopamina, ocitocina, etc1. A fase da 

adolescência é o período de descoberta destas emoções. 

Desta forma, a sensação do prazer, o amor e paixão, 

sejam por meio de expressões, desejos, vontades são 

temas que podem ser explorados em sala de aula de uma 

forma contextualizada, utilizando a análise de músicas 

com as respectivas substâncias produzidas pelo corpo.  

A Química, como uma ciência exata e relevante para o 

entendimento do comportamento humano e ambiental, 

identifica, analisa e prepara moléculas. Essas estruturas 

podem variar desde compostos naturais até aqueles 

sintéticos, a fim de compreender os sentimentos 

complexos e universais que rodeiam o Homem1. 

As novas abordagens de ensino de Química constituem-se 

como possibilidades para concretizar os objetivos 

educacionais propostos para este ensino, tornando-o não 

somente relevante para os alunos, mas também para os  

próprios professores e para escolas, reafirmando a  

importância social, hoje em dia tão questionada2. 

O objetivo do trabalho foi promover o conhecimento 

científico, a partir da análise e leitura de músicas que 

remetem os fenômenos que ocorrem nos seres humanos 

através de um beijo. 

O trabalho foi desenvolvido no Colégio de Aplicação da 

UFS (CODAP) durante a realização do XIX JECCCA - 

Jornada Esportiva Científica e Cultural com alunos de 

Ensino Médio. Primeiramente, foram recapitulados alguns 

conceitos sobre os fenômenos que ocorrem durante o 

beijo, em seguida a turma foi dividida em grupo e iniciado 

a análise, leitura das músicas e como também cantada 

cada música com todos os participantes. 

Resultados e Discussão 

Foram analisadas algumas músicas, dentre elas a música 

Amar não é pecado, de Luan Santana. Observou-se, 

segundo Figura 1, que os alunos demostraram grande 

interesse pela temática discutida, pois tem uma relação 

direta com as situações cotidianas observadas no meio 

social.  

a) 

 

b) 

 

Figura 1 – a) Análise da Música de Luan Santana Amar não 
é pecado e b) alunos cantando 
Foi abordado que a dopamina produz a sensação de 
felicidade e a adrenalina causa a aceleração do coração e 
excitação. Além disso, o objetivo de um beijo é acionar o 
neurotransmissor do prazer. Com o passar do tempo o 
organismo vai se acostumando com essas substâncias. E 
então, os hormônios ocitocina e vasopressina surgem 
como responsáveis pela atração que evolui para uma 
relação calma, duradoura e segura. 
O resultado desta proposta foi extremamente relevante 
para os adolescentes, pois, estes aprenderam de forma 
prazerosa quanto ás reações que ocorrem no corpo 
durante um beijo. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS/CONCLUSÕES 

Através da análise da leitura das músicas e seu canto, foi 
possível introduzir alguns conteúdos bioquímicos, assim 
como correlacionar as sensações que ocorrem durante a 
demostração de um beijo com as respectivas substâncias 
envolvidas. Desta forma, o ensino de Química ganha 
significado para os alunos com aprendizado não 
tradicional. 
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Introdução e Metodologia 

O termo CTS (Ciência, Tecnologia e Sociedade) está 

diretamente relacionado ao Ensino de Química, uma vez 

que contribui para que o aluno compreenda situações 

reais do cotidiano e possa tomar deciões importantes 

para as gerações futuras. Essas decisões podem ser vistas 

no    cotidiano de todas as pessoas, desde a escolha de 

materiais para consumo à aplicação de  tecnologias 

utilizadas em processos de limpeza utilizando saneantes 

ou produtos de limpeza no qual se refere. Alem disso, 

modelos de ensino e de aprendizagem que envolvam os 

alunos em percursos de investigação genuínos e 

privilegiem integração de inter-relações CTS, promovem o 

desenvolvimento de capacidades, competências e 

atitudes que dificilmente se desenvolveriam em 

abordagens baseadas em modelos de ensino tradicional1. 

O ensino de Química com foco em CTS possibilita o 

desenvolvimento da capacidade dos alunos aprenderem a 

adotar uma postura diferente diante dos problemas 

atuais, articulando o conhecimento químico do cotidiano 

com as questões sociais, políticas e ambientais. Nesta 

perspectiva, o letramento dos cidadãos vai desde o 

letramento no sentido do entendimento de princípios 

básicos de fenômenos do cotidiano até a capacidade de 

tomada de decisão em questões relativas à ciência e 

tecnologia em que estejam diretamente envolvidos2. O 

objetivo deste trabalho foi discutir a abordagem do 

ensino CTS na educação, especificamente no ensino de 

Química, através da temática da elaboração e 

comercialização dos produtos de limpeza. Levando em 

consideração, as recomendações estabelecidas pela 

ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e as 

situações vivenciadas no cotidiano de todas as pessoas. O 

trabalho foi realizado no Colégio Estadual Presidente 

Costa e Silva, numa turma de 3º ano do Ensino Médio. 

Inicialmente, foi discutido em sala de aula sobre a 

elaboração dos produtos de limpeza como fonte 

alternativa de renda, logo após os alunos foram 

conscientizados quanto ao processo de elaboração e 

comercialização dos produtos de limpeza, politicamente 

correta levando em consideração as recomendações da 

ANVISA. 

Resultados e Discussão 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 01: (a) Ministração da aula sobre as orientações 
da ANVISA e os saneantes. (b) Casas onde são 
comercializados os produtos de limpeza. 

Durante a realização do trabalho foi constatado que 
muitas pessoas têm comercializado estes tipos de 
produtos, uma vez que o preço se torna mais 
acessível, pois normalmente os saneantes 
clandestinos não fazem o que prometem no que diz 
respeito a sua ação como agente de limpeza, na 
maioria das vezes, os produtos só possuem cor e 
cheiro agradável, de acordo com os consumidores

3 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS/CONCLUSÕES 

Assim, se faz necessário, uma mudança na metodologia 
aplicada por professores em sala de aula, no sentido de 
relacionar os conteúdos químicos em consonância com as 
questões CTS, contribuindo de forma significativa no 
processo de ensino aprendizagem dos alunos, 
preparando-os para enfrentar desafios dentro e fora do 
ambiente escolar de acordo com a realidade no qual está 
inserido. 
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