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APRESENTAÇÃO

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

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

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

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

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

Na X Edição da Escola de Verão em Educação Química o tema central é: “TIC’s ferramenta de ensino e

pesquisa na formação de professores.”

A X Escola de Verão em Educação Química (EVEQUIM) e III Seminário Integrador Iniciação à Docência:

Ações do PIBID Química na Educação Básica, tem como objetivo geral, promover o debate e reflexão

sobre o uso das TIC’s como ferramenta de ensino e pesquisa no processo de formação inicial e continuada

de professores de Química contribuindo para a formação inicial e continuada de professores, diminuindo

os distanciamentos existentes entre a Instituição de Ensino Superior e as escolas de Educação Básica. Na

X EVEQUIM serão realizados cinco minicursos; três Temas de Debate; duas palestras, relatos de

experiência, oficinas pedagógicas, oficinas temáticas, seção de comunicação científica para trabalhos

completos e apresentação de pôsteres para os resumos. Pretendemos ainda, reforçar e ampliar as ações junto

aos estudantes da Educação Básica, apresentando 10 oficinas temáticas sobre diferentes temas e conceitos

químicos produzidos pelos bolsistas do PIBID/Química/UFS a 300 alunos de escolas públicas do interior e

capital. Os professores de Química de nosso estado terão sua inscrição no evento de forma gratuita a fim

de contribuirmos com uma maior participação destes profissionais nas atividades.

Prof. Msc. João Paulo Mendonça Lima

Coordenador do X EVEQUIM/PIBID

Profa. Msc. Djalma Andrade

Vice-Coordenadora do X EVEQUIM/PIBID
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PROGRAMAÇÃO
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PROGRAMAÇÃO

Dia 01/04/2014 – terça-feira
HORÁRIO ATIVIDADE LOCAL

13:30/16:30 h

OFICINAS TEMÁTICAS
Clientela: alunos da educação básica

Didática VI

Oficina Temática 01: Como identificar ocorrência de transformações químicas
em frutas?
Ministrante: Jennyfer Alves Rocha (Bolsista da
CAPES/PIBID/UFS/Química)

Sala 001

Oficina Temática 02: Medicamentos Industrializados: um tema gerador para
compreender reações químicas
Ministrante: José Raimundo Santos de Jesus (Bolsista da
CAPES/PIBID/UFS/Química)

Sala 003

Oficina Temática 03: Oficina Temática 03: Óxidos: simulando a produção de
chuva ácida.
Ministrante: Suelaine dos Santos Souza (Bolsista da
CAPES/PIBID/UFS/Química)

Sala 105

Oficina Temática 04: Química e saúde: uma abordagem para o estudo de
gorduras saturada e insaturada
Ministrante: Anderson de Oliveira Santos (Ex-bolsista da
CAPES/PIBID/UFS/Química)

Sala 106

Oficina Temática 05: Água: a fonte de vida mais abundante na natureza
Ministrante: Verônica de Oliveira Siqueira (Bolsista da
CAPES/PIBID/UFS/Química)

Sala 107

Oficina Temática 06: Lei seca: um tema estruturante para o estudo das soluções
Ministrante: Joedna Vieira Barreto (Bolsista da
CAPES/PIBID/UFS/Química)

Sala 108

Oficina Temática 07: Compreendendo o descarte de pilhas e baterias
Ministrante: Daniela Rosa dos Santos (Bolsista da
CAPES/PIBID/UFS/Química)

Sala 109

Oficina Temática 08: Acidez estomacal como tema gerador no ensino de ácidos
e base
Ministrante: Luis Henrique Barros da Silva (Bolsista da
CAPES/PIBID/UFS/Química) e Silná Maria Batinga Cardoso

Sala 110

Oficina Temática 09: Pressão Atmosférica: você sabe como funciona e como
tirar proveito dela?
Ministrantes: Leyliane Santana Gois (Bolsista PIBIX/UFS) e Jéssica Aline
Santos Lemos.

Sala 111

Oficina Temática 10: Como identificar vitamina C em alimentos?
Ministrantes: Thaís Campos Gomes Alves e Adriana Santos (Bolsistas da
CAPES/PIBID/UFS/Química)

Sala 113

17:00/18:30 TEMA DE DEBATE Auditório
Didática VI

PIBID: Desafios e Perspectivas para formação de professores para Educação Básica.
Participantes: Gicélia Mendes da Silva (UFS) Elisa Prestes Massena (UESC) e Erivanildo Lopes da Silva (UFS)

18:30/19:30 h ENTREGA DE MATERIAL E CREDENCIAMENTO DIDÁTICA VI

19:30/ 20:00 h Abertura – autoridades constituídas
Apresentação da Filarmônica Nossa Senhora da Conceição

Auditório
Didática VI

20:00/21:30 h Conferência de Abertura: TIC’s ferramenta de ensino e pesquisa na formação
de professores
Palestrante: Prof. Dr. Marcelo Leandro Eichler – (UFRGS)

Auditório
Didática VI
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Dia 02/04/2014 – quarta-feira

HORÁRIO ATIVIDADE LOCAL
8:30/11:30 h OFICINA PEDAGÓGICA

O uso do vídeo didático no ensino de Química: princípios teóricos e
aplicabilidade
Ministrante: Prof. Dr. Agnaldo Arroio (USP)
Clientela: bolsistas do PIBID/Química e professores da Educação Básica

Didática VI
SALA 105

OFICINAS PEDAGÓGICAS Didática VI

13:30/16:30 h
Oficina 01: Concepções Alternativas sobre Equilíbrio Químico e a Utilização
do EQUIL no Ensino de Química
Ministrante: Anderson de Oliveira Santos – Bolsista
PIBID/CAPES/UFS/Química

Sala 105

Oficina 02: Identidade docente: Quais os elementos presentes na trajetória de
formação de professores/as de Química?
Ministrante: Assicleide da Silva Brito – CESAD/UFS – Mestre em Ensino de
Ciências e Matemática

Sala 106

Oficina 03: Pesquisas na Formação de Professores de Química
Ministrante: Gisleine Souza da Silva e Paula Fernanda de Carvalho Dantas
(Mestrandas/NPGECIMA/UFS)

Sala 107

Oficina 04: A leitura e as TIC's como ferramenta de auxílio na construção dos
Modelos Mentais químicos
Ministrante: Ana Carla de O. Santos e Tatiana Santos Andrade. Mestrandas em
Ensino de Ciências e Matemática (NPGECIMA/UFS)

Sala 108

Oficina 05: O Ensino de Ciências Naturais em Comunidades Indígenas:
Concepções e Possibilidades de uma Prática Pedagógica Diferenciada
Ministrante: Hélio Magno Nascimento dos Santos - Mestrando em Ensino de
Ciências e Matemática (NPGECIMA/UFS)

Sala 109

Oficina 06: A Contextualização e o ensino CTS
Ministrante: Éverton da Paz Santos - Mestrando em Ensino de Ciências e
Matemática (NPGECIMA/UFS)

Sala 110

16:30/18:00 h TEMA DE DEBATE
TIC’s como ferramenta de pesquisa
Palestrante: Prof. Dr. Acácio Alexandre Pagan (UFS); Jailson Alves dos
Santos (UFBA); Renato Santos Araujo (UFS)

Auditório da
Didática VI

18:00/18:30 INTERVALO/COFEEN BREAK
MINICURSOS Didática VI

18:30/21:30 h

MC1 – Objetos de aprendizagem no ensino de química
Ministrante: Marcelo Leandro Eichler (UFRGS)

Lab. de
Informática Dep.
de Computação

MC2 - Recursos didáticos digitais para o ensino de Ciências
Ministrante: Renato Santos Araujo (UFS)

Sala 105

MC3 – Narrativas docentes nas práticas curriculares de Química: em foco a
interdisciplinaridade
Ministrantes: Maria Inês Petrucci Rosa (UNICAMP)

Sala 106

MC4 – Objetos de Aprendizagem - critérios de avaliação e uso.
Ministrante: Jailson Alves dos Santos (UFBA)

Lab. de
Informática Dep.
de Computação

MC5 – Currículo: diálogos entre a Universidade e a escola
Ministrante: Elisa Prestes Massena (UESC)

Sala 107

MC6 – O teatro na educação em ciências
Ministrante: Leonardo M. Moreira (UFRJ)

Sala 108
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Dia 03/04/2014 – Quinta-feira

HORÁRIO ATIVIDADE LOCAL
08:30/11:30 h OFICINA PEDAGÓGICA

Oficina: Produção de oficinas temáticas: princípios teóricos e aplicabilidade
Ministrante: Fabio Luiz de Souza (USP)
Clientela: bolsistas do PIBID/Química e professores da Educação Básica

Sala 105

13:30/ 15:30 h Relato de experiência: Ações do PIBID/Química na escola
Integrantes: Supervisores do PIBID; Bolsistas PIBID/Química/UFS; Aluno
da Educação Básica; Coordenação do PIBID/Química/UFS)

Auditório
Didática VI

15:30/ 17:00 h TEMA DE DEBATE: Currículo da Formação Inicial do Professor de
Química
Palestrante: Prof. Drª. Maria Inês Petrucci Rosa (UNICAMP) e Ana
Luiza de Quadros (UFMG)

Auditório
Didática VI

17:00/18:00 h APRESENTAÇÃO DOS PAÍNEIS/DQI Depto de Química
18:00/18:30 h INTERVALO/COFFEN BREAK
18:30/21:30 h MINICURSOS Didática VI

MC1 – Objetos de aprendizagem no ensino de química
Ministrante: Prof. Dr. Marcelo Leandro Eichler (UFRGS)

Lab. de
Informática Dep.
de Computação

MC2 - Recursos didáticos digitais para o ensino de Ciências
Ministrante: Prof. Renato Santos Araujo (UFS)

Sala 105

MC3 – Narrativas docentes nas práticas curriculares de Química: em foco
a interdisciplinaridade
Ministrantes: Maria Inês Petrucci Rosa (UNICAMP)

Sala 106

MC4 – Objetos de Aprendizagem - critérios de avaliação e uso
Ministrante: Prof. Jailson Alves dos Santos (UFBA)

Lab. de
Informática Dep.
de Computação

MC5 – Currículo: diálogos entre a Universidade e a escola
Ministrante: Prof. Dr. Elisa Prestes Massena (UESC)

Sala 107

MC6 – O teatro na educação em ciências
Ministrante: Leonardo M. Moreira (UFRJ)

Sala 108

Dia 04/04/2014 – sexta-feira

HORÁRIO ATIVIDADE LOCAL
13:30/15:30 h Comunicação Oral Didática VI

ENSINO E APRENDIZAGEM Sala 105
EXPERIMENTAÇÃO Sala 106
TIC’s E ENSINO DE QUÍMICA Sala 107
FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM QUÍMICA Sala 108
EDUCAÇÃO EM ESPAÇOS NÃO-FORMAIS Sala 109
ENSINO E APRENDIZAGEM E FORMAÇÃO DE PROFESSORES Sala 110

15:30/16:30 h Apresentação de bonecos de mamulengo com parte experimental
Coordenação: Prof. Msc. Erivanildo Lopes da Silva (UFS)

Auditório
Didática VI

16:30/18:00 Palestra de encerramento: (Re)pensando a formação do professor de química
com o olhar da pesquisa
Palestrante: Prof. Dr. Ana Luiza de Quadros (UFMG)

Auditório
Didática VI
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Palestra de abertura: “TIC’s ferramenta de ensino e pesquisa na formação de

professores”

Profa. Dr.Marcelo Leandro Eichler – (UFRGS)

Resumo: Nesta palestra procura-se traçar algumas questões importantes para a pesquisa da relação entre
a informática educativa e educação química. Nesse sentido, apresenta-se um panorama das tecnologias
inovadoras disponíveis para o ensino de química e se faz uma análise crítica de sua utilização em contexto
escolar. Os problemas relacionados à formação docente, à infraestrutura e gestão das escolas são
discutidos e apresentados como possíveis questões de pesquisa no âmbito da pesquisa em educação
química. Também são discutidas questões metodológicas relacionadas à informática educativa e ao ensino
científico e tecnológico.
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Palestra: “TIC’s como ferramenta de pesquisa”

Prof. Dr. Acácio Alexandre Pagan (UFS); Prof. Msc. Jailson Alves dos Santos (UFBA);

Prof. Dr. Renato Santos Araujo (UFS)

Resumo: Hoje vivemos na Sociedade da informação, onde a pasteurização e homogeneização cultural são

prementes. Isso nos leva a um acesso ultra veloz e irrefreável da informação, o que traz, consigo, novas

possibilidades e riscos. As TICs romperam os limites espaciais, temporais e sensoriais que tínhamos no

passado. E isso abre novos caminhos para a pesquisa e o ensino de Ciências. Mas que caminho trilhar?

Compreender que as tecnologias são instrumentos é um caminho promissor, pois o paradigma educacional

atual aponta não mais para o ensino de conteúdo, mas para a aprendizagem de competências. Com isso,

espera-se formar indivíduos autônomos, capazes de interagir socialmente e de utilizar recursos e

instrumentos de forma reflexiva. Nesse contexto, a preocupação com os instrumentos não deixa de existir,

mas divide espaço com questões igualmente relevantes para o ensino de Ciências tais como: Para que

ensinar?; Como ensinar?; E o que ensinar?

13



Palestra: “Currículo da Formação Inicial do Professor de Química”

Prof. Drª. Maria Inês Petrucci Rosa (UNICAMP) e Profa. Drª. Ana Luiza de Quadros
(UFMG)

Resumo: As diretrizes curriculares nacionais vigentes para os cursos de licenciatura trazem outras

possibilidades para a prática pedagógica. No entanto o processo de mudança curricular é um campo de

conflitos historicamente instituídos, o que torna as mudanças curriculares lentas ou pouco expressivas.

Assim, o questionamento perpassa pelas propostas recentes de formação inicial e o seu espaço no currículo.

14



Palestra de Encerramento: “(Re)pensando a formação do professor de química    com o

olhar da pesquisa”

Profa. Drª. Ana Luiza de Quadros (UFMG)

Resumo: Partindo a premissa de que a pesquisa é um meio confiável de detectar necessidades, tendências

e melhorias no ensino, podendo apontar soluções, a pesquisa em torno da formação de professores segue o

mesmo percurso. Temos inserido algumas atividades conjuntas - licenciandos, professores formadores e

professores da educação básica - no curso de formação inicial de professores de Química, com a intenção

de melhorar o nosso entendimento sobre essa formação e a própria formação. Os resultados apontam para

um maior envolvimento dos licenciandos com as atividades que envolvem “ser professor”.
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Mini-curso 1: Objetos de aprendizagem no ensino de química

Ministrante: Prof. Dr. Marcelo Leandro Eichler (UFRGS)

Resumo: Os discursos sobre a inclusão da informática e dos computadores nas atividades de educação

básica são anteriores ao surgimento e disseminação dos computadores pessoais. Nesse minicurso, procuro

analisar as possíveis relações entre o desenvolvimento da informática educativa e a apropriação dos

computadores no ensino e na aprendizagem de química, no Brasil e no exterior. Neste sentido, apresenta-

se uma breve linha temporal dos últimos 25 anos, que envolve tanto o desenvolvimento das tecnologias

digitais quanto a evolução dos conceitos pedagógicos sobre a utilização dos computadores na educação,

principalmente, em relação aos níveis fundamental e médio.

Mini-curso 2: Recursos didáticos digitais para o ensino de Ciências

Ministrante: Prof. Renato Santos Araujo (UFS)

Resumo:O minicurso tem como objetivo discutir a revolução ocorrida no âmbito das tecnologias da

informação e comunicação. Posteriormente serão apresentadas uma série de recursos didáticos digitais e

uma ferramenta digital online que ajuda o professor a encontrar, selecionar e classificar recursos didáticos

digitais específicos para aulas de química. Ao final, serão discutidos aspectos da didática em ensino de

Ciência com o suporte das tecnologias da informação e comunicação com a finalidade de promover

contextos de aprendizagem que superem o modelo tradicional.

Mini-curso 3: Narrativas docentes nas práticas curriculares de Química: em foco a
interdisciplinaridade

Ministrantes: Maria Inês Petrucci Rosa (UNICAMP)

Resumo: Quando pensamos na palavra currículo no sentido estrito do termo, percebemos que o mesmo

é objeto de investigação há muitos anos. No ensino de Química há pelo menos 40 anos vem sendo

debatido e pesquisado. A intenção no minicurso é pontuar alguns referenciais desse campo mais amplo

(GOODSON, 1997; APPLE, 2006; MOREIRA, 2010; MARCONDES, MORAES, 2013) e,

posteriormente, focar no ensino de Química fazendo articulação com a formação de professores (LOPES,

1997; MALDANER, 1999; SCHNETZLER, 2002; OLIVEIRA, PETRUCCI ROSA, 2008; MASSENA,

2011). Nesse sentido, também serão discutidas configurações/reconfigurações do currículo de Química e

como se pode fazer isso em parceria com a escola. Serão focalizadas algumas perspectivas teóricas como,

por exemplo, a Situação de Estudo (MALDANER, ZANON, 2006), a Abordagem Temática

17



(HALMENSCHLAGER, SOUZA, 2012) e como algumas atividades na formação de professores poderão

ser elaboradas do ponto de vista teórico e também considerando a experiência docente. Pretende-se assim

instigar os participantes a pensarem/elaborarem o currículo a partir de sua realidade docente,

vislumbrando a construção/reconstrução do mesmo.

Mini-curso 4: Objetos de Aprendizagem – critérios de avaliação e uso

Ministrante: Jailson Alves dos Santos (UFBA)

Resumo:Dado o consenso já estabelecido de que objetos de aprendizagem (OA) tem em si uma

finalidade educativa, buscamos com esse Minicurso apresentar aos professores e alunos alguns critérios

que tem sido estudados e apontados como válidos e necessários para avaliar Objetos de aprendizagem

quanto ao uso em salas de aula de ciências, especificamente salas de aula de química, como recursos de

ensino capazes de promover aprendizagem significativa. Critérios de avaliação - adequação

epistemológica, adequação pedagógica, adequação conjuntural interna, adequação cognitiva,

adequação (coerência com) conceitual, adequação didática, adequação contextual, adequação

curricular e presença de mapa conceitual - têm sido considerados por alguns pesquisadores. Alguns

questionamentos têm sido feito por pesquisadores (Flores et al, 2006) ao se avaliar um OA sob o ponto de

vista pedagógico. Isso vem demonstrar a necessidade que temos de nos debruçar sobre esses recursos, no

sentido de mostrar seus pontos positivos e estrangulamentos quando da sua utilização em sala de aula de

química, baseados em critérios validados pela comunidade.

Mini-curso 5: Currículo: diálogos entre a Universidade e a escola

Ministrante: Prof. Dr. Elisa Prestes Massena (UESC)

Resumo: Quando pensamos na palavra currículo no sentido estrito do termo, percebemos que o mesmo

é objeto de investigação há muitos anos. No ensino de Química há pelo menos 40 anos vem sendo

debatido e pesquisado. A intenção no minicurso é pontuar alguns referenciais desse campo mais amplo

(GOODSON, 1997; APPLE, 2006; MOREIRA, 2010; MARCONDES, MORAES, 2013) e,

posteriormente, focar no ensino de Química fazendo articulação com a formação de professores (LOPES,

1997; MALDANER, 1999; SCHNETZLER, 2002; OLIVEIRA, PETRUCCI ROSA, 2008; MASSENA,

2011). Nesse sentido, também serão discutidas configurações/reconfigurações do currículo de Química e

como se pode fazer isso em parceria com a escola. Serão focalizadas algumas perspectivas teóricas como,

18



por exemplo, a Situação de Estudo (MALDANER, ZANON, 2006), a Abordagem Temática

(HALMENSCHLAGER, SOUZA, 2012) e como algumas atividades na formação de professores poderão

ser elaboradas do ponto de vista teórico e também considerando a experiência docente. Pretende-se assim

instigar os participantes a pensarem/elaborarem o currículo a partir de sua realidade docente,

vislumbrando a construção/reconstrução do mesmo.

Mini-curso 6: O teatro na educação em ciências

Ministrante: Leonardo M. Moreira (UFRJ)

Resumo:Este mini curso se propõe problematizar o teatro enquanto motivador para discussões sobre

ciência e tecnologia. Para isso será abordada a ideia de peça didática de Bertold Brecht, procurando-se

refletir sobre possíveis articulações entre o teatro e as proposições da Alfabetização Científica. Como

parte prática, os participantes produzirão roteiros para peças teatrais que abordem a ciência e a tecnologia.

Por fim, será realizada uma análise do processo criativo do Projeto Ciência.
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OFICINAS TEMÁTICAS
Clientela: alunos da educação básica

Oficina Temática 01: Como identificar ocorrência de transformações químicas em frutas?

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

Oficina Temática 02: Medicamentos Industrializados: um tema gerador para compreender reações
químicas

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

Oficina Temática 03: Oficina Temática 03: Óxidos: simulando a produção de chuva ácida.

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

Oficina Temática 04: Química e saúde: uma abordagem para o estudo de gorduras saturada e insaturada

Ministrante: Anderson de Oliveira Santos (Ex-bolsista da CAPES/PIBID/UFS/Química)

Oficina Temática 05: Água: a fonte de vida mais abundante na natureza

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

Oficina Temática 06: Lei seca: um tema estruturante para o estudo das soluções

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

Oficina Temática 07: Compreendendo o descarte de pilhas e baterias

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

Oficina Temática 08: Acidez estomacal como tema gerador no ensino de ácidos e base

Ministrante: Luis Henrique Barros da Silva (Bolsista da CAPES/PIBID/UFS/Química) e Silná Maria
Batinga Cardoso

Oficina Temática 09: Pressão Atmosférica: você sabe como funciona e como tirar proveito dela?

Ministrantes: Leyliane Santana Gois (Bolsista PIBIX/UFS) e Jéssica Aline Santos Lemos.
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Oficina Temática 10: Como identificar vitamina C em alimentos?

Ministrantes: Thaís Campos Gomes Alves e Adriana Santos (Bolsistas da
CAPES/PIBID/UFS/Química)

Oficina 1: O uso do vídeo didático no ensino de Química: princípios teóricos e aplicabilidade

Ministrante: Prof. Dr. Agnaldo Arroio (USP)

Público: Bolsista do PIBID/Química e Professores de Educação Básica

Resumo: Esta apresentação tem como objetivo abordar a relação entre Comunicação Audiovisual e

Educação em Ciências com o intuito de colaborar nessa discussão e assim possibilitar uma melhor

utilização deste recurso na sala de aula. A discussão está voltada para a proposta de utilização do recurso

audiovisual na aprendizagem de Ciências (Química) e fundamentada em um estudo teórico com base na

literatura pertinente (Cinema, História do Cinema, Comunicação, Media Literacy, Educação em

Ciências, etc.). A linguagem audiovisual possibilita ao professor fomentar a autonomia do aluno quando

altera seu papel de transmissor para mediador de aprendizagens bem como sua própria autonomia. Para

tanto, é preciso que o professor se aproprie desta linguagem para que possa fazer uma utilização mais

plena do recurso audiovisual na sala de aula de Ciências (Química).

ARROIO, A. Context based learning: a role for cinema in science education. Science Education International. Vol. 21, n. 3, p. 131-143,

2010

ARROIO, A.; GIORDAN, M. O vídeo educativo: aspectos da organização do ensino. Química Nova na Escola, n. 24, p. 8-11, 2006.

Oficina 2: Produção de oficinas temáticas: princípios teóricos e aplicabilidade

Ministrante: Fabio Luiz de Souza (USP)

Público: Bolsistas do PIBID/Química e professores da educação básica

Resumo: As Oficinas Temáticas são uma estratégia de divulgação científica na qual um conjunto de

experimentos de caráter investigativo (e não comprobatório) sobre um tema de relevância social é

realizado por estudantes (e professores) tendo a mediação de monitores como suporte para a discussão

de aspectos conceituais, práticos, tecnológicos, ambientais, econômicos, sociais etc. com a finalidade de

aumentar nesse público o interesse pela Química. Tais oficinas são oferecidas a estudantes da educação
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básica pelo GEPEQ há quase duas décadas na Universidade de São Paulo. Conceitos como

contextualização dos conhecimentos científicos, abordagem CTSA e experimentação investigativa serão

tratados juntamente com os aspectos práticos do desenvolvimento e aplicação das oficinas temáticas.

Buscaremos, assim, refletir sobre os princípios teóricos e metodológicos que sustentam a proposta de

oferecimento de Oficinas Temáticas, enquanto atividade de divulgação científica, promovida por nosso

grupo de pesquisa. Os cursistas também poderão conhecer algumas atividades experimentais

desenvolvidas em nossas oficinas temáticas e a maneira como são conduzidas. Repensar o ensino e a

divulgação científica da Química de maneira temática, e não mais estruturada por meio de uma sequência

consagrada de conceitos, cristalizada nos livros didáticos brasileiros, é um desafio presente e uma ruptura

de paradigma necessária em nossa área.

Oficina 1: Concepções Alternativas sobre Equilíbrio Químico e a Utilização do EQUIL no Ensino de

Química

Ministrante: Anderson de Oliveira Santos – Bolsista PIBID/CAPES/UFS/Química

Público: Alunos da educação básica

Resumo: A presente oficina temática tem como objetivo apresentar algumas das principais pesquisas no

ensino de Química sobre concepções alternativas sobre o conceito cientifico equilíbrio Químico.

Também será discutido a importância das tecnologias da informática e comunicação (TIC’s) para o

ensino de Química, mais precisamente para o ensino do conceito equilíbrio Químico. Será apresentado

um software que poderá ser utilizado em sala de aula para auxiliar os professores de Química a ensinarem

o conceito equilíbrio Químico, correlacionado os três níveis do conhecimento Químico (microscópico,

macroscópico e representacional).

Oficina 2: Identidade docente: Quais os elementos presentes na trajetória de formação de professores/as

de Química?

Ministrante: Assicleide da Silva Brito – CESAD/UFS – Mestre em Ensino de Ciências e Matemática

Público: Alunos da educação básica

Oficina 3: Pesquisas na Formação de Professores de Química

Ministrante: Gisleine Souza da Silva e Paula Fernanda de Carvalho Dantas

(Mestrandas/NPGECIMA/UFS)
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Público: Alunos da educação básica

Oficina 4: A leitura e as TIC’s como ferramenta de auxílio na construção dos Modelos Mentais químicos

Ministrante: Ana Carla de O. Santos e Tatiana Santos Andrade. Mestrandas em Ensino de Ciências e

Matemática (NPGECIMA/UFS)

Público: Alunos da educação básica

Oficina 5: O Ensino de Ciências Naturais em Comunidades Indígenas: Concepções e Possibilidades de

uma Prática Pedagógica Diferenciada

Ministrante: Hélio Magno Nascimento dos Santos – Mestrando em Ensino de Ciências e Matemática

(NPGECIMA/UFS)

Público: Alunos da educação básica

Oficina 6: A Contextualização e o ensino CTS

Ministrante: Éverton da Paz Santos – Mestrando em Ensino de Ciências e Matemática

(NPGECIMA/UFS)

Público: Alunos da educação básica

Resumo: O objetivo da oficina é levantar e analisar as concepções dos participantes sobre a

Contextualização e o ensino de CTS, mediante a aplicação de um questionário e a elaboração de propostas

de conteúdos químicos que estejam relacionados com a temática. Além disso, serão discutidos alguns

conceitos teóricos sobre os tipos de contextualização, a visão interdisciplinar no ensino de ciências, com

enfoque para o ensino de Química e questões relacionadas ao ensino de CTS. Tendo como base os

referenciais teóricos sobre a temática e os livros didáticos “Química Cidadã”, “Ser Protagonista”, e

“Química - Ensino Médio” que se propõe com essa abordagem.
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Data da apresentação: 04/04/2014

Horário: 13:30 – 15:30 h

Título Autores
A ludicidade no ensino de Química: O ensino-

aprendizagem através de jogos lúdicos.
F. L. F. Oliveira ; R. F. Fonseca; A. G.

F. Falconieri

Química através do teatro: uma experiência
metodológica significativa para contextualizar o

estudo dos polímeros

L.M.C. Santos; F.L.G. Lopes;
R.P.A.Melo

Elementos dos discursos Pedagógicos Modernos e
suas Implicações para a Experimentação no Ensino

de Química
Ângelo Francklin Pitanga

Oficina de braille para discentes do curso de
Licenciatura em Química: descobrindo caminhos

J. N. Ladeia(IC); A. B. Vilasboas(IC);
E. R. Jesus(IC); D. R. Magalhães

Conhecendo os elementos da Tabela Periódica
através do Jogo Lúdico: Bingo Químico

Nayara Siqueira Melo (PQ); Josevânia
Teixeira Guedes (PQ); Lenalda Dias
dos Santos (PQ); Maria Clara Pinto

Cruz (PQ)

Revista Investigações em Ensino de Ciências e
Publicações sobre Educação Não Formal.

P. F. de C. Dantas; J. C. da S. Filho

Softwares Educacionais para o ensino de Química:
uma pesquisa exploratória.

M. F. S. Sabel; J. L. C. Junior1; D.
Melo; A. D. L. Figueiredo-Echalar; N.

O. S. Lacerda
Oficina de sabão: uma proposta dinâmica para a

contextualização do ensino de química.
A. B.Vilasboas (IC); J. N. Ladeia(IC);
M. B. Lima(IC); D. R. Magalhães(PQ)

PIBID/UERN: A Extração de óleo essencial a partir de
materiais alternativos Como metodologia no ensino

de Química

A.A.L. Eneas; R.S. Bezerra ; A. F. O.
Silva; A. G. F. Falconieri

A importância do PIBID para curso de formação
acadêmica de química UERN na visão dos bolsistas

do programa.

R. S. Bezerra; A. A. L. Enéas; R. F.
Fonseca; A. G. F. Falconieri

Reflexões sobre a aplicação da Unidade Didática
“Descarte de pilhas e baterias” durante o Estágio

Supervisionado em Ensino de Química III

D. R. Santos; D. Andrade; J. P. M.
Lima

Reflexões sobre as concepções de alunos do ensino
médio acerca de transformações químicas e oficina
temática “como identificar transformações químicas

em frutas?”

J. I. C. Andrade; J. A. Rocha; J. P. M.
Lima

26



A Educação das Relações Étnico-Raciais:
Perspectivas para a Formação Docente em Química

M. C.L. Brito; E. T. Lopes

A Contextualização no Ensino de Química Orgânica
através do uso das Redes Sociais (TIC)

J. R. Silva; C. R. C. R. Silva; M. R.
Melo ; M.L.P, Arguelho

Desafio Orgânico: construção de alternativa didática
de Ensino de Química Orgânica para a Educação

Técnica e Tecnológica

V. S. Gomes; W. S. de Jesus; J. P. M.
Lima

Reflexões sobre a formação inicial docente em
química a partir das memórias de professores/as
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Danielle F. dos Santos Araújo; Éverton
Batista dos Santos Toffanetto; Symone
Costa de Castro; Francineide Pereira

de Jesus

Cultura, Ciência e Teatro: uma tríade possível para o
Ensino de Química

C. T . S. Nunes; K. S. Lima; M. L.
Santos; E. L. Silva

Oficina temática: “simulando a produção de chuva
ácida” como um tema norteador para o estudo de

óxidos

S. S. Souza; D. Andrade; J. P. M. Lima
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T. S. P. Maia; F. L. F. Oliveira; A. G. F.
Falconieri
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provocar a reflexões sobre os saberes populares

O. P. Santiago; D. S. Jesus; M.J. B.
Santos; E. M. Santana; E.L.Silva

Concepções alternativas de estudantes da 1º série do
ensino médio sobre ácidos e bases investigadas nas
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S. M. B. Cardoso; L. H. B. da Silva; J.
P. M. Lima.

Estudo de Caso: uma análise do ensino de Química
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Symone Costa de Castro; Danielle
Fernandes dos Santos Araújo; Éverton

Batista dos Santos Toffanetto;
Francineide Pereira de Jesus

Reflexões sobre as concepções de alunos da 3º série
do ensino médio sobre soluto e solvente e aplicação

da oficina temática “os efeitos do álcool em nosso
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F. dos Santos; V. de O. Siqueira; J. P.
M. Lima

O Processo de Formação do Grupo de Teatro
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R. F. Silva; S.S.S. Dantas; L. V.
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Resumo: 

As ciências naturais, que estudam os fenômenos da natureza, tem por finalidade explicar as 

transformações que nela ocorre. A química nos ensina como ocorrem os fenômenos naturais e para 

conhecer esses fenômenos necessita ter algum conhecimento desta ciência, sobretudo da tabela periódica, 

os elementos químicos e suas reações. Na atualidade um dos grandes problemas nas escolas de ensino 

médio é a dificuldade que os alunos têm nas disciplinas da área de exatas (Química, Biologia, Física e 

Matemática). E a resolução pode-se dar inovando, criando, planejando, realizando aulas didáticas eficazes 

para aprendizagem e desenvolvimento dos alunos, manejar diferentes estratégias de comunicação dos 

conteúdos, que ajudem no desenvolvimento mental de crianças e adolescentes, melhorando a 

aprendizagem e que despertem a curiosidade. O presente trabalho teve por finalidade facilitar o ensino de 

Química de forma lúdica adaptando um jogo popular, por fato de os docentes já apresentarem a facilidade 

de aprender jogos, para que os alunos do ensino médio possam conhecer melhor a tabela periódica, 
sabendo identificar os elementos químicos através de suas características. Com o jogo Perfil Químico e 

Bingo Químico pretende-se que os professores de química possam trabalhar usando o lúdico, buscando 

melhorar o ensino-aprendizado e tornando a aula mais dinâmica. 

 
Palavras-chave: Ludicidade, Ensino e Aprendizagem. 

 

The playfulness in the Chemistry: The teaching-learning through playful games. 

 

Abstract: 

The natural sciences, which study natural phenomena, are to explain the changes which occur in it. 

Chemistry teaches us how natural phenomena occur and to meet these phenomena need to have some 

knowledge of this science, especially the periodic table, chemical elements and their reactions. At present 

a major problem in high schools is the difficulty that students have in the disciplines in the exact sciences 

(Chemistry, Biology, Physics and Mathematics). And the resolution can give innovating, creating, 
planning, conducting effective teaching classes for learning and development of students, managing 

different communication strategies of content that help in the mental development of children and 

adolescents, improving learning and to arouse curiosity. This paper aims to facilitate the teaching of 

chemistry in a playful manner by adapting a popular game, because teachers already experiencing the 

ease of learning games, so that high school students can better understand the periodic table, knowing 

identify chemicals through its features. With the game Profile Chemist is intended that the chemistry 

teachers can work using the playful, seeking to improve teaching and learning and making the most 

dynamic class. 

Keywords: layfulness, education and learning. 

1. INTRODUÇÃO 

 No mundo que nos rodeia existe uma enorme diversidade de materiais e de substâncias 

que a constituem. A grande variedade de substâncias obtém-se através dos elementos químicos 
que estão organizados na tabela periódica e das reações entre eles. A ampla quantidade de 
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elementos químicos que são conhecidos está organizada de acordo com as semelhanças das suas 

propriedades. 

 Nos dias atuais a tabela periódica é constituída por 115 (cento e quinze) elementos 

químicos que está presente na natureza e vive em constantes transformações, cada elemento 
possui suas propriedades, e para conhecer melhor as substâncias é necessário ter um amplo 

conhecimento sobre os elementos químicos, suas propriedades e as reações químicas. Como um 

dos grandes problemas da atualidade nas escolas de ensino médio é a dificuldade nas disciplinas 
da área de exatas (matemática, física, biologia e química) o PIBID de Química da UERN-

Mossoró/RN na busca de inovação nas aulas de química, planejou uma aula didática levando 

para os alunos do 1° ano da Escola Estadual Aida Ramalho Cortez Pereira e a Escola Estadual 
Moreira Dias do município de Mossoró, a inovação através do lúdico no ensino-aprendizagem 

de química. O ensino-aprendizagem da tabela periódica, seus elementos químicos e suas 

principais características através do lúdico.  

 A disciplina Química nas escolas de ensino médio, apesar de todos os esforços 
desprendidos pelos professores e educandos responsáveis da área, as aulas continuam presas ao 

academismo tradicional, sem despertar o interesse do aluno, a fim de garantir sua participação 

ativa no desenvolvimento das atividades em sala de aula. No sistema de ensino atual, tem-se 
uma grande preocupação com a aprendizagem do aluno, haja vista que, a qualidade do ensino 

não está adequada ao espaço físico e aos recursos materiais e práticas pedagógicas (SOARES, 

2004; SILVA, 2008). Com isso pode-se observar que atualmente falta espaço físico e estruturas 
nas escolas para se trabalhar com os alunos e para elaboração de aulas práticas. Na área de 

química, além de um espaço físico como laboratórios, nota-se também a falta de reagentes e 

vidrarias para se realizar experimentos, os EPIS para a segurança dos educandos e aparelhagens 

para realização das práticas. A parti dessa grande dificuldade os profissionais da área podem 
deixar esse academismo tradicional e optar pelo ensino lúdico realizado em sala de aula de 

forma transdisciplinar ampliando o leque de aprendizagem e interação do aluno com o 

professor. O ensino lúdico tem um encantamento mútuo, isso torna a química mais atrativa e 
com significado na vida do aluno e não somente conteúdos meramente a serem memorizados. O 

uso do lúdico nas aulas de química é utilizado como agente ativo de ensino aprendizagem, pois 

sua utilização torna a química interessante e divertida e próxima da realidade social de toda a 

estrutura escolar, levando os educandos, os educadores e a escola a se empenharem na 
realização de um ensino de nível não só de conteúdos mais de formação de opinião. 

 Um dos maiores impasses atuais, além da dificuldade de compreender o conteúdo 

ministrado em sala pelos docentes, é como atrelar o ensino de química com o cotidiano dos 
alunos, e as atividades lúdicas seriam um instrumento para interligar os assuntos de química do 

ensino médio com o dia-a-dia dos alunos envolvendo-os em uma teia mútua de motivação a 

partir de experimentações do ensino de química. As aplicações dos jogos possuem as vantagens 
de ao mesmo tempo em que ensinam, se divertem, sendo uma ferramenta muito útil para que o 

ensino de conceitos Químicos normalmente considerados pouco atrativos pelos alunos do 

ensino médio se torne eficaz.  

 Quando crianças ou jovens brincam, demostram prazer e alegria em aprender, então, 
acredita-se que jogando e brincando os estudantes direciona seus pensamentos para a realidade 

que o cerca, aprendendo e assimilando mais fortemente. Por isso pode-se afirmar que por meio 

de atividades lúdicas, é possível expressar, assimilar e construir a realidade. Assim, é possível 
aprender qualquer disciplina por meio da ludicidade, a qual pode auxiliar no ensino de química 

e nas demais disciplinas, com essa realidade, tem visto que os jogos lúdicos torna-se uma 

prática pedagógica, que ajuda no aprendizado de noções e habilidades. Os adolescentes já tem 
certa habilidade para jogar, pois, desde crianças desenvolvem a mente com brincadeiras. 

Portanto atividades com o lúdico fixam melhor os conhecimentos. Existe uma relação muito 

próxima entre o lúdico e a educação dos adolescentes que favorece o ensino de conteúdos 

escolares, e o lúdico ajuda a despertar a curiosidade no educando, ou seja, motivando ao ensino 
das necessidades do aluno. (Friedman, 1996, p.41) considera que: 

 
Os jogos lúdicos permitem uma situação educativa, cooperativa e 

interacional, ou seja, quando alguém esta jogando esta executando regras do 
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jogo e ao mesmo tempo desenvolvendo ações de cooperação e interação que 

estimulam a convivência em grupo. 

 

 Essa metodologia de usar o lúdico no ensino-aprendizagem é uma estratégia 

insubstituível para ser usada como estímulo na construção do conhecimento humano e na 

progressão das diferentes habilidades operatórias, além disso, é uma importante ferramenta de 
progresso pessoal e de alcance de objetivos institucionais. Este projeto surge pela necessidade 

de descrever a importância do lúdico na prática docente e os benefícios para o processo de 

ensino-aprendizagem dos educandos. Limitando-se a identificar as facilidades e dificuldades 
para a incorporação do lúdico e quais os benefícios que o mesmo trouxe para as turmas que 

foram trabalhadas com essa metodologia de ensino. Tendo em vista que é grande a 

responsabilidade do educador para alcançar a aprendizagem dos educandos fazendo-se a 
integração dos conteúdos curriculares propostos com o lúdico (jogos, brinquedos e 

brincadeiras), mas todos têm o direito de aprender, e aprender com prazer o resultado será bem 

melhor. Conforme Piaget, citado por (Wadsworth, 1984, p. 44)   

 
O jogo lúdico é formado por um conjunto linguístico que funciona dentro de 

um conceito social; possui um sistema de regras e se constitui de um objeto 

simbólico que designa também um fenômeno. Portanto, permite ao educando 

a identificação de um sistema de regras que permite uma estrutura sequencial 

que especifica sua moralidade. 

 

 Os jogos são ótimas oportunidades para a introdução de novas habilidades e 
conhecimentos, já que a brincadeira favorece a descontração, o prazer e proporciona a 

motivação e desperta o interesse. As atividades lúdicas são descontraídas e alegres o que da ao 

aluno a possibilidade de agir e interagir com o mundo. O mesmo auxilia no processo de 

aprendizagem, desenvolvendo mais rápido e com mais intensidade as habilidades que as 
crianças adquiriram desde a infância. Além de um estado de diversão, o brincar exige esforço 

físico, mental, imaginação, pensar, levando ao raciocínio lógico novas capacidades. Nicolau 

(2002, p,78) diz: 
 

Através da atividade lúdica e do jogo, a criança forma conceitos, seleciona 

ideias, estabelece relações lógicas, integra percepções, faz estimativas 

compatíveis com o seu crescimento físico e desenvolvimento. E, o 

fundamental a criança vai se socializando [...] muitas são as habilidades 

sociais reforçadas pelo brinquedo: cooperação, comunicação eficiente, 

competição honesta, redução da agressividade. O brinquedo permite as 

crianças progredirem até atingirem um nível de proficiência formidável.   

 

 O jogo didático ou pedagógico, utilizado como um recurso para preencher lacunas no 

processo de aprendizagem do aluno, tem sua importância justificada no ambiente escolar pela 

sua capacidade de impulsioná-lo a construir ativamente seu aprendizado, levando-o ao prazer e 

ao esforço espontâneo; assim desenvolvem nos alunos seus sentimentos, pensamentos, 
aprendizado, seu agir e espírito investigativo (GRANDO, 2001). 

 A principal vantagem do uso de jogos didáticos envolve a motivação, gerada pelo 

desafio do mesmo, acarretando o desenvolvimento de estratégias de resolução de problemas, a 
avaliação das decisões tomadas e a familiarização com termos e conceitos apresentados no jogo.  

Do ponto de vista do professor, os jogos permitem identificar erros de aprendizagem e atitudes e 

dificuldades dos alunos.  Porém deve-se ter o cuidado na aplicação deste, pois as dificuldades 
para a inserção dessa metodologia incluem a perda do caráter didático devido à sua má 

aplicação; o sacrifício de outros conteúdos em função do tempo gasto com o jogo; a perda da 

característica lúdica da atividade pela interferência do professor; e dificuldades no acesso aos 

jogos e às informações que possam subsidiar o trabalho do docente (SILVA, 2008). 
 Com a finalidade de tornar a Química uma disciplina mais interessante para os alunos e 

um meio em que desperte curiosidade nos educandos foi desenvolvido jogos na sala de aula, 

com o objetivo de fazer com que os alunos possam conhecer melhor os elementos químicos da 
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tabela periódica e suas características com mais facilidade a parti do ensino lúdico, assim, o 

grupo do PIBID de química da UERN, elaborou jogos utilizando os conhecimentos sobre tabela 

periódica, o (PERFIL QUÍMICO) e o (BINGO QUÍMICO) com a finalidade de utilizar essa 

nova metodologia de ensino para suprir as dificuldades dos alunos sobre os elementos químicos 
da tabela periódica. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

  De acordo com os PCNs (1999) o Ensino de Química “deve possibilitar ao aluno a 

compreensão tanto de processos químicos em si, quanto da construção de um conhecimento 

científico em estreita relação com as aplicações tecnológicas e suas implicações ambientais, 
sociais, políticas e econômicas”. O conhecimento químico deve ser um meio de interpretar o 

mundo e intervir na realidade, além de desenvolver capacidades como interpretação e análise de 

dados, argumentação, conclusão, avaliação e tomadas de decisões (CASTILHO et al., 1999; 
PCNs, 1999). 

 Os jogos são baseados em modelos de situações reais. Como quaisquer modelos, 

simplificam a realidade, recortando-a ao longo de determinadas perspectivas e para 

determinados fins, onde através da simulação de situações reais (jogos/ atividades lúdicas) do 
cotidiano do aluno podem-se observar as formas com que os mesmos irão se comportar. De 

acordo com PROENÇA (2002) os jogos oferecem um contato simulado com a realidade 

modelada, permitindo tanto um espaço de vivência e apreciação quanto de experimento e 
reflexão. O que distinguia forma de apreensão destes modelos através do jogo ou através da 

leitura e do estudo é a dinâmica lúdica do próprio jogo. Tanto os modelos utilizados no jogo 

quanto a sua dinâmica lúdica devem ser considerados para que se possa identificar e usar o jogo 

adequado para os fins pedagógicos que se busca atingir.  
 O jogo PERFIL QUÍMICO é composto por 115 cartas, sendo que cada carta vai ter um 

elemento químico da tabela periódica e possuem quatro dicas sobre o elemento, nessas dicas 

serão informações sobre as características dos mesmos. Como por exemplo: o número atômico, 
símbolo, massa atômica relativa, estado de oxidação, classificação dos elementos, configuração 

eletrônica e onde esse elemento pode ser usado ou encontrado. (Figura 1: Exemplo). 

 

                                                         
                                                           Figura 1: Exemplo das cartas. 

 

 A turma em que for aplicado o jogo deve ser dividida em dois grupos (grupo A e grupo 
B) e as cartas estarão viradas sobre uma mesa, sendo que nenhum integrante pode ver as 

informações contidas nas cartas. Para iniciar o jogo os grupos devem tirar impar ou par, o que 

ganhar inicia o jogo pegando uma carta da mesa e sem ver as informações entrega ao professor, 
a seguir o professor ler a primeira dica e o grupo tentar descobrir sobre qual elemento é aquela 

dica, se acertar ponto para o grupo, se não, o professor ler a segunda dica para o outro grupo, 

assim sucessivamente até algum dos grupos descobrirem sobre qual elemento estamos falando 

(vale lembrar que são apenas quatro dicas em cada carta). A seguir é a vez de o outro grupo 
escolher a carta, e ocorre o mesmo procedimento que ocorreu com o primeiro grupo, sem ver as 

informações contidas nas cartas, entrega ao professor, o professor ler a primeira dica e continua, 
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sabendo que o ponto vai para o grupo que acertar sobre qual elemento químico está falando, o 

grupo vencedor é aquele que tiver mais pontos. Como são apenas quatro dicas, se o professor ler 

as quatro dicas e nenhum grupo acertar, ninguém ganha pontos. 

 Além de proporcionar uma aprendizagem lúdica, prazerosa e informal, a interação entre 
os participantes do jogo é primordial, possibilitando a socialização e o conhecimento mútuo. 

 

 PERFIL QUÍMICO - REGRAS DO JOGO 
 

 A turma deve ser dividida em dois grupos; 

 Os alunos não podem ver as dicas nas cartas; 

 O professor é quem deve ler as dicas; 

 O professor deve ler a primeira dica e se o grupo errar ele ler a segunda dica para o 

outro grupo, assim sucessivamente até a quarta dica, se for o caso; 

 Se o professor ler até a quarta dica e ninguém acertar, nenhum grupo ganha ponto; 

 Os pontos são distribuídos de acordo com os números das dicas; 
EX: Um acerto na primeira dica = 4 pontos 

       Um acerto na segunda dica = 3 pontos 

       Um acerto na terceira dica = 2 pontos 
       Um acerto na quarta dica = 1 ponto 

 O grupo vencedor é o que somar mais pontos. 

 

       BINGO QUÍMICO 
 

 O jogo BINGO QUÍMICO foi feito com 30 cartelas onde os números são de acordo 

com o número atômico de cada elemento, (Quando tem o numero 1 em um quadrado tem tbm o 
símbolo do elemento referente a esse numero atômico, ou seja, para o número 1tem o 

Hidrogênio). Cada cartela possui 10 quadrados e cada quadrado tem um número atômico e o 

símbolo referente ao elemento químico do número atômico. Com a intenção de que os alunos 

possam relacionar e conhecer melhor o número atômico de cada elemento químico e o símbolo. 
(Figura 2: Jogo Bingo Químico). 

 

                                                
                                                    Figura 2: Jogo Bingo Químico. 

 

Confecção do jogo  

 
 Tornou-se necessário a confecção de 30 cartelas com os elementos químicos com o 

número atômico para serem sorteadas no bingo. Nessas 30 peças, que eram para serem 

utilizadas no sorteio, existi os símbolos e os números atômicos dos elementos. Os materiais 
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utilizados para a confecção dessas peças foram cartolina para as cartelas, tesoura para cortar, 

cola branca e canetas. 

 

Regras do jogo 

 

 Cada participante ganha uma cartela, e tem que ir marcando os números de acordo com 

os números chamados, que é o professor que vai chamar o bingo. Quando o professor chamar 
certo número ele pergunta a qual elemento tem aquele número atômico. Ex: número atômico 8, 

se refere a qual elemento? Oxigênio. Quem souber pode responder. E assim vão marcando os 

números chamados até que alguém consiga bater o bingo que ganhará um prémio o vencedor. 
 Quando o número era chamado perguntávamos qual era o elemento referente ao 

número, uns tentavam acertar, chutando o nome de elementos parecidos com o símbolo, uns 

acertavam e outros não. Ao terminar a aula foi possível observar os alunos conversando falando 

que a aula foi bem interativa e que aprenderam bastante. Observa-se que boa parte dos discentes 
caracteriza o jogo pelo brincar, passatempo, diversão. Isso porque é através do brincar que as 

crianças constroem sua aprendizagem acerca do mundo em que vive da cultura em que está 

inserida. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Para obter os resultados do projeto aplicado na escola, foi aplicado questionários aos 
alunos antes e depois da aplicação do jogo, onde continha as seguintes questões: 

 

1. Você gosta das aulas de Química? 
( ) Sim           ( ) Não 

2. Como você classifica as aulas de Química? 

( ) Ótima    ( ) Boa    ( ) Regular    ( ) Ruim 
3. Qual a sua opinião sobre atividades com jogos lúdicos? 

4. Você acha que as atividades com o lúdico contribuem para seu aprendizado? Se sim de 

que forma? 
 

 Ao ser aplicada a atividade lúdica, foram observados de uma forma geral alguns alunos 

apresentavam os sentimentos mais diversos possíveis, como alegria, felicidade, nervosismo, 
euforia, ansiedade, angustia, se sentiam motivados realmente, porém o espírito de competição 

aflorava em cada um, chegando a de decepcionarem quando não venciam os jogos. Observa-se 

que boa parte dos discentes caracteriza o jogo pelo brincar, passatempo, diversão. Isso porque é 

através do brincar que as crianças constroem sua aprendizagem acerca do mundo em que vive 
da cultura em que está inserida. 

 Na aplicação do jogo os grupos foram observados: grupo formado com alunos com 

melhores notas, que estão sempre procurando se concentrar e entender os conteúdos realizando 
atividades, fazendo perguntas. Alunos que em sala de aula são muito quietos, apáticos aos 

acontecimentos ao seu redor, realizam as tarefas, porém demonstrando pouco interesse em 

aprender. Grupo de alunos inquietos, falantes, que realizam parcialmente as tarefas, “antenados” 
em tudo que é dito ou acontece, mas raramente voltados para a aprendizagem. Grupo de alunos 

que conversam quase o tempo todo em sala realizam as atividades pouco voltadas à 

aprendizagem, na maior parte apenas como forma de obter nota. Os grupos eram mistos, 

formados por meninas e meninos. 
 Alguns resultados: 

 De acordo com a dos alunos as aulas de químicas são regulares, devido ser sempre a 

mesma metodologia, e nunca ter tido uma aula diferenciada. Pode-se observar através 

dos dados coletados que 50% da turma não gostam das aulas de química; 

 As turmas em que foram aplicados os questionários disse que a o ensino lúdico torna a 

aula interessante, inovadora, facilita o aprendizado, torna-se mais fácil a compreensão e 
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que os professores deveriam trabalhar mais com essa metodologia e sai um pouco da 

rotina (quadro, lápis e livro); 

 É um incentivo a participação das aulas, desperta a curiosidade e o ensino lúdico 

contribui para o aprendizado, pois é uma ótima forma de memorização; 

 Houve muita vibração, não importando a quantidade de respostas que irão acertar, o 

saber à resposta proporciona alegria, satisfação; 

 As emoções se misturam, estão ao mesmo tempo criticando e incentivando um ao outro. 

Frases como “chuta, vai que você acerta”. 

 
 

     
      Figura 3: Jogo Perfil Químico.                Figura 4: Aplicação do jogo na sala.     Figura 5: Aplicação do jogo na sala. 

 

       
Figura 6:                                               Figura 7: Alunos participando da aula.  Figura 8: Supervisor com as alunas. 

4. CONCLUSÃO 

 Notou-se que os jogos devem ser utilizados como ferramentas de apoio ao ensino e que 
este tipo de prática pedagógica conduz o estudante à exploração de sua criatividade, dando 

condições de uma melhora de conduta no processo de ensino e aprendizagem, além de uma 

melhoria de sua autoestima. Dessa forma, podemos concluir que o indivíduo criativo constitui 

um elemento importante para a construção de uma sociedade melhor, pois se torna capaz de 
fazer descobertas, inventar e, consequentemente, provocar mudanças.  

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

Aluno participando do 

Bingo químico 
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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 competem com as outras 

equipes que são formadas pelos demais colegas da turma.  
 Pesquisar, testar, buscar diferenciadas propostas pedagógicas não é só necessário, é 

urgente. O conhecimento precisa ser sociabilizado e se tornar acessível a todos.  Porém, esse 

conhecimento, realmente necessita ser significativo e deve possibilitar ao educando fazer 
conexões com o que já apreendeu e com a sua realidade vivida. 

 Um professor que desenvolve esta postura profissional demonstra está comprometido 

com o ensinar e o aprender. Demonstra não ter receio do desafio, do novo e do inesperado. É 
esta postura que se espera do professor atual. 
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Este trabalho relata uma experiência de ensino aplicada durante o projeto do PIBID/IFS que utilizou o 

teatro como ferramenta para contextualizar o estudo dos polímeros possibilitando assim, formas para se 

trabalhar os conteúdos por meio da arte de representar. Esta prática docente teve como objetivo instigar a 

criatividade, compreensão e maior envolvimento dos discentes com a Química. Além disso, proporcionou 

maior interesse, empenho e motivação entre os alunos e toda comunidade escolar, havendo divertimento e 

construção do conhecimento. Conclui-se que a metodologia adotada corrobora para preparar cidadãos 

capazes de interpretar conhecimentos, bem como, tornar o próprio aluno protagonista no processo de 

ensino-aprendizagem. 

Palavras chave: teatro, polímeros, química. 

Chemistry through theater: a significant methodological experience to 

contextualize the study of polymers 

 
This paper describes an experience of teaching applied during the design PIBID / IFS that used 

the theater as a tool to contextualize the study of polymers thus enabling forms to work through 

the contents of the art of acting. This teaching practice aimed to instill creativity, understanding 
and involvement of students with chemistry. Furthermore, it provided great interest, 

commitment and motivation among the students and the entire school community, having fun 

and knowledge construction. It is concluded that the methodology adopted to prepare citizens 
corroborates able to interpret knowledge, as well as students themselves become the protagonist 

in the teaching-learning process.  

Keywords: theater, polymers, chemistry 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

          Um dos problemas apontado no processo de ensino aprendizagem é a questão da real 

necessidade de se planejar metodologias capazes de conquistar o aluno como ser ativo, pensante 
e preparado para a vida. Dessa forma, torna-se fundamental elaborar novas práticas de ensino 

abertas à inovação, ao inesperado, a um ensino mais instigante, aberto a novas estratégias [5].  

           Especificamente, no ensino de química, há uma prevalência de deduções de fórmulas, 

definições de conceitos e maior rigor em abstração em símbolos, nomes, reações e modelos 

científicos [10]. Esse modelo, adotado na maioria das escolas brasileiras, vem mostrando ao 
longo dos anos, baixos resultados alcançados em termos de aprendizado, sem preocupação para 

o fato de que o ensino busca resultados para o trabalho e para a vida na sociedade [8].    

  A arte teatral na escola proporciona aos adolescentes e adultos, condições de encontrar-se 
em situações e momentos culturais diferentes da história, dando oportunidades a eles de 

produzirem artes em grupos, permitindo-os buscar soluções de criação, de imaginação de cenas 

percebidas no seu dia a dia recriando seus sentimentos e ideias [12]. O documento Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCNs) relata ainda que através das atividades teatrais na escola, o aluno 

aumenta a capacidade de conversar, negociar, tolerar e conviver com a diversidade cultural. 

        O teatro em questão não é meramente formação de atores, mas sim, o preparo de cidadãos 

capazes de interpretar conhecimentos, levantar concepções prévias, improvisar situações 
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cotidianas, explorar a criatividade e as expressões corporais e orais na exposição de um tema 

[15]. 

         O jogo teatral pode desempenhar um papel poderoso no processo de ensino e 

aprendizagem. Ele permite que os jovens encontrem o seu lugar num projeto pelo qual se sintam 
compreendidos e reconhecidos, independentemente do seu percurso escolar [2]. Além disso, a 

música, a dança e o teatro podem ser ferramentas efetivas para comunicar, ensinar, aprender e 

avaliar química [7]. 
         A partir de improvisações durante uma peça teatral, surge a solução de um problema 

proposto pelo professor [13].  A técnica de improvisação no “Teatro do Oprimido” [3] foi 

utilizada na Educação de um modo geral corroborada por essa expressão [13]: 
 

[...] todas as pessoas são capazes de improvisar, além disto, as pessoas 

aprendem através da experiência. Experienciar é se envolver total e 

organicamente com o ambiente. Este envolvimento se dá em todos os níveis, 

intelectual, físico e intuitivo. O intuitivo, o mais vital para a situação de 

aprendizado é geralmente negligenciado. O jogo teatral propicia este 
envolvimento e ao mesmo tempo a liberdade para a experiência. (p. 3).          

          

        Importante salientar que mediante uma atividade planejada de ensino, no qual se usa o 
trabalho em grupo como recurso pedagógico, como é o caso dos jogos teatrais, a interação é 

muito importante, pois os estudantes na sala de aula possuem níveis atuais de desenvolvimento 

diferentes e é possível que, nessa interação de níveis diferentes, produza-se desenvolvimento no 
aluno menos capaz. O professor, que no caso, é o sujeito mais especializado, é visto como 

suporte durante a atividade, apenas ele se torna capacitado a fornecer pistas, guiando, 

persuadindo e redirecionando os pensamentos e as estratégias dos alunos [1]. 

        Considerando o que foi descrito, infere-se que o teatro é uma alternativa lúdica encontrada 
para que os alunos possam integrar ciência e arte, contribuindo assim, para uma formação mais 

abrangente e consciente no ensino médio. 

         Sendo assim, dentro da perspectiva do PIBID (Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação a Docência) que busca superar problemas identificados no processo de ensino-

aprendizagem e se diferenciar dessa realidade atual, foi proposto montar um espetáculo teatral 

de forma contextualizada sobre o estudo dos polímeros sintéticos, que muitas vezes destaca-se 
ser transmitido de forma superficial. 

 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

          A presente pesquisa teve a participação dos alunos do 2º ano “A” do ensino médio do 

Colégio Estadual Professora Glorita Portugal no município de São Cristóvão- SE. Durante o 
projeto, as aulas foram ministradas no turno matutino em um horário disponibilizado pela 

professora da turma. 

          Inicialmente, houve uma contextualização do tema químico “Polímeros” a partir da 

exibição do vídeo “Minha vida sem plásticos” (Revista Superinteressante, dezembro, 2009). O 

vídeo foi utilizado como ferramenta de auxílio na aprendizagem de química enfatizando uma 
abordagem ambiental.  

          Posteriormente, foi realizado um debate em sala, o qual contava com um bom suporte 
para se discutir a política de Reciclar, Reutilizar e Reduzir (3Rs), salientando o descarte 

incorreto dos polímeros sintéticos e alternativas conscientizadoras de forma crítica e relevante. 

Na sequência, o assunto foi ministrado mediante aulas expositivas, relatando a origem e os tipos 
de plásticos encontrados na própria escola e no cotidiano dos alunos. 

          Após a compreensão do conteúdo abordado, foi sugerida a criação de uma peça teatral 
como forma de abordar o conteúdo químico polímeros através da contextualização da política 

dos 3Rs. A tipologia informativa da peça foi associada ao caráter humorístico, contando com a 

participação ativa de dois alunos simulando uma bancada jornalística. A equipe de produção do 
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jornal contou com presença dos demais alunos da turma, desde roteiristas, câmeras, diretores, 

repórteres, dentre outros. 

           A designação de cada função na peça foi sugerida em consenso pelos próprios alunos. 

Durante o desenvolvimento do projeto foi observada a capacidade de improvisação dos 

estudantes por meio de exercícios teatrais, com o intuito de identificar os alunos mais 
preparados para desempenhar cada função que estava prevista no roteiro.  

         Cabe ressaltar que os alunos ditos mais inquietos foram imediatamente concebidos pela 

maioria da turma como protagonistas da peça por apresentarem um perfil mais comunicativo e 

espontâneo.  
           O papel assumido por eles na bancada jornalística foi constituído a partir de imitações de 

personagens humorísticos da televisão brasileira, fazendo uso de termos verbais que são 

atualmente utilizados pelos jovens. Além disso, foram criadas cenas inusitadas a fim de que a 
platéia pudesse interagir com a bancada jornalística acerca do tema abordado. Os alunos 

repórteres foram importantes na elaboração do roteiro da peça, pois desempenharam a função de 

entrevistar professores e alunos da escola sobre a diferenciação entre reciclar e reutilizar e as 
consequências geradas pelo descarte incorretos dos plásticos. 

          A realização dos ensaios exigiu aulas extras, algumas vezes fora do horário de aula. Foi 

notório o clima de descontração e alegria de toda a turma. 

          Em paralelo ao desenvolvimento da peça teatral, foi organizada uma campanha educativa 
sobre coleta seletiva pelos alunos mais tímidos da classe, de forma a proporcionar a participação 

de toda a comunidade escolar. Dentro do conceito dos 3Rs e utilizando os polímeros sintéticos, 

foram confeccionados diversos brindes que foram distribuídos logo após a apresentação do 
espetáculo. 

           Um terceiro grupo de alunos ficou responsável pela divulgação do espetáculo teatral a 

partir das redes sociais e cartazes informativos, criando um making off que descrevesse toda a 

trajetória do espetáculo teatral. 
O resultado da peça teatral foi apresentado na II Feira de Ciências Itinerante do 

PIBID/QUÍMICA/IFS para toda comunidade escolar e ao término do projeto, foi aplicado um 

questionário final na turma com o objetivo de avaliar a proposta do teatro como ferramenta 
lúdica no processo de ensino-aprendizagem. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

              Quando foi apresentada a proposta do teatro, notou-se uma pequena resistência por 

parte de alguns alunos devido a certo receio sobre a atividade e a timidez em se apresentar em 

lugares públicos. Esse comportamento é justificado dentro de um processo de adultificação, no qual 

os adultos ou jovens envolvidos se sentem como crianças ao brincarem, como se não pudessem 

brincar por terem passado da infância [11]. Porém, ao longo das aulas, houve uma mudança 
significativa de comportamento e uma tomada de estímulo dos alunos. Notou-se que os 

discentes conseguiram entender o sentido da metodologia proposta, uma vez que os mesmos 

decidiram encenar para alguma platéia já nas primeiras aulas. 

                     A contextualização e a exposição do tema químico dentro do enfoque do teatro se 
deram a partir de uma abordagem ambiental mediante a exibição do vídeo. Observou-se que 

diante dessa prática pedagógica houve maior envolvimento dos alunos, eles puderam associar o 

assunto com situações do cotidiano, levantaram concepções prévias e se apresentaram 
constantemente com um perfil questionador, capazes de tomar decisões importantes acerca do 

conhecimento.  

Os temas a serem trabalhados com os alunos em salas de aula, devem ter ligação e 

afinidade com a sua vida, pois se o conteúdo for de seu interesse, ele passa ter apego com a 
aprendizagem, não separando a sala de aula da sua vida fora do contexto escolar [6].           

             Em seguida, para despertar cada vez mais o interesse em participar da peça, foram 

realizados os ensaios mediante a caracterização dos alunos (Figura 1).  Além disso, durante todo 
o andamento do projeto houve uma participação efetiva de toda equipe diretiva da escola, 
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professores e pais dos alunos colaborando com participações em gravações de vídeos acerca do 

tema químico polímeros, a serem exibidas no dia da apresentação final. 

 

 
Figura 1: Caracterização dos alunos durante os ensaios 

 

             No decorrer das aulas, foi perceptível que os discentes que tinham se apropriado melhor 
do tema, explicavam aos outros colegas de outras turmas o que tinham aprendido de tal forma 

que a química começou a ser atraente e divertida para um público diversificado na escola. Pode-

se afirmar que essas trocas de ideias entre os alunos e a elaboração de explicações coletivas 
possibilitam o contato com um aspecto importante para a formação de uma visão da Ciência 

como uma construção de uma comunidade, cujas teorias estão em constante processo de 

avaliação [4]. 

             O resultado obtido por meio dos questionários mostrou que 100% dos alunos aprovaram 
a metodologia proposta em sala de aula. Isso é explicitado em comentários como: 

 

           “Gostei, porque foi um trabalho em equipe, aprendemos de uma forma divertida e 

interessante. Abordamos o assunto que estar no nosso dia-a-dia e tivemos a oportunidade de 

passar a informação adiante através da nossa peça!” (Aluno1).  

 
            “Gostei muito, por que ela serviu para orientar sobre o uso e descarte do plástico. 

Sobre o que podemos fazer para reduzir o número de plásticos descartados de forma irregular. 

Além de ensinar da política dos três Rs como forma de orientar e conscientizar.”(Aluno 2). 

 

            Foi notória a evolução dos alunos ditos mais inquietos da turma. Os mesmos se 

apresentaram mais motivados a aprender química, tornaram-se protagonistas da peça, 

diminuíram consideravelmente o número de faltas nas aulas tanto no primeiro horário, quanto 

no último, considerado pela professora da turma como espaços de tempo crítico e aumentaram 
suas notas na disciplina química. A figura 2 ilustra a relação das notas obtidas pela turma. 

 

 
Figura 2: Comparativo das notas anuais dos alunos em química após a implantação do teatro 
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                  O aumento considerável das notas dos discentes a partir da segunda avaliação 

demonstra que a química foi compreendida de uma forma diferente, apagando o mito de que é 

uma disciplina maçante e difícil. 

                 O teatro foi uma estratégia de ensino e aprendizagem que favoreceu o raciocínio, a 
argumentação, a interação e a absorção de conhecimentos em clima de prazer e harmonia 

(Figuras 3 e 4). A arte é libertária e o teatro é sem dúvida, uma das expressões libertárias por 

excelência. A possibilidade de poder viver situações sem barreiras de tempo e de espaço, de 
presenciar fatos de verdade ocorridos ou apenas existentes na imaginação, possibilita o resgate 

do ser e da sociedade [9]. 

                É imprescindível salientar a importância da presença do professor nos momentos de 
ensaios para conter toda a agitação, ansiedade e o entusiasmo da turma.  O mesmo acaba sendo 

o próprio “diretor” da atividade, pois ele consegue verificar o desenvolvimento e as 

potencialidades dos alunos.   

 

 

Figura 3. Clima de alegria na apresentação 

 

  

Figura 4: Interação com outros estudantes na peça 

              Em conjunto com os ensaios, uma parte da turma foi fundamental para a divulgação 

dos trabalhos. Houve uma grande mobilização, por parte dos alunos, em criar e constantemente 

atualizar uma página do teatro nas redes sociais contendo informações acerca do conteúdo 
abordado, ideias sustentáveis adquiridas ao longo das explicações em sala de aula, fotos dos 

ensaios e campanha para que os outros alunos da própria escola pudessem participar 

diretamente, contribuindo com materiais recicláveis para serem transformados em peças 
criativas no dia da apresentação. (Figuras 5, 6). 
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Figura 5: Exposição dos materiais coletados na II Feira de Ciências PIBID/IFS 

 

 

Figura 6: Atualização de ideias sustentáveis 

 

           O uso da internet, especificamente, o acesso as redes sociais a fim de divulgar tudo que 
estava sendo realizado e discutido por toda a turma durante as aulas tornou-se mais fonte 

alternativa de ensino para apoiar os alunos, além de tornar as aulas mais dinâmicas e instigar 

nos alunos o interesse pela matéria de química.             
           Neste contexto é importante constatar como o computador e a internet podem contribuir 

no processo de ensino e aprendizagem já que, na tentativa de contextualizar a teoria e a prática 

no ensino de química, a utilização de recursos nas aulas pode representar uma alternativa 

educacional viável [14]. 
          Perante o exposto, pode-se se afirmar que a tecnologia contribui para o alcance de novas 

formas de ver e sentir o mundo, utilizando-se de recorrências a elementos conhecidos e 

desconhecidos [12]. 
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             A metodologia desenvolvida proporcionou subsídios para a participação na II Feira 

Ciência Itinerante do PIBID/IFS realizada no Colégio Estadual Professora Glorita Portugal, São 

Cristóvão-SE, que atraiu toda a comunidade escolar. Ressalta-se que os alunos participantes 

deste projeto foram os responsáveis pela apresentação neste evento científico. 

4.  CONCLUSÃO 

            Diante dos comentários, concluiu-se que a metodologia aplicada foi bastante 
significativa, surtiram efeitos positivos na vida escolar dos alunos, favoreceu melhorias na 

aprendizagem e possibilitou o alcance de novas experiências em seus cotidianos. 

            Foi evidenciado que as atividades realizadas em todo o processo desenvolveram nos 
alunos alicerces fundamentais à sua formação na vida escolar, agregou valores, mudou a 

maneira de pensar e proporcionou aulas prazerosas, interessantes e dinâmicas e que as situações 

de aprendizagem favoreceram o desenvolvimento pessoal, o debate e a crítica. 
            Durante as improvisações teatrais, houve um envolvimento maior entre alunos, docente 

e toda comunidade escolar, havendo divertimento, construção do conhecimento e fortificação do 

trabalho em equipe e dos laços afetivos. 

            Os resultados das atividades realizadas foram amplamente concordantes com a 
metodologia proposta, uma vez que ocorreu uma expressiva evolução no quadro de notas e 

mudança de comportamento por parte dos alunos mais inquietos da turma. 

            Por fim, espera-se que este trabalho se constitua em mais um recurso pedagógico que 
possa auxiliar o professor em sua prática na sala de aula.  
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A utilização da experimentação, segundo os professores de Química é um dos métodos de ensino com 

elevado potencial para facilitar os processos de ensino e aprendizagem. Porém, os discursos desses 

professores são constantemente criticados, por conta das concepções empiristas-indutivistas que marcam 

profundamente suas retóricas. Assim, esse artigo representa o resultado de uma análise bibliográfica, 

realizada durante a participação em uma disciplina num curso de doutorado. Tendo como referencial a 

leitura e investigação de obras de alguns representantes da pedagogia moderna e científica: Locke, 

Pestalozzi, Herbart, Calkins e Spencer, permitindo assim trazer a baila alguns elementos encontrados 

nesses discursos, e por fim, com base na filosofia contemporânea apontar algumas discussões, que visam 

mostrar outro norte epistemológico para se pensar a experimentação como método de ensino.  

 
Palavras-Chave: Experimentação. Pedagogia Moderna. Ensino de Química.          

 

 

Elements of Modern Discourses and Pedagogical Implications for experimentation 

in Chemistry Teaching 
 

 

The use of the trial, according to the teachers of Chemistry is one of the teaching methods with high 

potential to facilitate the processes of teaching and learning. However, the discourse of these teachers are 

constantly criticized, due to the empiricist-inductivist concepts which profoundly mark their rhetoric. 

Thus, this article is the result of a literature review conducted during participation in a discipline in a 

doctoral course. Taking as reference the reading and research works of some representatives of the 

modern scientific pedagogy: Locke, Pestalozzi, Herbart, and Spencer Calkins, thus bringing the fore some 

elements found in these speeches, and finally, based on contemporary philosophy point out some 

discussions, which aim to show the other epistemological north to think the experimentation as a method 
of teaching.  

 

Keywords: Experimentation. Modern Pedagogy. Chemistry Teaching. 

 

 

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 A experimentação é um dos métodos de ensino bastante discutido e defendido 

pelos profissionais de Ensino de Química. Muitos professores, nos vários níveis de 

ensino, defendem em seus discursos, a necessidade da implementação deste tipo de 

atividade para que se possam melhorar os processos de ensino e aprendizagem.  Para 
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isso, trazem diversos argumentos, que foram construídos e incorporados historicamente 

ao longo do tempo, e apropriados na defesa da utilização desse tipo de método. Assim, o 

presente trabalho tem como objetivo trazer elementos que emergiram a partir dos 

discursos de alguns dos mais importantes pensadores da pedagogia moderna, e busca 

entender desde a sua gênese, como estes serviram de alicerce para argumentação dos 

professores ao longo do tempo.  

 O texto tem nos fundamentos da pedagogia moderna e científica seu pano de 

fundo, pois entende-se que o modelo de escola na qual conhecemos hoje, tem seus 

pilares erguidos  a partir das ideias defendidas por diversos intelectuais, já a partir do 

século XVII. Assim, se faz importante, buscar elementos teóricos encontrados em 

algumas de suas obras, de modo a indicar a origem dos discursos, ou as concepções 

encontradas por diversos professores de química.   

 Segundo alguns autores: [1, 2]; as concepções empiristas – indutivista 

representam a principal categoria teórica encontrada nas falas dos professores de 

química, e para entender esta perspectiva se faz necessário remeter-se ao século XVII, 

principiando com a filosofia propagada por Francis Bacon (1561/1626), o qual 

propunha a necessidade da experimentação para que o homem pudesse desvendar as leis 

da natureza, para que, por meio de observações minuciosas e sistêmicas, entendesse 

como a natureza funciona, e com isso, garantiria o direito de apropriação.      

Bacon defendeu o método empírico indutivo, baseado em minuciosas 

observações atentas e isoladas dos fenômenos por meio da experimentação, com isso 

“propôs procedimentos operacionais, metodológicos, técnicos e mesmo epistemológicos 

que desaguariam, posteriormente na consolidação do método experimental-matemático 

nas mãos de Galileu, Newton e tantos outros” [3, p. 51]. A sua proposta de reforma do 

conhecimento procurava se afastar dos fundamentos estéreis escolásticos, e com isso, a 

Ciência passa a assumir um estatuto que lhe confere autoridade absoluta, exercida de 

maneira neutra, a-social e a-histórica [4].   A passagem destacada de Marsulo e Silva [5, 

p. 2] exprime em síntese os principais fundamentos do método empírico indutivo.  

O empirismo partia (parte?) do principio de que o conhecimento origina-se da 

realidade como os sentidos a percebem e ajusta-se a essa mesma realidade. 

Baseia-se na experimentação, validando nela dados mensurados com 

precisão. Assim, qualquer conhecimento gerado fora da experiência da 

realidade – crenças, valores – eram julgados como suspeitos.  

 

 

 Outra corrente filosófica importantíssima, que ainda apresenta diversos 

elementos de permanência fortemente enraizados no ensino experimental de química, é 
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o chamado positivismo. Considerado um movimento de pensamento europeu, que 

surgiu por volta de meados do século XIX, em meio a uma efervescência sociocultural, 

marcada pela multiplicação das cidades, o aumento de produção e da riqueza, a quebra 

do equilíbrio cidade – campo, e o surgimento da revolução industrial. Representa um 

período marcado pelo avanço da Ciência Moderna, que provocou mudanças radicais na 

sociedade, suscitadas pelas ideias positivistas de Augusto Comte (1798/1857) [6], para 

ele: 

 

 “A ciência tem como objetivo, pesquisar as leis que regem os fenômenos: só o 

conhecimento das leis dos fenômenos, cujo resultado constante é o de fazer 

com que possamos prevê-los, evidentemente pode nos levar, na sua vida 

ativa, a modificá-las em nosso beneficio” [COMTE1, 1988, apud 7, p. 280). 

 

É possível buscar em Comte, os princípios positivistas que influenciaram a 

Ciência tradicional, sendo estes fortemente disseminados e incorporados com o passar 

do tempo, tendo assim [7, p. 281]:   

- busca pelas leis que regem fenômenos;  

- o fato aparece como supremo e essencial para elaboração das leis; 

- busca de objetividade; 

- exclusão das explicações metafísicas para o fenômeno;  

- a observação e o experimento tornam-se instrumentos para alcançar o conhecimento.  

   

 O positivismo Comtiano é uma das manifestações do cientificismo, cujos sinais 

se detectam no movimento pela incorporação do Ensino das Ciências já na concepção 

pansôfica de Comênio – “Ensinar tudo a todos”; no disciplinarismo empirista de Locke, 

e nas concepções do enciclopedismo iluminista de Durkheim e Herbart.  De modo geral, 

o positivismo procurou dar uma resposta à questão da objetividade nas ciências da 

sociedade, comparando-as às ciências da natureza. De acordo com o pensamento 

positivo, “a sociedade é regida por leis naturais e invariáveis independentes da vontade 

e ação humana” [8, p. 82].         

    Já se tratando de discursos pedagógicos de modo mais enfático, destacamos 

inicialmente as propostas de Johann Pestalozzi (1746/1827) e a sua “Pedagogia 

Intuitiva, ou Método Intuitivo, ou ainda, Método de Lições de Coisas”. Fundamentou 

seus princípios pedagógicos na ideia básica de que era necessário oferecer na medida do 

possível, dados sensíveis à percepção e observação dos alunos. Nessa concepção, a 

educação intelectual resulta da organização das impressões sensoriais obtidas pela 

relação homem-natureza. Para ele, a intuição não se limitava a mera visão passiva dos 
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objetos e a contemplação das coisas, mas incluía a atividade intelectual por meio da 

qual eram criados os objetos. Os sentidos devem entrar em contato direto com o objeto, 

depois o conteúdo do objeto observado se expressa em palavras, permitindo a atividade 

mental [9, p. 107].         

 Essa ênfase no empírico, na observação direta, no ver, sentir e tocar era 

alicerçada no pressuposto de que o conhecimento tem inicio na operação dos sentidos 

sobre o mundo exterior, sensações e percepções das coisas, fatos e objetos seriam 

transformados em matéria-prima para as ideias [10].       

O método Intuitivo apresentou diversos seguidores, que foram a partir das suas 

reflexões contribuindo para a sua divulgação e também no seu aperfeiçoamento, sendo 

um deles Herbert Spencer (1820/1903). Fica nítido no corpo de sua obra as influências 

recebidas por Spencer de pensadores como: Rousseau, Bacon, Comte, Pestalozzi, 

Darwin e Locke. Seu maior legado neste campo se funda em críticas ao currículo 

clássico baseado no uso do grego, latim e matemática. Tinha na valorização do Ensino 

de Ciências, sua divulgação e suas aplicações sua principal bandeira de defesa.  

Com base nas ideias positivistas propôs uma renovação pedagógica da educação 

em bases cientificas. Era opositor ao ideal de formação educacional oferecido em 

séculos anteriores – o ensino humanista e bacharelesco. Para ele, a educação além de 

fins morais e físicos, deveria conduzir a população para o progresso. Observa-se 

claramente os elementos teóricos que influenciavam as suas obras:  

D’aqui nasceu o systema, bem concebido mas mal aplicado, das lições das 

cousas. O axioma de Bacon, que a physica é a mãe das ciências está afinal 

admitido na educação. Sem um conhecimento exacto das propriedades 

visíveis e tangíveis dos objetos as nossas concepções devem ser falsas, as 

nossas deduções erroneas, as nossas concepções estéreis [11, p. 83].  
 

 Outro intelectual que teve suas contribuições reconhecidas foi Johann Herbart 

(1762/1814), é visível em suas obras a sua intenção de colocar o professor como a 

figura central do processo de ensino-aprendizagem, trazendo os fundamentos 

positivistas como norteadores para as suas ideias sobre educação. Em seus discursos 

enfatiza a necessidade da utilização da experimentação com base em análises 

minuciosas, conforme trecho abaixo apresentado:  

 

Si los que quiren edificar tan gustosamente la educación sobre la experiência 

dirigieran una mirada atenta a las otras ciencias experimentales, si se 

dignaran informarse de todo lo que es preciso hacer en física y en química 

para establecer en el campo de la experiencia – en lo que en él es posible – un 

                                                                                                                                                                   
1 COMTE, A. Curso de Filosofia Positiva. São Paulo, Nova Cultural, 1988.  
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solo principio! [...] Experimentarian que no se puede hablar de la experiencia 

hasta que no se há terminado el ensayo; hasta que, ante todo, no se han 

examinado minuciosamente e se han pesado exactamente [12, p. 6].     

 

 Já Norman Calkins deixa explicito seu interesse em contribuir para melhorar as 

lições de coisas, ou método intuitivo. Segundo ele órgãos dos sentidos são as principais 

vias que podem promover a instrução das crianças. Fica evidente nos seus trabalhos, o 

seu interesse em propor um método que seja mais eficaz para os processos de ensino-

aprendizagem. Para isso, promove criticas aos modelos adotados baseados na 

memorização, no verbalismo do professor e no abuso da autoridade [13]. Gontijo (2011)  

aponta que, “o método intuitivo representou uma verdadeira revolução no ensino, não 

apenas por contrariar um método, mas por conta, da proposta de organização do ensino 

configurada pelo método mútuo ou memorial” [14]. 

O seu livro “Primeiras lições de coisas” se apresenta como um manual descritivo 

que procura instruir as ações e as lições que devem ser trabalhadas pelos professores, 

valendo destacar a importância conferida à experimentação. Segundo, o mesmo:  

é pelos sentidos que nos advem o conhecimento do mundo material [...] os 

sentidos fornecem ao espirito os meios de comunicação com o mundo 

exterior [...] a percepção leva a concepções ou idéas que a memória retem, ou 

evoca [...] enfim, graças à observação, á comparação e classificação das 

experiencias e dos factos, alcançamos o conhecimento [13].  

 

 Assim, essas ideias acabaram circulando ao longo do tempo, e a concepção 

empirista, aos poucos ia cristalizando à crença de que “o conhecimento científico é um 

conhecimento verdadeiro, inquestionável e, portanto, deve corroborar os enunciados 

teóricos” [2, p. 431].  

Neste período, a utilização do laboratório e o ensino, se utilizando processos 

investigativos, receberam apoio de cientistas e filósofos entre eles, Hebert Spencer 

(1820/1903). Para o mesmo a utilização do laboratório promoveria uma melhor 

compreensão dos fenômenos naturais [15]. Pôde-se observar que as ideias positivistas 

foram sendo inseridas e incorporadas nas práticas pedagógicas no Ensino de Ciências, 

resultando na aplicação do método cientifico no ensino baseado na: observação, 

controle, previsão.  

Os argumentos propostos era que os experimentos poderiam promover a 

verificação dos eventos químicos [15]. Assim, com o auxilio desse método, a mente do 

aluno, a partir de vivências de experiências, as ordena e interpreta-as com a ajuda do 

professor, e caminha, gradativamente para sistemas de generalizações e “verdades” [6].      
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 Por fim, pode-se observar como diversos elementos presentes nas ideias de 

algumas correntes filosóficas e pedagógicas acabaram com o tempo, alicerçando o 

Ensino de Ciências, e que os mesmos foram incorporados pelos professores, sendo esses 

cristalizados, e que servem ainda hoje de argumentos discursivos para a inclusão da 

experimentação no ensino de Química.  

 

2. ALGUMAS CRÍITCAS CONTEMPORÂNEAS AOS DISCURSOS 

PEDAGÓGICOS MODERNOS 

 

A literatura especializada tem descrito e estudado a forte influência dos 

discursos empiristas-indutivistas no ensino, não só de química, como também, no 

ensino de todas as outras ciências naturais. Ao longo do tempo, essa visão encontrou 

poucos críticos, conforme levantamento por nós realizado, podendo citar, David Hume 

(1711/1776), como um dos primeiros, já no século XVIII. Todavia, a partir da década de 

1920, a visão empirista-indutivista, que orienta as etapas do método científico, ou a 

visão alicerçada no positivismo, passou a encontrar muitos outros críticos [16], entre 

eles: Popper, Bachelard, Lakatos, Feyerabend, Kuhn, Hanson, que se posicionam contra 

o indutivismo que conduz a execução das atividades experimentais.  

A ciência começa com um problema e não com uma observação. As 
observações estão impregnadas de teorias [POPPER2, 1996, apud 1, p. 4]. 

  

São as teorias que veem e não os seus olhos isto é, no ato de ver há algo mais 

do que aquilo que nos chega aos olhos [HANSON3, 1975, apud 1, p. 4] 

 

Enfim descobrimos que o aprendizado não se desenvolve da observação para 

a teoria, mas sempre envolve ambos esses elementos. A experiência aparece 

acompanhada de pressupostos teóricos e não antes deles; e a experiência sem 

a teoria é tão incompreensível quanto (supostamente) a teoria sem 

experiência (FEYERABEND4, 1977, apud 1, p. 5).  

   

A filosofia empírica possui como principio fundamental a valorização das 

qualidades sensoriais dos objetos e dos fenômenos como a base para alcançar o 

conhecimento [7 p. 276], causando extrema preocupação, pois assume que o 

conhecimento científico é verdade provada ou descoberta, que tem origem no acúmulo 

de observações cuidadosas de algum fenômeno por uma mente livre de pré-concepções, 

levando ao chamado “indutivismo ingênuo” [18, p. 297]. E essas ideias se fazem 

perfeitamente claras, nos fundamentos pedagógicos propostos por Locke, baseados nas 

                                                        
2 POPPER, K.R. Conjecturas e refutações. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1982. 
3 HANSON, N. R. Observação e Interpretação. In: Filosofia da Ciência. São Paulo: Editora Cultrix, 

1975. MORGENBESSER, S. (Org.), p. 126-138. 
4 FEYERABEND, P. Contra o Método. Rio de Janeiro, 1977 
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retóricas de Rousseau, no qual as crianças são nada mais que tabulas rasas, e que seu 

conhecimento é adquirido a partir de suas vivências diárias das ruas relações com os 

objetos.  

Nada entra em nossas mente a não ser pelos sentidos e de que a mente é uma 

tabula rasa onde os sentidos gravam um registro fiel e verdadeiro do mundo 

[19].  
 

A visão indutivista do método cientifico, embora atualmente rejeitada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

pelos filósofos da Ciência permanece fortemente presente no Ensino de Ciências [20].  

A utilização do método científico para orientar a construção do conhecimento, parecer 

ser insustentável na Ciência e na educação científica. Pois, segundo Gil-Pérez
5
 (1996) 

[21, p. 4], “o ensino com orientação epistemológica empirista-indutivista, levou os 

alunos a compreender o conhecimento científico como verdades inquestionáveis, 

apresentando uma rigidez e intolerância a opiniões diferentes”.  

Elementos dos discursos modernos são ainda evidenciados nas falas de alguns 

professores, quando afirmam que, “a observação de traços sensoriais sejam, por si só, 

capazes de provocar a ampliação da faculdade de representação dos estudantes” [17, p. 

272] podendo levar a processos mentais, que culminariam na formação de conceitos 

mais elaborados. Com isso, corroboramos com as precauções apontadas por [16], que 

não se contrapõe a utilização de experimentos coloridos, todavia advertem a 

necessidade de transcender a mera “curiosidade ingênua” em direção a uma 

“curiosidade crítica”.  

Se faz extremamente importante afastar e ultrapassar o indutivismo ingênuo 

encontrado nas aulas de química, existe a necessidade de conscientizar os alunos, 

através de atividades adequadas, que as observações desligadas de teoria não são uma 

base segura para afrontar, interrogar e analisar a realidade e não são independentes da 

teoria [22 p. 137].  

É fundamental, que os alunos entendam que a Ciência não surgiu de um vácuo 

cognitivo, que o empreendimento científico, sempre foi ao longo de toda história, a 

iniciativa humana na busca de resolução de problemas, marcadas de várias 

intencionalidades. Não existem observações desprovidas de conhecimentos prévios, ou 

melhor, não existe observação desprovida teoria, nas palavras de [22, p. 137] “as teorias 

são, sobretudo, instrumentos para resolver problemas”.  

                                                        
5 GIL-PÉREZ, D. La metodologia y la enseñanza de  las ciencias: unas relaciones controvertidas. 

Enseñanza de las Ciências. v.4, n.2, p. 111-121., 1996.  
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS   

Iniciaremos as considerações finais refletindo no trecho abaixo produzido por [5, 

p. 3], que nos servirá de norte para entendermos como existem ainda diversas 

permanências dessas concepções nos profissionais do Ensino de Ciências: 

No campo das ciências empíricas, desenvolveu-se uma concepção da 

construção dos conhecimentos científicos fundadas no positivismo. A 
peculiaridade do positivismo caracteriza-se pelas seguintes ideias: o 

empirismo (o conhecimento parte da realidade de acordo com o modo como 

os sentidos o percebem, ajustando-se a ela), a objetividade (o objeto de 

estudo não deve sofrer interferência ou intervenção do pesquisador), a 

experimentação, a validade (mensuração com precisão) e as leis e previsões.  

 

 A concepção empirita-indutivista é de fato a que prevalece em um expressivo 

número de docentes, independente do seu nível de atuação, como mostram vários 

trabalhos que investigam as concepções dos professores sobre a natureza da Ciência [1], 

e  procuram discutir a luz a epistemologia os entraves provocados por essas concepções, 

e bem como, apontar avanços no sentido de superar dessas ideias. Diferentemente, o 

presente trabalho teve como maior intenção trazer à baila alguns elementos teóricos 

encontrados nos discursos dos principais representantes da pedagogia científica e 

moderna, e com isso, reconhecer como suas ideias foram sendo apropriadas e 

fundamentaram o Ensino de Ciências e mais especificamente a realização de atividades 

experimentais.  

 Não obstante diversos trabalhos citam as bases empiristas – indutivistas e 

positivistas, que acabaram enraizadas no cerne do surgimento das disciplinas associadas 

com as ciências naturais, e assim buscou-se entender como estas correntes filosóficas 

tiveram, ou melhor, tem suas influências marcantes no Ensino de Ciências, podendo 

demonstrar, como circulam as ideias e estas são permutadas entre as diversas áreas das 

ciências, e por fim, ocorrem transmutações que vão deste a apropriação dos discursos e 

até mesmo as suas implementações nas suas práticas diárias.     

Um dos motivos marcantes pelo qual a concepção empirista-indutivista 

parece ter ficado tão profundamente arraigada à investigação cientifica é que 

os cientistas a utilizaram como critério de demarcação entre ciência e não 

ciência. Isto é, ela ensejou a convicção de que o conhecimento cientifico 

derivado dos dados da experiência é um conhecimento objetivo e confiável 

porque é provado. O observador cientifico registra fielmente do dados 

observados, fazendo isso sem preconceitos, exorcizando os “ingredientes” 

sociais, pessoais, linguísticos e filosóficos que podem perturbar o trabalho [1, 

p. 3].      
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 Buscando uma aproximação entre os fundamentos filosóficos e as suas 

influências no Ensino de Ciências, e principalmente as realização das atividades 

experimentais ao longo do tempo, Giordan [23] nos traz um trecho que é extremamente 

pertinente as discussões e que nos permitem um processo de reflexão na perspectiva de 

entender as tão fortes influências das correntes filosóficas modernas na retórica 

pedagógica.    

As ideias pedagógicas influenciaram e ainda influenciam práticas 

pedagógicas na área de ensino de ciências, sustentadas pela aplicação do 

método científico. Saber selecionar e hierarquizar variáveis segundo critérios 

de pertinência para a compreensão dos fenômenos, controlar e prever seus 

efeitos sobre os eventos experimentais, encadear logicamente sequencias de 
dados extraídos de experimentos são consideradas na visão positivista 

competências de extremo valor para a educação científica do aluno. A 

experimentação exerce a função não só de instrumento para o 

desenvolvimento dessas competências, mas também de veículo legitimador 

do conhecimento científico, na medida em que os dados extraídos dos 

experimentos constituíam a palavra final sobre o entendimento do fenômeno 

em causa. Parece ter sido o desenvolvimento dessas competências o principal 

objetivo da experimentação no ensino de ciências, e em particular de química 

[23, p. 45].    

 

 E assim, fica claro e evidente como os diversos campos dialogam entre si, a 

filosofia, a sociologia, a pedagogia e etc. Nos permitindo entender como estes diálogos 

estabelecidos acabam promovendo trocas de elementos discursivos entre as diversas 

áreas. Com isso, é visível que a pedagogia científica moderna, na sua gênese apanha 

fundamentos de diversas correntes filosóficas na tentativa da construção de um 

arcabouço que venha a fundamentar os seus pressupostos teóricos, e assim legitimar-se 

como ciências. E pode-se notar como ocorre um processo de circularidade dessas ideias 

ao longo tempo, circularidade essa que fez com que os professores de química, tanto no 

passado quanto nos dias atuais tenham se apropriados desses fundamentos e 

incorporados não só aos seus discursos como também no seu fazer pedagógico para a 

realização de suas atividades diárias.   
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RESUMO 

Uma instituição de ensino só é realmente inclusiva a partir do momento que reconhece as diferenças de 

seus alunos no processo educativo e passa a adotar medidas pedagógicas diversificadas que venham de 

fato contribuir para a aprendizagem de todos os estudantes. Para muitos educadores que convivem com a 

realidade de lecionar química para alunos cegos ficam as dúvidas: quais metodologias podem ser 

utilizadas para ensinar química para um aluno cego? Diante dessa realidade que a Oficina de BRAILE foi 
desenvolvida por alunas bolsistas do PIBID e direcionada para os discentes do curso de Licenciatura em 

Química do IFBaiano – Campus Guanambi. Espera-se que a Oficina de BRAILE seja importante para os 

estudantes de Licenciatura, pois permite que, ainda no seu processo de formação, tenham acesso a essas 

realidades para que não se assustem quando já estiverem no cotidiano na sala de aula e se depararem com 

alunos cegos. 
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BRAILLE workshop for students of the course of degree in Chemistry: Finding paths 

 

 

ABSTRACT 

An educational institution is only really inclusive from the moment that recognizes the differences of their 

students in the educational process and shall adopt measures that may in fact diversified teaching 

contribute to the learning of all students. For many educators that coexist with the reality of teaching 

chemistry for blind students are doubts: what methodologies can be used to teach chemistry to a blind 

student? From this reality, that the BRAILLE workshop was developed by students of the PIBID 
scholarship holders, and directed to the students of the course of degree in chemistry of IFBaiano – 

Guanambi Campus. It is expected that the BRAILLE workshop be important to graduate students, 

because it enables, still in the process of training, have access to these realities so don't be alarmed when 

you are already in daily life in the classroom and they come across blind students. 

 

Keywords: Workshop, Braille, chemistry. 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

Atualmente, tem aumentado o número de alunos cegos dentro das salas de aula, no entanto, 

muitos educadores ainda se sentem despreparados para trabalhar com alunos com cegueira, fato 

que torna a realidade de inclusão um pouco distante do que é proposto pela LDB/1995 (Lei de 
Diretrizes e Bases) no qual afirma que “a aprendizagem é um direito que deve ser garantido a 

todos, seguindo-se os princípios da igualdade e dos direitos de oportunidades, independente de 

qualquer característica física do indivíduo” (Lei Nº 9394/96). Para Gonçalves (1995) no que se 
refere ao ensino de química as maiores dificuldades enfrentadas pelos educadores são encontrar 

maneiras e meios para estimular o interesse na disciplina, conseguir trabalhar com o sistema 

braille e preparar material para apresentar em sala de aula. Lecionar química numa classe onde 
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tenha alunos cegos é, com certeza, um desafio constante para o educador. É primordial que o 

professor conheça as reais necessidades de seus alunos para que possa desenvolver recursos 

pedagógicos que atenda a essas necessidades específicas. Além disso, “a escola tem a função de 

criar métodos que permitam o desenvolvimento cognitivo, afetivo, moral e social dos alunos 
com necessidades educativas especiais”. (GOFFREDO, 1999, p.32). 

A disciplina de Educação Inclusiva já é inserida na grade curricular dos cursos de 

Licenciatura em Química, no entanto a proposta da oficina é focar a educação para cegos com o 
intuito de proporcionar uma reflexão e a conscientização dos alunos de licenciatura em entender 

que o projeto visa contribuir para sua formação docente. De acordo com Mesquita (2007) cabe 

às universidades desenvolverem saberes que possibilitem uma aproximação com a escola real, 
preparando/qualificando os futuros professores para uma prática didático-pedagógica voltada à 

diversidade, contrapondo-se a idéia de homogeneização do processo ensino-aprendizagem. 

Em linhas gerais, a oficina de braille visa proporcionar aos estudantes de Licenciatura em 

Química do Instituo Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano Campus Guanambi uma 
reflexão sobre os objetivos da escola inclusiva, como o educador pode trabalhar com a 

disciplina de química em sala de aula com um aluno cego e apresentar Braille. Acredita-se que a 

oficina de braille ofereça importantes contribuições para a formação acadêmica dos estudantes 
de Licenciatura, pois permite que, ainda na graduação já estejam em contato com alunos cegos e 

possam desenvolver habilidades e buscar metodologias adequadas para que promovam um 

ensino de qualidade e democrático. 
Obviamente que a realização da oficina não apresenta um manual a ser seguido e nem dita 

regras de como trabalhar com alunos com necessidades especiais, na verdade, aponta caminhos 

e alternativas baseadas em teóricos e em experiências concretas de atuação profissional de 

professores convidados e alunos cegos para que o licenciando sintam-se curiosos e interessados 
em conhecer e descobrir como é possível promover o pleno desenvolvimento das 

potencialidades de pessoas com deficiência visual no contexto educacional. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

A oficina foi realizada em três etapas. Primeiramente realizou-se um momento de debates e 

relatos de experiências entre alunos cegos do IFBaiano e de outras instituições do município, 
além de reunir educadores de diferentes áreas do conhecimento que tem ou já tiveram alunos 

cegos.  

Na segunda etapa realizou-se a oficina de braille com o professor Carlos Abreu que formou-

se em Técnico em braille no Instituto para Cegos em Salvador e atualmente é professor da rede 
Estadual de Ensino no Município de Guanambí. 

A última atividade desenvolvida na oficina foi a apresentação dos recursos disponibilizados 

pelo NAPNE (Núcleo de Assistência a Pessoas com Deficiência Específicas) do IFBaiano 
Campus Guanambi. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

    No primeiro dia da oficina realizou-se um encontro para relatos de experiências entre alunos 

cegos do IFBaiano e de outras instituições do município, além de reunir educadores de 

diferentes áreas do conhecimento que tem ou já tiveram alunos cegos, no qual relataram quais 
desafios enfrentaram e quais metodologias usaram para trabalhar em sala de aula. Este encontro 

revelou a importância dessas trocas de experiências entre alunos cegos, professores e 

graduandos, pois cada um teve seu momento de relatar os desafios enfrentados dentro da sala de 

aula enquanto aluno com deficiência visual, enquanto educador e como futuro professor. 
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Figura 1: Discente cego do curso de Análise de Sistemas do IFBaiano Campus Guanambi. 

 

 
 

 
Figura 2: Professor de matemática apresentando jogos que ele mesmo desenvolveu para ensinar seus alunos 

cegos. 
 

 

 
Figura 3: Aluna descreve como professora de química trabalhou o tema Modelos Atômicos em suas aulas. 

 
 

 
Figura 4: Professora convidada Andréia Rego da Silva Reis Especialista em LIBRAS e Educação Inclusiva. 
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    Uma das licenciandas que participou da oficina afirmou: “é importante que o professor 

procure seu aluno que necessita de atendimento especial e dialogue para entender qual 

metodologia pode ser mais útil para a aprendizagem”.  

   Segundo Santos (2007 p.) “alunos cegos são capazes de utilizar os demais órgãos do sentido 
para aprender e possuem o mesmo potencial de aprendizagem que alunos com a visão normal” 

diante disso fica claro que o sujeito com deficiência visual tem potencial cognitivo para 

participar ativamente de uma vida social e escolar.  
De acordo com Paulo Freire (2005 p.76)  

 
A conversa e diálogo com o educando, é uma tarefa interativa entre educador 

e educando, pois o construtor do conhecimento é o educando. O educador 

incentiva, coordena, ajuda e testemunha a importância do conhecimento e o 
outro, o educando se motiva para desabrochar o seu próprio conhecimento.  

 

    É fundamental que o educador tenha suas aulas baseadas em um planejamento que 

proporcione a todos os alunos da turma a oportunidade de experimentar diferentes tipos de 

métodos de aprendizagem. Os professores precisam ser proativos, planejando a sala de aula, ou 
seja, os espaços de aprendizagem, fornecendo materiais e desenvolvendo métodos e estratégias 

que garantam uma aprendizagem significativa. (PACHECO, 2007, p.39-40). 

   Um professor que leciona a disciplina de matemática no IFBaiano relatou que um método que 
sempre utilizou em suas aulas foi desenhar os gráficos com cola de auto relevo para que o aluno 

pudessem identificá-los através do tato.  

     Lecionar química numa classe onde tenha alunos cegos é uma tarefa desafiadora para o 
educador seja na disciplina de química ou em qualquer outra. É primordial que o professor 

desenvolva recursos pedagógicos que tenham como metas facilitar a aprendizagem de seus 

alunos cegos e ouvintes na mesma proporção.  

   Uma das alunas presentes na oficina relatou que sua professora de química utilizou uma 
metodologia desenvolvida por ela, no qual através de bolinhas de isopor ela conseguia 

representar as moléculas, desse modo o cego pode tocar as moléculas e entender sua 

conformação geométrica, se há ligações simples, duplas ou triplas e quantos elementos fazem 
parte da composição.  

 

          

Figuras 5: modelos de moléculas de CH2CH2 e H2O. As bolinhas grandes representam o carbono e as pequenas os 
hidrogênios. Os palitinhos representam os tipos de ligações. 

 

    O segundo dia de oficina contou com a presença do professor Carlos Abreu cego desde os 

sete anos de idade. Morou no Instituto para Cegos na capital baiana, Salvador, durante muitos 
anos e lá aprendeu o Braile e se formou em Técnico em Braile. Atualmente é professor na rede 

estadual de ensino e vem desenvolvendo projetos educativos para alunos cegos no município de 

Guanambi. Nessa oficina o professor fez uma retrospectiva da história do braille.   

    De acordo com o professor o braille é um alfabeto convencional usado por cegos para fazer 
leituras tanto de textos, quanto de números, símbolos e imagens e representações gráficas. Esse 

sistema alfabético foi inventado pelo francês Louis Braille, seus caracteres são representados 

por pontos em auto relevo que podem ser codificados através do tato. Para a realização da 
escrita utiliza-se um instrumento chamado reglete e punção no qual contem celas braille 

numeradas de um a seis. A partir desses pontos em relevo é possível fazer 63 combinações que 
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podem representar letras simples e acentuadas, pontuações, algarismos, sinais algébricos e notas 

musicais. 

 

 

  
Figura 6, 7 e 8: Professor Carlos ensinado a usar o Reglete 

 
 

O professor Carlos explicou: “o reglete é uma placa de metal com orifícios em uma de suas 

faces. O papel deve ser colocado em cima dessa placa. O punção é um instrumento semelhante 

a uma agulha, mas com a extremidade arredondada, para que, ao pressionar o papel contra os 
orifícios da reglete, este não seja perfurado, e sim apenas marcado. O papel é marcado da 

direita para a esquerda, no sentido contrário ao da escrita. Ao terminar o papel é virado e 

pode-se ler normalmente”. O professor apresentou também o Soroban e uma calculadora 
especial para cegos e quais suas aplicações na matemática. 

 

 

 
Figura 9,10: Professor Carlos apresentando Soroban. 

 

 

 
Figuras 11 e 12: Alunos conhecendo e utilizando a Calculadora Científica para cegos 

 

 
De acordo com o professor o soroban é um ábaco de origem japonesa de base decimal no 

qual é possível representar os algarismos e eficaz no desenvolvimento de operações 

fundamentais da matemática: adição, subtração, multiplicação e divisão de números naturais. 

Para atender às especificidades da linguagem química foi produzida pelo Ministério da 
Educação – MEC a Grafia Química Braille para Uso no Brasil (MEC, 2011). Por meio dessa 

Grafia pode-se representar substâncias e equações e assim permitir o acesso do aluno usuário de 
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Braille ao nível representacional da Química. Além de representar símbolos, fórmulas e 

equações, a Grafia Química Braille para uso no Brasil permite, também, a representação de 

estruturas moleculares. 

O Instituto Federal de Educação Ciências e Tecnologias Campus Guanambí possui o 
NAPNE, Núcleo de Assistência a  Pessoa com Necessidades Específicas que promove dentro da 

instituição a articulação entre setores institucionais nas atividades relativas à inclusão da Pessoa 

com Necessidades Específicas priorizando o desenvolvimento e disponibilização de materiais 
pedagógicos e equipamentos de Tecnologia Assistiva. 

Dentre os recursos disponibilizados no NAPNE do IFBaiano Campus Guanambí pode-se 

apresentar os mais importantes como a impressora braille. 
 

 
Figura 13: Impressora BRAILE do IFBaiano Campus Guanambi 

 

A tecnologia de impressão Braille computadorizada surgiu nos Estados Unidos no final dos 

anos 70, e teve forte incremento nos anos 80. A partir de meados dos anos 1990 começou um 

movimento de importação de impressoras BRAILLE para equipar algumas escolas e 
instituições.  Os equipamentos provinham principalmente de três países: Alemanha, Estados 

Unidos e Suécia. Hoje existem disponíveis no mercado internacional e nacional muitas marcas 

de impressoras BRAILLE e muitos softwares específicos para impressão, gerados em muitos 
países.   

O NAPNE também disponibiliza para as aulas de química a Tabela Periódica em braille. 
 

 
Figura 14: Tabela periódica em Braille 

 

    Para Gonçalves (1995) no que se refere ao ensino de química as maiores dificuldades 

enfrentadas pelos educadores são encontrar maneiras e meios para estimular o interesse na 

disciplina, conseguir trabalhar com o sistema braille e preparar material para apresentar em sala 
de aula. 

    Lecionar química numa classe onde tenha alunos cegos é, com certeza, um desafio constante 

para o educador. É primordial que o professor conheça as reais necessidades de seus alunos para 
que possa desenvolver recursos pedagógicos que atenda a essas necessidades específicas. Além 

disso, “a escola tem a função de criar métodos que permitam o desenvolvimento cognitivo, 

afetivo, moral e social dos alunos com necessidades educativas especiais”. Mas, para que isso 
aconteça verdadeiramente é preciso que toda a comunidade escolar veja o estudante cego como 

“um sujeito eficiente, capaz, produtivo e principalmente apto a aprender a aprender” 
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(GOFFREDO, 1999, p.32). É preciso que o educador enfrente os desafios, use a criatividade, 

crie metodologias e ofereça meios para que o aluno cego ou com baixa visão consiga sentir-se 

inserido no contexto da sala de aula e também possa entender os conteúdos trabalhados na 

disciplina durante o ano letivo. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Com a realização da oficina conclui-se que aprender braille ainda na graduação permite que o 
futuro educador conheça melhor a realidade de um aluno cego dentro do contexto escolar. Com 

a participação dos alunos cegos na oficina relatando seus desafios nas aulas de química foi 

possível criar um espaço onde metodologias poderam ser discutidas de como melhorar a forma 
de abordar conceitos químicos dentro da sala de aula.  

Outro ponto importante destacado pelos estudantes cegos foi que durante muito tempo em 

eventos onde se debate sobre as necessidades educacionais de pessoas cegas em sua grande 

maioria só tinham voz as autoridades médicas e os estudiosos da área. Com o passar do tempo, 
os cegos estão ganhando seu espaço, tendo direito a falar sobre como se sentem, expressar seus 

anseios. Através dessa oficina, conclui-se que é preciso criar pesquisas e políticas para conhecer 

e inserir os cegos em nossos círculos de discussões pois, só assim estaremos praticando  o 
conceito de Inclusão de fato. 

    A presença de professores na oficina trouxe contribuições enriquecedoras, pois, os 

educadores apresentaram as metodologias que os mesmos desenvolveram para trabalhar com 
seus alunos cegos não somente na disciplina de química, mas também de matemática. Para os 

estudantes de graduação, esse momento significou entender realmente a essência de ser 

professor e compreender que atuar como um educador é também valorizar a construção de 

saberes, habilidades e competências que permita o aperfeiçoamento da sua prática 

pedagógica. 
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Resumo do artigo: Este presente trabalho tem como objetivo dinamizar e motivar as aulas de Química 

através do jogo Bingo Químico para o conteúdo Tabela Periódicas. Foi desenvolvido num período de 19 a 

30 de Novembro de 2012, no Colégio Estadual Tobias Barreto, numa turma do 1º do Ensino Médio, num 

total de 35 alunos no turno vespertino. A sequencia dessa metodologia foi uma aula para explicação do 

jogo e suas regras com aplicação de um questionário, a segunda aula foi aplicada o jogo Bingo Químico e 

por fim aplicado um questionário como coleta de dados. Os resultados deste trabalho foram satisfatórios, 

onde 90% dos alunos afirmaram que o jogo foi fundamental para seu conhecimento. Diante disso, o jogo 

faz despertar aos alunos interesse sobre o assunto e principalmente a disciplina Química. 

Palavras-chave: jogo lúdico, elementos químicos e ensino de química. 

 

Título em inglês. Knowing the elements of the Periodic Table by Playful Game: Bingo Chemical 

 

Resumo em ingles: This present study aims to energize and motivate lessons through play Bingo 

Chemistry Chemical Periodic Table for the content. Was developed within 19 to November 2012, in 

College Tobias Barreto 30, in the 1st class of high school, a total of 35 students in the afternoon shift. The 

sequence of this methodology was a lesson to explain the game and its rules with a questionnaire, the 

second class, we applied the Bingo Game chemist and finally a questionnaire as data collection. These 

results were satisfactory, where 90% of students stated that the game was key to their knowledge. Thus, 

the game awakens students interest in the subject and especially the chemistry discipline. 

 

Keywords: playful game, chemicals and chemical education. 
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1- INTRODUÇÃO 

Para o ser humano, a aprendizagem é tão importante quanto o desenvolvimento social; e o 
jogo constitui uma ferramenta pedagógica que também promove o desenvolvimento cognitivo e 
social do ser. 

 Nota-se que a dificuldade na assimilação dos conteúdos abordados em âmbito escolar é 
principalmente na área de exatas (física, química e matemática), isto está ligado aos baixos 
índices de aprendizado, além da desmotivação causada pelo desinteresse na disciplina abordada, 
são os fatores agravantes que necessitam de soluções imediatas. Por isso, a implantação de 
formas alternativas de ensino que vise auxiliar e facilitar o aprendizado vêm se destacando no 
meio educacional, na busca pela melhoria no ensino. Partindo dessa ideia, a aplicação de jogos 
lúdicos no ensino da química é muito importante para minimizar as dificuldades de conteúdos 
considerados abstratos, de maneira a introduzi-lo de forma coerente e utilizando o divertimento 
consciente como forma de aprendizagem. 

É nesse contexto que o jogo didático ganha espaço como instrumento motivador para a 

aprendizagem de conhecimentos químicos, à medida que propõe estímulo ao interesse do 
estudante. Os professores podem utilizar jogos didáticos como auxiliares na construção dos 

conhecimentos em qualquer área de ensino. 

E o lúdico é uma estratégia insubstituível para ser usada como estímulo na construção do 
conhecimento humano e na progressão das diferentes habilidades operatórias, além disso, é uma 

importante ferramenta de progresso pessoal e de alcance de objetivos institucionais. 

Soares (2008 b) faz um compartilhado de suas conclusões, consideramos jogo como o 

resultado: 

[...] de interações linguísticas diversas em termos de 
características e ações lúdicas, ou seja, atividades lúdicas que 
implicam no prazer, no divertimento, na liberdade e na 
voluntariedade, que contenham um sistema de regras claras e 
explícitas e que tenham um lugar delimitado onde possa agir: 
um espaço ou um brinquedo. (s/p) 

Grandes teóricos precursores de métodos ativos da educação (Decroly, Piaget, Vigotsky, 
Elkonin, Huizinga, Dewey, Freinet, Froebel) frisaram categoricamente a importância que os 

métodos lúdicos proporcionam à educação de crianças, adolescentes e adultos, pois nos 

momentos de maior descontração e desinibição, oferecidos pelos jogos, as pessoas se 

desbloqueiam e descontraem, o que proporciona maior aproximação, uma melhoria na 
integração e na interação do grupo, facilitando a aprendizagem. 

Conforme Melo (2005) o lúdico é um importante instrumento de trabalho, o professor deve 

oferecer possibilidades na construção do conhecimento, respeitando as diversas singularidades. 
Essas atividades quando bem exploradas oportunizam a interlocução de saberes, a socialização e 

o desenvolvimento pessoal, social e cognitivo.  

Russel (1999, apud Soares, 2004), em extensa revisão bibliográfica, descreve artigos que 
utilizam jogos para ensinar nomenclatura, fórmulas e equações químicas, conceitos gerais em 

Química (massa, propriedades da matéria, elementos químicos e estrutura atômica, soluções e 

solubilidade), Química Orgânica e Instrumentação. 
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Segundo Maldaner (2006, p. 239) tudo o que foge do tradicional é questionado por eles 

(alunos) e se não estiverem disponíveis para uma nova experiência todo o esforço do professor 

será inútil. 

 
O estudo da Tabela Periódica é sempre um desafio, pois os alunos têm dificuldade em 

entender as propriedades periódicas e aperiódicas e, inclusive, como os elementos foram 

dispostos na tabela e como essas propriedades se relacionam para a formação das substâncias. 
Na maioria dos casos, eles não sabem como a utilizar e acabam por achar que o melhor caminho 

é decorar as informações mais importantes. 

O presente trabalho tem como objetivo conhecer os elementos químicos da tabela periódica 
através do jogo Bingo Químico, tendo o lúdico como função educativa e significativa para 

aprendizagem dos alunos. 

 

2- MATERIAIS E MÉTODOS 

 Este trabalho foi realizado no período de 19 a 30 de Novembro de 2012, no Colégio 

Estadual Tobias Barreto, com uma turma de 1º do Ensino Médio do turno vespertino no total de 
35 alunos, cuja disciplina de Química só apresentava duas aulas por semana. Na construção 

deste foi realizada uma metodologia diferenciada, ou seja, a utilização de um jogo lúdico, nas 

aulas de Química, rompendo um pouco às aulas tradicionais. Não era preciso que os alunos 
decorassem todos os elementos em que consiste a tabela, mas através de uma dinamização eles 

iam associar o dia-a-dia com o conceito cientifico.  

A primeira parte da metodologia consistiu em um questionário investigativo exploratório 

sobre a disciplina de Química.  Em seguida, escolhido o conteúdo do jogo com base no 
questionário anterior. Em seguida,  explicado como funciona o jogo Bingo Químico e as regras 

do respectivo jogo. Depois, em um segundo momento aplicado o jogo. Esta atividade tem como 

objetivo contribuir para que os alunos se tornem familiarizados com a tabela periódica e os 
símbolos dos elementos químicos, com também levar o aluno a desenvolver uma relação entre 

os nomes e os símbolos dos elementos da tabela periódica. Esse jogo é para ser jogado 

individualmente. (SANTANA, 2006). Em um último momento um questionário de coletas de 
dados para avaliação dos alunos que consistia em apenas duas perguntas.  

Foram selecionados 90 elementos químicos da tabela periódica para serem utilizados no 

bingo. Possuindo em cada tabela15 elementos escolhidos de forma aleatória. Para dar inicio ao 

jogo, foram distribuídas as cartelas a cada aluno, eles possuíam em mãos algum material para 
marcar os elementos. À medida que se sorteava os elementos o professor dizia sua aplicação, e 

escrevia no quadro os elementos sorteados para ter um controle do jogo e da turma. O jogo só 

acaba quando um aluno completa a cartela com os 15 elementos e é devidamente conferido. 

 

 

 

3- RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 O gráfico 01 está relacionado à primeira etapa do trabalho que nos mostra o percentual de 

alunos que sentem dificuldades nos assuntos de Química. O respectivo gráfico nos mostra com 
clareza que 66% dos alunos sentem dificuldades nos assuntos de Química e os assuntos mais 
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citados pelos alunos foram a distribuição eletrônica, tabela periódica, ácidos e bases. O porquê 

disso é devido ao ministrante da disciplina transmite o conteúdo rápido para dar sequência ao 

próximo ficando os alunos sem saber o anterior. Já 34% dos alunos não sentem dificuldades nos 

assuntos de Química na sala de aula. 

66%

34%

Dificuldade nos assuntos de Química ?

Sim

Não

 
Gráfico 01: Você sente alguma dificuldade nos assuntos de Química? Qual assunto? E por quê? 

Quando foi pedido para os alunos relacionar o símbolo Químico com seu respectivo nome, 
percebem-se que poucos foram os acertos sobre os símbolos, outros associaram com nomes dos 

elementos que não eram o correto. E os que tiveram acertos maiores foram devido ao professor 

regente trabalhar mais efetivamente em sala de aula. 
Tabela 01: Relacionar o símbolo químico com seu respectivo nome. 

 

  ACERTOS ERROS 
Hg (Mercúrio) 76% 24% 
C (Carbono) 100%  
Ru (Rutênio) 50% 50% 
Ag (Prata) 73% 27% 
Rb (Rubídio) 50% 50% 
Os (Ósmio)  36% 64% 
W(Tugustenio 40% 60% 
Au( Ouro) 90% 10% 
Eu( Európio) 13% 87% 
N( Nitrogênio) 100%  
Xi( Xenônio)   40% 60% 
S( Enxofre) 70% 30% 
P( Potássio) 66% 34% 

 

Os resultados expostos nos gráficos 02 e 03 foram obtidos através de respostas dos alunos 

sobre o jogo, onde 90% dos alunos disseram que através do jogo conheceu muitos elementos 

químicos que não sabia que existia e suas aplicações no cotidiano, já 10% não responderam 
nada sobre a pergunta como mostra o gráfico 01. 
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90%

10%

Através do jogo Bingo Químico você 
consegiu aprender ou associar os 

elementos da tabela periodica? 

Sim

Não

  
Gráfico 02: Através do jogo você consegiu  aprender ou associar os elementos da tabela periódica? 

 

 

Foi perguntado aos alunos sobre o conhecimento que ele teve sobre a aplicação do jogo Bingo 

Químico na sala de aula? E por quê? 

50%

40%

10%

Qual  conhecimento que você teve sobre 
o Bingo Químico?

Aprendizagem

Associação

Diversão

 
Gráfico 03: Qual conhecimento você teve sobre o Bingo Químico? 

 

Como se pode observar que 50% dos alunos disseram que seu conhecimento sobre o jogo foi 

uma aprendizagem. E onde foi destacado alguns recortes de falas dos alunos. 
 

[A2] “através desse jogo aprendi novos elementos químicos”; 

[A10]” o jogo foi fundamental para a minha aprendizagem, pois não sabia que existia 
tanto elemento químico; 

[A6] “ um simples jogo aplicado, fez nós aprender muitos elementos químicos sem 

precisar decorar’ 
Já 40% dos alunos destacaram a associação com o jogo. 

[A15]“ com a aplicação do jogo eu associe alguns elementos com meu dia-a-dia”; 

[A8]“ eu não sabia que muitos elementos fazem parte do meu cotidiano como por 

exemplo o Sal” 
[A20]“ a química tá no nosso dia-a-dia”. 

E por fim, 10% destacou que o jogo foi uma diversão e não descreveu o por que. 

BRASIL, 1999 diz que o jogo oferece estímulo e o ambiente necessários para propiciar o 
desenvolvimento espontâneo e criativo dos alunos além de permitir que o professor amplie seus 

conhecimentos sobre técnicas ativas de ensino e desenvolva suas capacidades pessoais e 

profissionais, estimulando-o a recriar sua prática pedagógica.  
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Quando perguntado qual a importância que o jogo trouxe para você na aula de Química? Foi 

fundamental para sua aprendizagem? 

 

[A1]“ o jogo nos trouxe aprendizagem de outra maneira’’; 
[A11]“ tinha medo de decorar a tabela periódica, e a estagiaria fez diferente, através 

do jogo’’; 

[A18]“ o jogo foi um momento de distração, mas de muita aprendizagem para nós, 
onde tínhamos uma visão ruim sobre a Química e principalmente de decorar todos os elementos 

da tabela” ; 

[A7] ‘‘ eu achei legal o jogo, aprendi um monte de elemento que pensei que não 
existia” ; 

[A5]“ eu percebi que a Química não é difícil, e que através do jogo eu percebi isso, 

aprendi muitos elementos químicos e a participação no meu dia, e alguns elementos levam 

nome de alguns cientistas...e legal da estagiaria que ela disse que não era preciso agente 
decorar” ; 

[A19]“ o jogo quebrou o gelo da sala, porque a professora mesmo só explicava 

ninguém entendi era só livro e quadro”. 
As OCEM’s e PCNEM’s voltadas para o ensino e aprendizagem de química, defendem a 

idéia de que o professor torne-a interdisciplinar, relacione-a com o dia-a-dia dos alunos e saiba 

manipular as habilidades intelectuais destes. O uso de jogos didáticos no ensino de química, 
configura-se, portanto, numa estratégia que o torna mais dinâmico e consegue trabalhar os 

conteúdos de modo que os alunos adquiram o conhecimento necessário. 

Pode-se perceber que o jogo aplicado foi importante para a aprendizagem dos alunos, uma 

diversão no primeiro momento para eles, mas logo eles entenderam o verdadeiro significado do 
jogo, e se empolgaram com o jogo, em que onde eram retirado os símbolos dos elementos 

muitos arriscavam qual o verdadeiro nome do elemento como mostra a figura abaixo. 

 
Figura 02: Alunos jogando Bingo Químico 

 

De acordo com os PCNs (1999) o Ensino de Química “deve possibilitar ao aluno a 

compreensão tanto de processos químicos em si, quanto da construção de um conhecimento 

científico em estreita relação com as aplicações tecnológicas e suas implicações ambientais, 
sociais, políticas e econômicas”. 

 

Diante do exposto, pode-se notar que através da metodologia lúdica, consegui-se promover 

uma educação mais agradável e significativa. Pois segundo Almeida, a educação lúdica. 
 

‘”está distante da concepção ingênua de passatempo, brincadeira 

vulgar, diversão superficial, sendo portanto, uma ação inerente na 

criança, no adolescente, no jovem e no adulto, aparecendo sempre 

como uma forma transacional em direção a algum conhecimento, que 

se redefine na elaboração constante do pensamento individual em 

permutações com o pensamento coletivo”(1998, p. 13). 
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O lúdico é um importante instrumento de trabalho no qual o mediador, no caso o professor, 

deve oferecer possibilidades para a elaboração do conhecimento, respeitando as diversas 

singularidades. Essas atividades, quando bem exploradas, oportunizam a interlocução de 

saberes, a socialização e o desenvolvimento pessoal, social e cognitivo. 

No processo de ensino-aprendizagem as atividades lúdicas ajudam a construir uma práxis 

emancipadora e integradora, ao tornarem-se um instrumento de aprendizagem que favorece a 

aquisição do conhecimento em perspectivas e dimensões que perpassam o desenvolvimento do 
educando. 

 
 

 

4- CONCLUSÃO 

 O jogo sendo aplicado no intuito de ensinar, praticar e compartilhar ideias define o aspecto 
relevante de sua utilização como método de ensino de química. Quando visto apenas como 

método repetitivo, onde o aluno aprende por memorização, foge completamente da 

característica que define a aprendizagem. Afinal para se aprender é preciso ensinar, se o aluno 

apenas memoriza, ele não está aprendendo. E diante disse os resultados nos mostra que o jogo é 
um grande aliado na construção de uma aprendizagem significativa dos alunos, desde que seja 

passado como forma de conhecimento e não diversão. 

 

5- AGRADECIMENTOS 

A todos professores , alunos e colaboradores do Colégio Estadual Tobias Barreto e ao 
LAPICEQ.  

 

1. ALMEIDA, Paulo N. Educação Lúdica: Tecnicas e Jogos Pedagógicos. 9º ed. São Paulo: Loyola, 
1998. 

2. BRASIL. Secretária de Educação Média e Tecnologia, Ministério da Educação. 

3. Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias. In: Parâmetros Curriculares Nacionais do 

Ensino Médio. Brasília, 1999. 

4. MALDANER, O. A. A formação Inicial e continuada de professores de Química 

professores/pesquisadores. Ijuí. Ed. Unijuí. 2006. 239p. (Coleção Educação em química) 

5. MELO, C.M.R. As atividades lúdicas são fundamentais para subsidiar o processo de construção do 

conhecimento. Información Filosófica, v.2(1), p.128-137,2005. 

6. SANTANA,E.M. O Ensino de Química através de jogos e atividades lúdicas baseados na teoria 

motivacional de Maslow. Ilhéus (Bahia), 2006,62p. Monografia de Conclusão de Curso 

(Graduação)- Área de concentração: Ensino de Química, Colegiado do Curso de Licenciatura em 
Química, Departamento de Ciências Exatas e Tecnológias – Universidade Estadual de Santa Cruz. 

Orientador: Edson José Wartha. 

7. SOARES,M.H.F.B. Jogos para o ensino de Química: teoria, métodos e aplicações. Guarapari: 

ExLibris,2008b. Revista Química Nova na Escola,vol.34, Nº2, p.94, MAIO 2012. 

8. RUSSEL,J.V. Using games to teach chenistry –na annotated bibliography. Journol of Chemical 

Education, V.76, n.4,p.481,1999. 

70



SCIENTIA PLENA VOL. X,  NUM. X 20XX
www.scientiaplena.org.br

1

Revista Investigações em Ensino de Ciências e Publicações
sobre Educação Não Formal
P. F. de C.Dantas1; J. C. da S. Filho1

1Núcleo de Pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática, Universidade Federal de Sergipe, 49100-00, São
Cristóvão – Sergipe, Brasil

pfquimica@hotmail.com

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

O ato de ensinar e aprender não se dá apenas nas instituições formais de ensino, como escolas, faculdades
e universidades. Há também formas de ensino que ocorrem em vários ambientes e com objetivos e
metodologias diversas, assim sendo caracterizado como uma modalidade de ensino plural, conhecida
como Educação Não Formal. Este tipo de modalidade está cada vez mais difundida no Brasil. A proposta
do presente trabalho foi realizar uma análise dos artigos publicados na Revista Investigações em Ensino
de Ciências – IENCI, tendo como foco identificar as publicações sobre a temática da Educação Não
Formal e verificar quais são as características de cada ação caracterizada como não formal, como também
as formas metodológicas adotadas como coleta de dados nestes artigos. No resultado da análise foi
perceptível que as ações de Educação Não Formal têm características muito variadas, entretanto as
mesmas apresentam em comum as metodologias adotadas para coleta de dados, que em geral são: a
aplicação de questionários e entrevistas semiestruturadas. Já em termos de espaços os mais utilizados para
realização de ações no campo da Educação Não Formal são: centros e/ou museus de ciências,
comunidades virtuais, oficinas didáticas, feiras didáticas e feiras de ciência.

Palavras-chave: Educação Não Formal, Educação Formal, Ensino de Ciências.

Journal of Research in Science Teaching and Publications on Non-formal Education

The act of teaching and learning takes place not only in formal educational institutions such as schools,
colleges and universities. There are also ways of teaching that occur in various environments and with
different objectives and methodologies , thus being characterized as a plural form of teaching, known as
non-formal education. This kind of modality is becoming more widespread in Brazil. The purposes of this
study was to conduct an analysis of articles published in the journal Investigations in Science Teaching -
IENCI, focusing on identifying publications on the subject of non-formal education and check what are
the characteristics of each action characterized as non-formal, as also methodological forms adopted as
data collection on these items. In the analysis result was noticeable that the actions of Non-formal
Education have widely varying characteristics, however they present in common methodologies used for
data collection, which in general is the use of questionnaires and semi-structured interviews. In terms of
the most used spaces to perform actions in the field of non-formal education are: centers and/or science
museums, virtual communities, educational workshops, educational fairs and science fairs.

Keywords: Non-formal Education, Formal Education, Teaching science.

1. INTRODUÇÃO

A palavra educação segundo o míni Aurélio seria o “ato ou efeito de educar (-se)”, ou seja,
constitui uma ação na qual conhecimentos, experiências, costumes e crenças são transmitidos
através das relações sociais (FERREIRA, 2010, p. 271). A educação neste contexto é vivenciada
por toda a sociedade, entretanto, ela só é discutida e estudada por uma parcela pequena de
pessoas que, em geral, a estudam de forma acadêmica. A dificuldade em realmente entender o
processo educativo, se faz devido principalmente à sua complexidade e as relações envolvidas
nele.

O ato de educar pode ocorrer em diversos momentos e de formas variadas, e, portanto,
constitui-se um tema de pesquisa relevante. Pesquisadores da área têm buscado identificar e
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classificar as diferentes formas de ensinar, como também suas contribuições ao processo de
ensino e aprendizagem.

Vários cientistas da área de educação e áreas correlatas têm pautado suas pesquisas em como
caracterizar as várias vertentes da educação. Em geral, a maioria dos trabalhos propõem três
classificações para o conceito de educação, sendo elas: Educação Formal, Educação Não Formal
e educação informal.  Essa classificação se refere à identificação das características principais
das diferentes formas de educar e ensinar. Entretanto, distinguir tais variações (formal, Não
Formal e informal) não é uma tarefa simples, os pesquisadores têm discutido várias definições e
formas de classificação para conceituar a educação.Colley, Hodkinson e Malcolm (2002),
defendem que os critérios utilizados para delimitar as fronteiras entre cada definição de
educação só podem ser estabelecidos em situações específicas.Coombs e Ahmed (1975, p.27)
foram os primeiros a propor uma definição para cada variação de educação, na Tabela 1, são
apresentadas as definições mais recorrentes na literatura.

Tabela 1: Definições de Educação Formal, Educação Não Formal e Educação Informal.

Tipo de Educação
Pesquisador Formal Não Formal Informal

Commbs e
Ahmed –
1975 (p, 27),
tradução
nossa.

É o sistema educativo
altamente
institucionalizado,
cronologicamente
graduado e
hierarquicamente
estruturado que se
estende desde os
primeiros anos da escola
primaria até os últimos
anos da universidade.

É toda atividade organizada,
sistemática, educativa,
realizada fora do marco do
sistema oficial, para facilitar
determinadas classes de
aprendizagem a subgrupos
específicos da população,
tanto adultos como crianças.

Um processo que dura toda a
vida, no qual as pessoas
adquirem e acumulam
conhecimentos, habilidades,
atitudes e modos de
discernimento mediantes as
experiências diárias e de sua
relação com o meio.

Libâneo -
1998 (2010, p.
90)

Refere-se a tudo o que
implica uma forma, isto
é, algo inteligível,
estruturado, o modo
como algo se configura.
Educação Formal seria,
pois, aquela estruturada,
organizada, planejada
intencionalmente,
sistemática.

Por sua vez, são aquelas
atividades com caráter de
intencionalidade, porém
com baixo grau de
estruturação e
sistematização, implicando
certamente relações
pedagógicas, não
formalizadas.

É mais adequado para
indicar a modalidade de
educação que resulta do
“clima” em que os
indivíduos vivem,
envolvendo tudo o que do
ambiente e das relações
socioculturais e políticas
impregnam a vida individual
e grupal.

Como pode ser verificado pelas definições acima, os tipos de Educação se caracterizam pelos
espaços utilizados, objetivos da proposta, metodologia utilizada e tantas outras características. A
seguir, serão discutidas as características principais da Educação Não Formal que é objeto deste
trabalho.

A Educação Não Formal

Segundo Jaume Trilla (2011, p.21) “o reconhecimento de que a escola já não podia continuar
sendo (e de fato não era mais) a panaceia da educação” favoreceu a difusão do termo Educação
Não Formal. Os processos que mais tarde vieram a compor o campo da Educação Não Formal
se deram mediante a realização de ações que buscavam promover relações educacionais, mas
que por não obedecer a requisitos formais não eram reconhecidas como promotoras da
educação. Entretanto, em meio às dificuldades do sistema formal de ensino popularmente
conhecida como “crise mundial da educação (1960)” outras formas de promover a educação
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foram reconhecidas como válidas, ganhando espaço e posteriormente configurando um novo
campo do saber o campo da Educação Não Formal (GARCIA, 2009).

No Brasil o conceito de Educação Não Formal, passou a ter maior visibilidade na década de
1980, por meio das atividades de caráter lúdico, cultural e até mesmo artístico, em geral,
voltadas para a população menos favorecida economicamente e culturalmente. De acordo com
Gonh (2011), até a década de 1980, as atenções em educação se concentravam no tipo de
educação que era considerada formal, que pressupõe uma ação institucionalizada. Somente
algumas pequenas atividades pontuavam o que seria chamado posteriormente de Educação Não
Formal, mesmo assim, tais processos eram muitas vezes percebidossomente como uma extensão
da Educação Formal.

As ações realizadas na Educação Não Formal compõem um campo de discussão amplo e
heterogêneo. São inúmeros os espaços para a realização das ações de Educação Não Formal,
sendo os principais: museus, centros e casas de ciência, exposições e feiras, estação e espaços
ciências, planetário, observatório, ações desenvolvidas dentro da própria universidade através de
projetos e/ou programas de extensão, entre tantos outros. Logo, pode-se inferir que as principais
características da Educação Não Formal são: flexibilidade nas ações e dispensa da formalidade
de currículos e horários.

A pluralidade de locais para a realização deste tipo de ação constitui uma fonte de
conhecimentos científicos acessíveis a toda a população e ainda contribui no processo de
divulgação científica (MARANDINO, 2004 e 2005).Não são somente os espaços para a
realização das ações de Educação Não Formal que são diversificados, os objetos, as funções e as
finalidades também fazem parte de um parâmetro importante. A junção de espaços e funções tão
diversificadas leva a outra classificação, desta vez em termos dos métodos na utilização das
ações, que também são muito variadas. Tais diversificações e variedades são definidas segundo
Trilla (2011):

As funções educativas abordadas na Educação Não Formal possuem números
aspectos desde a educação permanente (incluído certas formas de
alfabetização de adultos, programas de expansão cultural, etc.) a tarefas de
complementariedade escolar; desde atividades próprias da pedagogia do ócio,
a outras que estão relacionadas com a formação profissional. A Educação
Não Formal assume compromisso com a formação cívica, social e política,
ambiental e ecológica, física, sanitária, etc.
A diversidade não é menor em relação aos métodos, procedimentos e
instituições nas quais a Educação Não Formal atua. Há sistemas
individualizados e coletivos, alguns que são presenciais e outros a distancia,
algumas vezes se utilizam de sofisticadas tecnologias e em outras ocasiões se
resume a instrumentos artesanais e rudimentares, há atividades que são
minuciosamente programadas e outras em que se parte apenas de uma
genérica definição de finalidades (TRILLA, 2011, p.31, tradução nossa).

A ideia de Trilha (2011) descrita acima remete que com tamanha diversidade de locais para
realização das ações, bem como de metodologias para atingir os objetivos destas ações, é tênue
a linha que pode definir uma lista de critérios e características através da qual seja possível
classificar, sem penalidade de errar, uma ação realizada como sendo de Educação Não Formal
ou formal. Pode-se inferir que para classificar um tipo de educação, esta pode ser caracterizado
como dois ou mais tipos de educação dependendo do contexto no qual está inserido. Para
melhor compreender tal dualidade, Trilla diz:“[...] os conceitos de Educação Formal e não
formal apresentam uma clara relatividade histórica e política: o que era não formal pode, então,
passar a ser formal, da mesma maneira que algo pode ser formal em um país é considerado não
formal em outro” (TRILLA, 2011, p.29).

É de extrema importância destacar que a Educação Não Formal quando bem planejada e
executada, pode facilitar a aprendizagem dos conceitos vistos na Educação Formal, e
possibilitar a realização de atividades que são elaboradas e desenvolvidas com objetivos
específicos, mas para públicos diversos, com o diferencial de ser realizada em vários tipos de
espaços, o que pode auxiliar também nas ações de Educação Formal.
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Considerando o grande potencial que a Educação Não Formal apresenta, em especial no
Brasil, o objetivo do presente trabalho foi analisar os artigos que possuem como temática a
Educação Não Formal, da Revista Investigações em Ensino de Ciências - IENCI
(Aninternationaljournalonresearch in scienceteaching) da Universidade Federal do Rio Grande
do Sul – UFRGS, devido ao fato desta ser uma revista já conhecida e conceituada entre muitos
profissionais atuantes na área de Ensino de Ciências. Para tal análise, foi dada ênfase nas
características das ações entendidas como de Educação Não Formal, na identificação dos locais
onde tais ações forma realizadas e nas metodologias de coleta de dados adotadas.

2. METODOLOGIA

A metodologia utilizada foi à revisão bibliográfica, que de acordo com Gil (2010) é a
pesquisa que tem como base de dados materiais já publicados, constituído principalmente de
livros, artigos de periódicos e atualmente com trabalhos publicados na internet. Assim a
pesquisa bibliográfica tem como princípio colocar o pesquisador em contato com o que já se
produziu e registrou a respeito do seu tema de pesquisa.

A revista escolhida foi a IENCI (Aninternationaljournalonresearch in scienceteaching),
revista volta exclusivamente para divulgação de estudos e pesquisa na área de
ensino/aprendizagem de ciências. A IENCI ainda é bem conceituada no meio acadêmico, logo
foi feita uma análise dos artigos publicados na IENCI, na qual verificou-se o que se entendia, ou
mesmo o que era classificado como Educação Não Formal, como também quais eram os
mecanismos utilizados como forma de coleta de dados nas ações realizadas no campo da
Educação Não Formal.A revista IENCI encontra-se disponível online, no seguinte link:
http://www.if.ufrgs.br/ienci/index.php. Tal link foi utilizado para leitura e seleção dos artigos.

A IENCI foi fundada no ano de 1996, mas para a análise do presente trabalho consideraremos
as publicações até o ano de 2012, ou seja, 16 anos de publicações voltadas exclusivamente para
a pesquisa em ensino e aprendizagem de ciências (Física, Química, Biologia ou Ciências
Naturais quando forem enfocadas de maneira integrada).  O presente trabalho analisou todas as
publicações da revista que estavam disponíveis na rede, desde 1996 a 2012, neste período foram
publicados 17 volumes, sendo um em cada ano e cada volume com três números (em geral nos
meses de Março, Agosto e Dezembro). Os critérios utilizados para selecionar os artigos
basearam-se inicialmente na análise preliminar do título do artigo, das palavras chaves e na
leitura dos resumos. Todos os artigos que fizeram uma simples menção a Educação Não Formal
foram selecionados.

Posteriormente a seleção foi realizada a leitura dos artigos, com o objetivo de verificar se
estes estavam relacionados realmente com o tema de Educação Não Formal.

Nos artigos que apresentaram tal temática procurou-se identificar algumas categorias de
análise: característica utilizada para classificar as ações como pertencentes ao campo da
Educação Não Formal; locais em que tais ações eram realizadas e qual era a metodologia
utilizada para verificar se havia ou não aprendizagem nas ações de Educação Não Formal, ou
seja, os mecanismos utilizados como forma de coleta de dados.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Revista Investigações em Ensino de Ciências (IENCI)da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS) foi escolhida por ser uma revista já consagrada no âmbito da pesquisa
em Ensino de Ciências, ela possui 17 anos de tradição, com a periodicidade de publicação de
um volume com três números anualmente; também por estar disponível na rede (online), o que
facilita o acesso aos seus arquivos.

A revista IENCI tem como foco publicações voltadas exclusivamente para pesquisas na área
de ensino e aprendizagem em ciências. Tais pesquisas, para serem divulgadas devem conter
trabalhos em algumas linhas pré-definidas, por exemplo: investigações com questão problema e
fundamentação bem definidas; revisão literária não inferior a dez anos e abrangendo
importantes periódicos; fundamentação teórica, deste que tenha claras contribuições para a
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pesquisa em Ensino de Ciências e que apresente novas fundamentações não tão difundidas;
metodologia da pesquisa educacional apresentando contribuições explícitas para a pesquisa em
Ensino de Ciências e críticas (ou defesa) e comentários a respeito dos artigos publicados na
própria IENCI.

A IENCI é disponibilizada em uma plataforma online, na qual estão disponíveis todos os
artigos que já foram publicados na revista desde o ano de 1996.No Gráfico1, estão descritos os
dados quantitativos sobre todas as publicações da IENCI no período investigado e a quantidade
de publicações que bordam a Educação Não Formal.

Gráfico1: publicações sobre a Educação Não Formal da revista IENCI no períodode 1996 a
2012.

A Educação Não Formal foi difundida no Brasil a partir das décadas de1980 e 1990,
momento no qual, segundo Souza (2008), a consolidação do conceito de Educação Não Formal,
deu-se devido à realização de um número crescente de atividades de caráter lúdico e cultural
que foram financiadas pelos setores públicos e privados. Porém, como é perceptível no Gráfico
1, que as pesquisas sobre as ações iniciadas na década de 80 e consequentes divulgações destas
deram-se de formas lenta, o que é normal já que a Educação Não Formal no Brasil durante esse
período configurava-se como um novo campo de pesquisa, sendo portanto, necessária a sua
consolidação para que os primeiros trabalhos consistentes sobre a Educação Não Formal fossem
divulgados.

No Gráfico1, as colunas em azul representam o número de artigos publicados na IENCI e as
barras em vermelhos os artigos sobre Educação Não Formal. Nota-se que artigos sobre a
Educação Não Formal só foram publicados nos volumes 13, 14 e 15 que corresponde aos anos
2008, 2009 e 2010 respectivamente.

É importante destacar ainda que, a quantidade de artigos referente à Educação Não Formal
publicados na Revista IENCI foi pequena. De um total de 283 artigos publicados no período
analisado, apenas 04 (aproximadamente 1,41%) foram identificados e selecionados para análise.
O critério de escolha foi selecionar artigos que apresentassem como temática a Educação Não
Formal, o que somente foi identificado nos artigos:

1. Identificação de eventos metacognitivos presentes em
mensagens de membros de uma comunidade virtual de enfermagem
(IENCI, 2008, v.13, n.1, pp. 65-78).

2. Educação em centros de ciências: visitas escolares ao
observatório astronômico do CDCC/USP (IENCI, 2009, v.14, n.1, pp.
25-36).

3. Experimentos e contextos nas exposições interativas dos centros
e museus de ciências (IENCI, 2009, v.14, n.3, pp. 377-392).
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4. A produção sobre divulgação científica na área de educação em
ciências: referenciais teóricos e principais temáticas (IENCI, 2010,
v.15, n.1, PP. 97-120).

Contudo tem-se que, mesmo com o aumento das ações no campo da Educação Não Formal, a
partir da década de 1980, e das pesquisas relacionadas a tal temática, em termo de publicações
em revistas especializadas, tais publicações só começam a tornar-se mais densa, depois do ano
2000, havendo maior predominância na publicação de artigos, seguido de dissertações e teses.
No entanto na revista IENCI a Educação Não Formalainda configura-se como um campo
recente ou mesmo como uma nova temática para publicações. Este fato pode ser constatado pelo
número de artigos selecionados nesta revista: 1,41% do total de artigos. Considerando que a
revista é publicada desde 1996, o número de artigos com o tema proposto é pequeno, o motivo
pode estar relacionado com o fato de que somente uma pequena parcela de pesquisadores em
Ensino de Ciências está realizando pesquisas relacionadas a este tema e que escolheram a
revista.

A seguir são apresentadas as análises dos principais aspectos de cada uma das publicações
selecionadas, tendo como respaldo teórico as definições de Coombs e Ahmed (1975) para o
conceito de Educação Não Formal.

1. Identificação de eventos metacognitivos presentes em mensagens de membros de uma
comunidade virtual de enfermagem. (IENCI, 2008, v.13, n.1, pp. 65-78).

O artigo tem como campo de estudo uma comunidade virtual de enfermagem, da qual
participam docentes, técnicos e alunos graduandos (entre outros). O objetivo da comunidade
virtual é ofertar meios através dos quais se possam promover a aprendizagem colaborativa e
solidária baseada na liberdade de expressão, configurando assim como uma atividade de
Educação Não Formal. A publicação não apresenta maiores detalhes sobre o endereço do site da
comunidade virtual.

A comunidade virtual não possui vínculo com nenhuma instituição de ensino, mas possui
toda estrutura e ações intencionais de promover o processo de ensino e aprendizagem, tendo
como base discussões acerca do o papel das novas tecnologias no ensino da ciência e prática da
enfermagem. Como metodologia para os seus propósitos os membros da comunidade
utilizaram-se de propostas de discussões e debates, onde os temas se originam de acordo com a
vivência, experiência e necessidade pessoal, sem levar em consideração as orientações de um
currículo pré-estabelecido pelos membros. Essas são as características principais através das
quais é possível caracterizar essa comunidade virtual como uma experiência de Educação Não
Formal.

Os temas escolhidos para os debates, em geral, eram priorizados os referentes à pesquisa,
prática ou ensino de enfermagem, além de algumas propostas sobre o processo de aprender e/ou
ensinar. Na análise do artigo, não foi claro identificar os possíveis procedimentos metodológicos
utilizados como forma de coleta de dados, no sentido de verificação de discussões profícuas,
aprendizado e satisfação dos membros integrantes da comunidade, de analisar como foi
participar de uma ação diferenciada de aprendizagem.

2. Educação em centros de ciências: visitas escolares ao observatório astronômico do
CDCC/USP. (IENCI, 2009, v.14, n.1, pp. 25-36)

O artigo constitui-se de um relato de experiência. É relatada a visita de alunos dos quartos e
quintos anos do ensino fundamental de escolas da região de São Carlos-SP ao Observatório
Astronômico do Centro de Divulgação Científica e Cultural (CDCC), pertencente à
Universidade de São Paulo (USP). O observatório é um espaço aberto à visitação, sempre
acompanhada por monitores e com duração média de duas horas. As visitas ao observatório não
possuem um cronograma oficial, podem ser agendadas em qualquer época do ano e o objetivo é
desenvolver atividades estruturadas, que buscam promover o aprendizado não só para alunos,
mas também para a população leiga que tenham interesse no tema. Devido a estas
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características, este espaço de ciência é classificado como um local promotor de ações de
Educação Não Formal. E segundo os autores desta publicação:

Os centros de ciências são considerados espaços educativos complementares
à Educação Formal, onde comumente é empregada a chamada Educação Não
Formal. A Educação Não Formal, ao contrário da Educação Formal, não
contempla, necessariamente, as mesmas componentes curriculares
tradicionais. (JUNIOR, AROCA e SILVA, 2009, p.26).

Em relação à metodologia no artigo para a coleta de dados, prevaleceu à observação, a
aplicação de questionários e entrevistas semiestruturadas. O objetivo do trabalho foi inquirir aos
alunos, no final da atividade os aspectos que pudessem ser considerados como motivadores na
aprendizagem em ciências e incentivar tais alunos a se interessarem em visitar os espaços
semelhantes, como também verificar o quanto a visita ao observatório influenciou os alunos na
aprendizagem de conceitos astronômicos em um espaço Não Formal de aprendizagem.

3. Experimentos e contextos nas exposições interativas dos centros e museus de ciências.
(IENCI, 2009, v.14, n.3, pp. 377-392)

O artigo que relata uma experiência vivenciada por um grupo de estudantes universitários. A
proposta era realizar visitas a sete espaços considerados promotores da Educação Não Formal,
sendo eles: museus e centro de ciências. O grupo era composto por alunos dos cursos de
licenciatura em Química (cinco), Física (três) e Matemática (dois). Os museus e centros de
ciências visitados são na cidade do Rio de Janeiro (seis) e um na cidade de São Paulo. Os
espaços selecionados para a visita são denominados de parceiros da Educação Formal, que são
espaços diferenciados de educação. No entanto, eles são realmente conhecidos pelas ações de
educação não formais desenvolvidas.

O artigo se pautava na descrição, feita pelos universitários, de uma análise crítica dos espaços
visitados, onde ressaltaram os aspectos positivos e negativos de cada espaço visitado, bem como
observações que fossem utilizadas para fomentar diversas discussões.

4. A produção sobre divulgação científica na área de educação em ciências: referenciais
teóricos e principais temáticas. (IENCI, 2010, v.15, n.1, PP. 97-120)

O artigo é constituído de um estudo documental, que apresentava como objetivo realizar um
mapeamento sobre divulgação cientifica - DC, sendo que no decorrer da análise os autores
identificaram que:

No Brasil, já é possível localizar nos eventos eixos temáticos especificamente
voltados para a DC, bem como identificar artigos sobre as relações entre os
diferentes meios utilizados para a divulgação não formal da ciência (tais
como: museus, revistas, jornais, exposições) e o ensino formal. [...]Assim,
optamos por incluir em uma única categoria os trabalhos que tinham como
foco a Educação Não Formal (osespaços não formais  de aprendizagem
científica), isto é, museus, exposições, feiras de ciências etc., apesar de
reconhecermos a diversidade de objetivos (educacionais ou não) que
perpassam cada um desses cenários. (NASCIMENTO E JUNIOR, 2010,
p.98, p.104).

É claro na leitura do trabalho, que os autores consideram espaços como: museus, centros de
ciências, oficinas didáticas, feiras de ciências, olimpíadas, exposições, praça, parque de ciências,
casa, laboratório, estação e planetário, como espaços dedicados para promoção da Educação
Não Formal na aprendizagem científica e também ponderam que jornais e revistas constituem
importantes meios de divulgação científica.  Para chegar a tal conclusão os autores basearam-se
em anais de eventos da área de ensino, periódicos de educação em ciência, dissertações e teses.
Por ser um artigo baseado em análise documental, não foram priorizadas formas de coletas de
dados não ações de Educação Não Formal. A ênfase do trabalho recai no fato que as ações de
Educação Não Formal vêm constituindo uma das principais formas de divulgação científica.
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É importante ressaltar que, a impossibilidade de identificação das formas metodológicas
utilizadas para coleta de dados, necessariamente não implica na não existência das mesmas na
integra dos projetos oficiais, ou mesmo da proposta idealizada e/ou aplicada, mas que
possivelmente as metodologias utilizadas como forma de coleta de dados, não foram priorizadas
em tais publicações. Outro aspecto relevante é que boa parte das atividades realizadas nos
espaços promotores de ações no campo da Educação Não Formal, são de simples manuseio,
sendo assim facilmente reproduzida no ambiente formal de ensino, no caso, a escola.

Em vários países como Portugal, Reino Unido, Austrália, mas principalmente na Espanha, a
Educação Não Formaljá está consolidada e é bastante difundida. Há nestes países um grande
número de publicações sobre o tema, tais como:Millar (1996), Trilla (1988. 1999, 2004, 2008,
2011) e Pastor Homs (2011). Muitos pesquisadores se pautam no estudo das contribuições da
Educação Não Formal para a melhoria do ensino formal; também das relações desta com o meio
social, e ainda elaborando e desenvolvendo projetos relacionados a esta temática.

No Brasil a Educação Não Formal apenas começou a ser difundida na década de 1980, e vem
sendo consolidada deste então, e de acordo com Vessuri (1987, p. 124) apud Silva (2010, p.
267) as publicações científicas da área de Ensino de Ciências tornam-se fontes essenciais de
comunicação contribuindo assim para o reconhecimento da área como campo científico de
pesquisa.

Os pesquisadores Bejarano e Carvalho (2000) afirmam que uma das formas de divulgação
sobre um campo de ensino, neste caso em específico, o campo da Educação Não Formal, se faz
através das pesquisas e publicações realizadas pela comunidade dos educadores e pesquisadores
envolvidos no respectivo campo, daí ter-se-á estimativas do quanto à temática está sendo
estudada e pesquisada no país.

Nota-se que apesar de alguns pesquisadores relatarem em livros e artigos que a pesquisa e
ações em Educação Não Formal no Brasil estão em pleno desenvolvimento, na Revista IENCI a
Educação Não Formal ainda é uma área com número pequeno de divulgação destas ações e
pesquisa. Verificou-se também que espaços promotores de ações no campo da Educação Não
Formal são muito diversificados, não apresentando uma forma única ou uma característica
específica, revelando que a classificação dos espaços para o desenvolvimento de atividades de
Educação Não Formal pode ser diversa e por isso fica difícil confeccionar uma lista de
características, que possa ser utilizada como um critério de classificação e/ou identificação das
ações de Educação Não Formal. Os agentes promotores da Educação Não Formal têm como
meta potencializar a motivação, interesse e participação, não só do aluno, mas de qualquer
pessoa da comunidade que também participe da ação, buscando sempre uma relação de diálogo
mútuo entre ciência e comunidade.

4. CONCLUSÃO

O presente trabalho revelou que o índice de pesquisas e publicações sobre a Educação Não
Formal na Revista IENCI é pequeno. Tal fato não representa que tais pesquisas não existam,
mas que possivelmente não são publicadas nesta revista, sendo necessário investir mais em
publicações com tal temática, já que a mesma constitui um campo de ensino em ascensão.

Nos artigos pesquisados os espaços mais utilizados para realização das ações no campo da
Educação Não Formal são: centros e/ou museus de ciências, comunidades virtuais, oficinas,
feiras didáticas entre tantos outros, o que está de acordo com as definições dos espaços
utilizados para tal finalidade, segundo os estudiosos da área.

A principal metodologia utilizada como forma de coleta de dados nos espaços citados
anteriormente são: a aplicação de questionários e entrevistas semiestruturadas devido à
facilidade de aplicação, e por conseguir coletar um maior número de informações com
diferentes públicos, em um pequeno espaço de tempo.

Agências de fomento, tais como CAPES, CNPq, nos últimos anos tem cada vez mais
financiado projetos para divulgação científica e popularização da ciência que em grande parte
acontecem em parceria com as ações de Educação Não Formal. Logo, é de se esperar que as
publicações sobre tal temática aumentem em todas as revistas de pesquisa em educação e
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ensino, consequentemente na revista IENCI também. Tal situação pode ser associada ao fato de
que mesmo com o todo impulso e destaque que a Educação Não Formal recebeu no Brasil na
década de 1980 através de atividades de caráter lúdico, os olhares ainda continuavam focados na
Educação Formal (GONH, 2011; SOUZA, 2008). Assim faz-se importante que os pesquisadores
e mesmos os agentes promotores das ações no campo da Educação Não Formal, passem a
divulgar e publicar com maior intensidade os resultados dos seus relatos de experiência, estudos
documentais e revisões bibliográficas. Assim, tais relatos devem contribuir cada vez mais para
divulgação e consolidação das ações de Educação Não Formal como uma modalidade de ensino
em ascenção no Brasil.
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 As políticas públicas destacam a importância do emprego da tecnologia no ensino, especialmente 
na disciplina de química. Todavia, há a necessidade de avaliação destes recursos enquanto ferramenta de 
qualidade para o processo de ensino e aprendizagem. O presente artigo traz consigo resultados iniciais de 
um trabalho de conclusão de curso que se originou com uma discussão durante a disciplina de Novas 
Tecnologias do curso de Química Licenciatura na Universidade Estadual de Goiás. Assim sendo, o 
objetivo foi investigar quais são os softwares educacionais disponibilizados no Portal do Professor, banco 
de objetos educacionais do governo federal, para a disciplina de Química (ensino médio). Dos softwares 
educacionais (SE) encontrados, em número de 33, um deles é repetido e não entrou nas análises 
estatísticas, 17 estão em língua estrangeira, e somente 15 se encontram em português. De acordo com as 
subáreas da química, percebe-se que os SE estão centrados na Química Geral, seguida da Físico-Química 
e com menos produções a Química Orgânica. A licença de todos permitem sua utilização sem 
necessidade de pagamento. Contudo, mais trabalhos devem ser realizados dentro desta abordagem para 
que resultados possam ser confrontados e, por conseguinte, seja efetivada a construção de um banco de 
dados com as análises possibilitando uma apropriação pedagógica compatível ao objetivo de cada aula, 
logo a melhoria na qualidade do processo de ensino e aprendizagem. 
 

Palavras-chave: Software educacional, ensino de química, Portal do professor. 

 

Educational software for teaching chemistry: an initial analysis. 

 

The public policy emphasize the importance usage of technology on teaching, especially in 

chemistry subject. However, is necessary a assessment of these resources as a quality instrument to the 

teaching process and education. The current paper take initial results in coursework, it has origin in an 

argument during New Technology subject at the Graduation Chemistry course in the Universidade 

Estadual de Goiás. Therefore, the goal was to investigate what are the educational softwares available on 

the Portal do Professor, Federal Government educational objects database, to the chemistry subject (high 

school). The educational softwares (SE) found, in 33 number, one of them is repeated and isn’t in  the 

statistical analyses, 17 are in foreign language, and only 15 is in portuguese. According to the subareas in 

chemistry, we can see that SE are in Geral Chemistry, followed by Physical-Chemical and with less 
production in Organic Chemistry. The license all of these enable the use without payment. However more 

works will be probably realised in this approach to the results may be balanced and, then, be executed a 

build database with analyses by making pedagogical appropriation compatible on goal each class, then the 

improvement on quality in the process of teaching and learning. 
 

Keywords: Educational softwares, Teaching of chemistry, Portal do professor . 

 
1. INTRODUÇÃO 

 

Vivemos em um momento onde o mundo se depara com uma revolução nas 
comunicações entre os povos através das tecnologias da informação e comunicação (TIC). 

Dentre os vários setores da sociedade, a educação é uma das áreas que está sendo afetada por 

esta onda tecnológica. As expressões “sociedade da informação”, “sociedade da informática” e 
“sociedade do conhecimento” têm sido utilizadas para caracterizar, entre outros, o conjunto 
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dessas relações, a imutabilidade de suas solidificações e a anunciação de um novo caminho da 

humanidade (BENITE, 2007). 

As TIC, desenvolvidas nas últimas duas décadas, influenciaram a maneira como a 

educação é compreendida pelos estudantes. Essa época de grande ampliação tecnológica, no que 
se refere à questão de informação e comunicação, abriu inúmeras possibilidades de ampliação 

do processo de ensino, sobretudo para os cursos de licenciaturas. Apesar de ainda existirem 

alguns obstáculos, existe um grande avanço na disseminação do conhecimento, deste modo, 
pode-se assegurar que o mundo contemporâneo encontra-se em um processo que instiga a 

produção e divulgação do conhecimento, especialmente no que tange às possibilidades de 

acessibilidade as informações e ao conhecimento (EICHLER, 2002). 
O uso de tecnologias digitais torna o processo de ensino e aprendizagem ainda mais 

complexo, necessitando de metodologias, abordagens e criticidade diferenciadas, para que 

possam possibilitar uma aprendizagem eficaz. Utilizar as TIC em sala de aula requer um 

domínio mínimo destas, no que tange a uso técnico, por parte dos alunos. Já os professores 
precisam obter domínio técnico e pedagógico desses dispositivos, visto que sem as 

competências básicas para trabalhar com as TIC o processo mencionado pode tornar-se distante 

do almejado (PEIXOTO, 2008). 
A presença das TIC, vem produzindo reações nos professores parecidas as geradas pela 

invenção da mídia impressa e pela, consequente, produção de livros escolares. O uso de TIC 

vem causando crises de identidade nos professores, visto que trazem a discussão sobre seu papel 
como depositário do saber no processo ensino e aprendizagem. Diante desse questionamento é 

irrevogável que se note as reações produzidas na escola em si. Basicamente após as posturas 

prós e contras ao novo, existem posições intermediárias, ou seja, a posição daqueles que 

ignoram o problema porque não se sentem implicados com a informática e duvidam que o 
computador possa fazer algo para ultrapassar aquilo que já é feito. Há, ainda, os professores 

que, negando as posturas prós e contras, consideram as novas tecnologias como ferramentas 

comparáveis a outras, em suas perspectivas metodológicas (ALONSO, 1999). 
Os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM) destacam a 

importância da utilização da tecnologia no ensino em sala de aula, especialmente no ensino de 

Ciências. A tecnologia tende a proporcionar a contextualização das disciplinas e adequação ao 

mundo do trabalho, além de promover a inclusão virtual, ou seja, o acesso à internet, e toda sua 
gama de informações disponíveis (SANTOS et al., 2010). 

Já para a utilização das TIC no ensino de Química, norteada pelo professor e com todos 

os alunos ou individualmente, os recursos digitais são muito ricos em possibilidades, já que 
permitem a visualização de ligações químicas, organização de moléculas, entre outros, que 

podem auxiliar o aprendizado do conteúdo. Esta maneira é relatada por Nepomuceno e Castro 

(2008), quando fizeram um trabalho investigativo com três projetos distintos que tinham como 
finalidade a modernização da escola. Com a análise dos dados pesquisados por eles, notou-se 

que com a utilização de softwares educacionais (SE) como auxiliar no aprendizado, ocasionou-

se um aumento do aprendizado pelos alunos, além de ter sido um fator motivador para a 

aprendizagem. 
Dentre as tecnologias digitais existentes na atualidade para a área educacional, os 

softwares educacionais estão sendo utilizados na educação desde a década de 70, quando se 

iniciaram inúmeras pesquisas relacionadas ao uso do microcomputador em sala e a diversos 
recursos programáticos, visando compreender a complexidade do uso dos SE na educação 

(ROCHA e CAMPOS, 1993). 

Um software educacional é, segundo Lucena (1992), todo programa que possa ser usado 
para algum objetivo educacional, pedagogicamente utilizado por professores e alunos, qualquer 

que seja a natureza ou finalidade para o qual tenha sido criado. Um produto de software é 

definido pela norma ISO/IEC 9126-1 [ISSO 9126-1 1997] como "uma entidade de software 

disponível para liberação a um usuário" e, a qualidade do software é definida como "a totalidade 
das características de um produto de software que lhe confere a capacidade de satisfazer 

necessidades explícitas e implícitas". Em geral, as necessidades explícitas são expressas na 
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definição de requisitos propostos pelo produtor e as necessidades implícitas são aquelas que 

podem não estar expressas nos documentos do produtor, mas que são necessárias ao usuário. 

Com o intuito de centralizar e divulgar recursos educacionais, o governo federal criou o 

Portal do Professor, em 2008, em parceria com o Ministério de Ciências e Tecnologia, para 
conter recursos digitais para serem utilizados como ferramentas para dinamizar o ensino, sendo 

de livre acesso a todos os interessados. Os softwares disponibilizados no Portal podem ser 

baixados e utilizados de acordo com a necessidade e a realidade de cada professor e escola 
(BRASIL, 2011). 

No contexto apresentado, o presente artigo tem como problema de investigação a 

seguinte indagação: quais são os softwares educacionais desenvolvidos para a disciplina de 
Química, no ensino médio, disponíveis no Portal do Professor - MEC? Desta forma, vê-se 

necessário realizar estudos e reconhecer os diversos SE como recurso didático para apoiar, 

reforçar ou complementar as aulas de química. A partir dessa preocupação o trabalho objetiva 

fazer uma análise exploratória sobre os SE disponíveis no Portal do Professor para a disciplina 
de Química no ensino médio. 

 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 
Com o auxílio da ferramenta de busca disponível no Portal do Professor, foram 

selecionados todos os softwares de Química disponíveis para o ensino médio, conforme passos 

abaixo descritos: 
Portal do Professor - itens a serem clicados subsequentemente: 

i. Multimídia 

ii. Recursos educacionais 
iii. Mais opções de busca  

iv. Tipo de pesquisa recebeu a opção “Ensino médio” 

v. Componente curricular com “Química” 

vi. Tipo de recurso com “Software educacional – SE” 
De acordo com essa sequência abriu-se uma variedade de SE e todos foram catalogados 

e analisados a partir de um formulário construído para tal fim (Figura 1).  

 

 
Figura 1- Ficha de análise dos softwares educacionais existentes no Portal do Professor - MEC. 
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Quando necessário seus títulos originais foram traduzidos por meio do Tradutor do 

Google
1
. A pesquisa pauta-se em análise exploratório e qualitativa dos dados disponibilizados a 

cada SE.  

 Do ponto de vista da abordagem metodológica o seu estudo se pautou em métodos 
qualitativos e quantitativos de pesquisa. De acordo com Neves (1996) e Alves-Mazzotti & 

Gewandsznajder (2004), esse tipo de escolha permite ao pesquisador usufruir, por um lado, da 

vantagem de poder explicitar todos os passos da pesquisa e, por outro, da oportunidade de 
prevenir a interferência de sua subjetividade nas conclusões obtidas. 

A pesquisa foi realizada por meio de um estudo exploratório, visto que permite a 

imersão do pesquisador no contexto a ser estudado. Essa fase exploratória permitiu que o 
pesquisador, sem descer ao detalhamento exigido na pesquisa tradicional, defina pelo menos 

algumas questões iniciais, bem como os procedimentos adequados à investigação dessas 

questões (ALVES-MAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER, 2004). 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os levantamentos dessa pesquisa são fruto de um estudo exploratório que será base para 

o trabalho de conclusão de curso que está em andamento. A discussão sobre a temática surgiu 
através de uma discussão durante a disciplina de Novas Tecnologias em Educação, oferecida no 

sexto período aos graduandos em Química Licenciatura na Universidade Estadual de Goiás - 

UnUCET. 
No site Portal do Professor - MEC foram encontrados pelo mecanismo de busca um 

total de 33 softwares educacionais (SE) no período de fevereiro de 2014. Todavia, um deles se 

repete, portanto só serão analisados 32 SE, os quais estão disponíveis nos seguintes idiomas: 
Espanhol, Catalão, Inglês e Português (Tabela 1). 

 Dentre os 32 softwares educacionais analisados, verifica-se que sete são constituídos em 

língua Espanhol, cinco em Catalão, cinco em Inglês e 15 em Língua Portuguesa. Verifica-se que 

46% dos SE disponibilizados no Portal são em língua portuguesa, o que possibilita o trabalho 
por professores que não dominam uma segunda língua.  

 Isso talvez se deva ao fato apresentado por Teixeira e Brandão (2003) em seu trabalho, 

que acreditam que a ausência de softwares brasileiros gratuitos deve-se, também, a 
desmotivação e falta de interesse dos professores. Partindo do pressuposto que atualmente 

existem inúmeras ferramentas e linguagens de programação acessíveis de fácil manuseio, as 

quais os próprios professores poderiam utilizar e criar softwares educacionais completos e 
pertinentes a cada realidade escolar.  

 Em um estudo realizado com os SE para a disciplina de Química, por ser uma disciplina 

de contexto eminentemente experimental, também apresenta conteúdos abstratos e de difícil 

compreensão e visualização principalmente pelos alunos. Este problema poderia ser 
parcialmente resolvido com a utilização de softwares específicos. Como, por exemplo, um 

software para demonstração de moléculas em três dimensões, jogos educativos envolvendo 

problemas ambientais, laboratório virtual para visualização de reações e vidrarias. Desta forma, 
os softwares educativos dão novos significados às tarefas de ensino (BONA, 2009). 

Embora a literatura apresente estudos que apontem que não é possível a formação para o 

uso das tecnologias em nosso país na concepção de uma imersão tecnológica, visto que os 

professores não possuem tempo hábil para formação quando já estão em serviço, e pouco ou 
ausente momento para a formação durante a graduação. Além disso, o incentivo financeiro para 

formação continuada é pouco ou ausente por parte dos gestores, sejam eles as instituições 

                                                        
1 Google é considerado o maior site da Internet. É uma plataforma de busca, na qual o usuário tem acesso 

a uma quantidade gigantesca de informação. Basicamente, o usuário procura por palavras e o Google 

exibe inúmeras páginas de muitos sites que tenham as palavras, ou expressões mais próximas ao que se 

procura. Acessado em 05/20/2014. Disponível em: 

<http://http://www2.explorando.com.br/dicionario/google>. 
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privadas ou públicas, para que isso ocorra de maneira completa aliando formação técnica e 

pedagógica (ALONSO, 1999). 

Tabela 1 – Títulos originais, autor e idioma dos SE para a disciplina de Química, do ensino médio, 

disponibilizados no Portal do Professor. 

Título Autor (es) Idioma 

A ligação Química Virgilio Pedraz Hernández Espanhol 

A Venezuela e seu petróleo Loida Uzcátegui Ibarra Português 

Cinética Química Vasco Sérgio Correia Freitas Silva Português 

Demônio de Maxwell Delfina Almeida, João Paiva, Ilídio Martins, Jorge 

Gonçalves 

Português 

Efeito Estufa Daniela G. Abreu, Maria Lúcia A. Moura Campos. Português 

El enlance químico Virgílio Pedraz Hernández Espanhol 

Els materials Lluís Xancó Catalão 

Formulació i nomeclatura de 

química inorgânica 

Esteve Hernández Gasió Catalão 

Gas molecules simulation applet Paul Falstad Inglês 

Hidrogen atom applet Paul Falstad Inglês 

Jogo das descobertas dos pares Isabel Ramos; Paula Gomes; João Carlos Paiva Português  

Jogo das Coisas Ilídio Martins; João Carlos Paiva; Vitor Gil Português 

Jogos do Elementos 1 Ilídio Martins; João Carlos Paiva; Vitor Gil Português 

Jogo dos elementos 2 Ilídio Martins; João Carlos Paiva; Vitor Gil Português 

La matéria, un estúdio educativo Mariel Lopez Arnaiz Espanhol 

La matéria 3r d’ESO Josep Ramon Planas Catalão 

La tabla periódica lvaro Mota, Félix Nieto Catalão 

La taula periódica dels elements Esteve Hernández Gasió Espanhol 

Ludo Químico Manuel Guerreiro Português 

Matéria Vasco Sérgio Correia Freitas Silva Português 

Molecular orbitals applet Paul Falstad Inglês 

Periodic Table Classic 3.8.1 Paul Alan Freshney Inglês 

Periodic Table Explorer Paul Alan Freshney Inglês 

QuipTabela 4.01 Miguel Araújo Medeiros Português 

Química básica Vasco Sérgio Correia Freitas Silva Português 

Química básica Daniela G. Abreu; Maria Lúcia A. Moura Campos Português 

Química elemental Juan Carlos Ferreras González Espanhol 

Reações ácido/base Vasco Sérgio Correia Freitas Silva  Português 

Sistema periódico de los 

elementos 

José Carlos Bermejo Parras Espanhol 

Sistemas materiales Virgilio Pedraz Hernández Espanhol 

Tabela periódica virtual 2.0 Sérgio Henrique Domingues Oliveira Português 

Utillatge química M. Lluïsa Abad Roses Catalão 

  
 De acordo com o tipo de licença do SE, 63% são disponibilizados com a licença 

Creative Commons 2.1, que permite copiar, distribuir, publicar, criar trabalhos derivados 

citando o autor, e é proibido uso para fins comerciais. Este tipo de licença consiste em uma 
vantagem para os usuários do Portal do Professor, já que para utilizar os softwares não há 

necessidade de pagamento. Além disso, dois deles possuem licença do próprio criador do 
software, podendo o mesmo ser utilizado em sala de aula, modificado ou copiado, com uso 
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comercial ou não, desde que seja dado crédito ao criador original do programa e dez são licença 

livre, de acordo com a ficha técnica do próprio SE disponível no Portal do Professor. 

Segundo a definição da Free Software Foundation (2011)
2
, que é uma organização sem 

fins lucrativos que se dedica a eliminação de restrições sobre a cópia, redistribuição, estudo e 
modificação de programas de computadores, um software é considerado livre se permite ao 

usuário ter acesso às quatro liberdades essenciais:  

1. A liberdade de executar o programa, para qualquer propósito (liberdade nº 0).  
2. A liberdade de estudar como o programa funciona, e adaptá-lo para as suas 

necessidades (liberdade nº 1). Acesso ao código-fonte é um pré-requisito para esta liberdade. 

3. A liberdade de redistribuir cópias de modo que você possa ajudar ao seu próximo 
(liberdade nº 2). 

4. A liberdade aperfeiçoar o programa, e liberar os seus aperfeiçoamentos, de modo que 

toda a comunidade se beneficie (liberdade nº 3). Acesso ao código-fonte é um pré-requisito para 

essa liberdade. 
 Pretto e Pinto (2006) discorrem em seu texto sobre a importância do uso e propagação 

de softwares livres para o processo de democratizar os acessos à informação e ao conhecimento. 

Além de potencializar também a produção cultural, criando inclusive novas formas de arte. Para 
eles,  

A tecnologia sempre foi instrumento de inclusão social, mas agora isso 

adquire novo contorno, não mais como incorporação ao mercado, mas como 

incorporação à cidadania e ao mercado, garantindo acesso à informação e 

barateando os custos dos meios de produção multimídia através das novas 

ferramentas que ampliam o potencial crítico do cidadão. Somos cidadãos e 

consumidores, emissores e receptores de saber e informação, seres ao mesmo 

tempo autônomos e conectados em redes, que são a nova forma de 
coletividade (p. 29). 

 

No que tange a data de criação do SE
3
 e a sua postagem no site do Portal do Professor, 

verificou-se que em 14 SE não foi possível identificar a data da criação, sendo o ano de 2002 
foram produzidos seis deles. Já a publicação no Portal ficou concentrada em 59% no ano de 

2009, seguindo por 2012, 2013, 2008 e 2010, subsequentemente no que tange a quantidade de 

postagens (Figura 2).  

 Os SE que não possuem data de criação, são um obstáculo a análises mais adensadas 
sobre a origem do conteúdo, visto que dificulta a elucidação do percurso histórico de sua 

criação. Os softwares cuja data de criação estão disponíveis são fruto de um portal denominado 

ZonaClic
4
 (2014), que de acordo com o próprio portal, é formado por um conjunto de softwares 

livres que propõe diversos tipos de atividades educativas, é um serviço do Departamento de 

Educação da Generalitat de Cataluña, criado com o objetivo de difundir e apoiar o uso desses 

recursos, podendo oferecer a cooperação com espaços abertos a participação de educadores que 

querem compartilhar os materiais didáticos criados com o programa.  
De acordo com a figura podemos considerar que os SE possuem mais de 12 anos de sua 

versão inicial, não sendo apresentadas atualizações de conteúdos e do recurso digital em sua 

ficha técnica, seja no site de origem ou no Portal do Professor, ou por busca na internet para 
deixar o usuário seguro de seus conteúdos. A atualização de conteúdos se faz necessária já que a 

abordagem dos mesmos não esteja contextualizada de acordo com o ambiente social no qual o 

aluno está inserido, fazendo com o que o mesmo estabeleça significados errôneos para sua 
própria vida. 

                                                        
2    Disponível em:< http://www.fsfla.org/ikiwiki/>. 
3    A data de criação foi encontrada ao se entrar no endereço de postagem original do software, 

encontrado na própria ficha técnica deste no Portal do Professor. 
4 É um projeto de desenvolvimento e divulgação de softwares livres. Disponível em: 

<http://clic.xtec.cat/es/jclic/development.htm>. 
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Figura 2 – Gráfico relacionando a data de criação e postagens dos SE disponíveis no site Portal Do 

Professor, para o disciplina de Química no ensino médio. 

 

 Os SE foram separados por subáreas da Química para análise, sendo que um mesmo SE 
pode ser classificado dentro de duas ou mais subáreas de acordo com seu conteúdo. Inicialmente 

dividimos a Química de acordo com as seguintes áreas: Química Geral, Química Orgânica e 

Físico-Química. Vimos que a área com maior quantidade de SE existem é a de Química geral, 
com 29, seguido pela Físico-Química com 7 e por último Química Orgânica com somente 1, 

como representado na Figura 3. 

 

  
Figura 3- Apresentação do quantitativo de SE, de acordo com as subáreas da Química, para o ensino 

médio disponível no Portal do Professor-MEC. 

 

 Podemos relacionar essa quantidade de SE produzidos com a dificuldade dos conteúdos 
abordados pelas áreas da química, sendo a química geral a primeira que os alunos do ensino 

médio têm contato e que é base para os estudos subsequentes, e sem ela tende-se a não obter 

êxito nos estudos dos próximos conteúdos. 
O uso de representações imagéticas no ensino de Química decorre de uma evolução 

histórica da própria Química como ciência, o uso dessas representações é diverso e podemos 

dizer que as encontramos em processos de comunicação e previsão das propriedades dos 
diferentes entes da química (átomos, moléculas, complexos, enzimas etc.) e em explicações 

dedicadas a criação de ontologias em várias áreas da pesquisa e, por consequência, no ensino 
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desta disciplina. Conhecer e entender as diferentes formas de representação em Química tem 

sido uma das vertentes do ensino de química. Os SE podem, por sua vez, serem ferramentas de 

ensino que ativam atividades cognitivas, pois levarão os alunos a transitarem melhor entre os 

“três componentes básicos” citados por Jonhstone, que são, o nível macroscópico (tangível e 
visível), o nível microscópico (molecular, atômico e cinético) e o nível representacional 

(símbolos, equações, etc.), desenvolvendo essas habilidades o aluno tende a adquirir o 

conhecimento químico com maior facilidade (FERREIRA, 2013). 
No que tange aos softwares que estão em português, provavelmente os que serão mais 

utilizados pelos professores, podemos analisar que eles são fruto de trabalho docente em 

parceria com as seguintes universidades: Escuela Bolivariana “Juan Ruiz Fajardo”, 
Universidade de São Paulo (USP), Universidade do Porto, Universidade de Aveiro e 

Universidade Federal do Tocantis (UFT).  

 
4. CONCLUSÃO 

 

A utilização de softwares no ensino de Química é um advento contemporâneo e na 

maioria das vezes ignorada pelos professores, seja por carência de informação do material, 

dificuldade em trabalhar com as TIC, ausência de recursos de qualidade, desinteresse para o uso 
ou ainda uma opção teórica para o não uso. 

No caso dos 32 SE analisados, mesmo eles estando em um portal brasileiro, apenas 15 

estão em português. Os demais SE necessitam de um conhecimento básico de outros idiomas, 
como Catalão, Inglês e Espanhol, para serem utilizados em sua plenitude. Um benefício 

presente no portal, é que todos os SE podem ser utilizados pelos professores permitindo livre 

acesso e reprodução em sala.  
Diante da classificação enquanto as subáreas da Química, fica evidente o déficit de SE 

disponíveis para as áreas de Química Orgânica e Físico – Química, gerado pela alta produção 

focada somente na Química Geral. 

Essa pesquisa de caráter exploratório sobre a quantidade de SE disponíveis para o 
ensino de Química no ensino médio pode ser importante momento para se (re)iniciar discussões 

sobre a gama de possibilidades e limitações dos SE desenvolvidos em um trabalho pedagógico 

focado na elevação da qualidade do ensino em nosso país. Além disso, com essa quantidade de 
SE existentes se torna necessário um aprofundamento das análises para avaliar a qualidade 

conceitual e didática, bem como discutir a melhor maneira de utilização dos mesmos em sala de 

aula.  
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RESUMO 

 
O Projeto intitulado Oficina de sabão: uma proposta dinâmica para a contextualização do ensino de química foi 

realizado por discentes do curso de Licenciatura em Química do Instituto Federal de Educação Ciência e 

Tecnologia Baiano – Campus Guanambi bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 
(PIBID) em uma escola pública do município de Guanambi para alunos do nono ano do Ensino Fundamental.  

Para um professor trabalhar química em sala de aula não é suficiente dominar os conteúdos. É importante que o 

educador conheça e desenvolva diferentes estratégias e metodologias que facilite o processo ensino-

aprendizagem. O projeto Oficina de sabão: uma proposta dinâmica para a contextualização do ensino de química 

apresenta uma maneira diferente de trabalhar matérias dessa disciplina, de modo criativo, divertido e 

proporcionando ainda relevantes contribuições para a educação ambiental. 
Palavras-chave: ensino, oficina, sabão 

 

 

 

Workshop of soap: a dynamic proposal to contextualize the teaching of chemistry. 

 

ABSTRACT 

The project called workshop of soap: a dynamic proposal to contextualize the teaching of chemistry was realize 

by the students was conducted by students of the course of Degree in chemistry from the Federal Institute of 

education science and Baiano technology – Guanambi Campus, scholarship holders of the Institutional Program 

of Scholarship of Teaching beginners(PIBID)in a public school in the city of Guanambi for ninth-grade students 

of the elementary school.For a teacher work chemistry in the classroom is not enough to master the content. It is 
important that the educator meet and develop different strategies and methodologies that facilitate the teaching-

learning process.The project called workshop of soap: a dynamic proposal to contextualize the teaching of 

chemistrypresents a different way of working materials of this discipline, so creative, fun and providing even 

relevant contributions to environmental education. 
Keywords: education, workshop, soap 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Contextualizar o ensino de química é a estratégia usada pelo educador em relacionar fatos do dia a 

dia do aluno para ensinar conteúdos científicos numa tentativa de torná-los mais compreensíveis, além 
de chamar a atenção do aluno aguçando sua curiosidade, ou seja, o propósito de contextualizar o 

ensino é selecionar atividades do cotidiano onde a química se faz presente e relacioná-las com temas 

químicos estudados em sala de aula, focando sempre que o conhecimento desses conteúdos poderá 
despertar nos estudantes o desejo de aprender, sendo que a atividades escolhida nesse caso foi a 

fabricação de sabão caseiro. 

 O projeto Oficina de sabão: uma proposta dinâmica para a contextualização do ensino de 

química é relevante para aprendizagem dos alunos do nono ano porque aborda os conhecimentos 
químicos envolvidos no processo de fabricação de sabão caseiro de modo que os estudantes 

compreendam as transformações químicas com mais facilidade.  
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Trata-se de uma aula prática desenvolvida em quatro etapas fundamentais: aplicação de 

questionário, coleta de óleo usado, embasamento teórico e a fabricação do sabão. Nessa oficina os 

alunos também desenvolvem uma educação ambiental, pois são incentivados a reaproveitar o óleo 
usado produzido em sua própria casa, pois, fazer sabão é uma receita simples e seus ingredientes são 

produtos acessíveis ao aluno ou facilmente encontrados em supermercados. 

Este projeto tem o objetivo de enriquecer as aulas de química na abordagem do tema processo 

de saponificação. Desta forma, através de uma oficina interativa, os alunos podem aprender química 
de forma descontraída, relacionando materiais e situações do cotidiano com os conceitos químicos 

estudados em sala de aula.  

A oficina realizada nesse projeto pode ser usada pelos professores em sala de aula para instigar 
a curiosidade dos alunos, despertar o desejo de aprender química e motivar os estudantes a enfatizar a 

relação entre o estudado e o vivenciado por eles em locais fora da sala de aula. 

Mais do que simplesmente fornecer informações, esta oficina pretende contribuir para a 

compreensão de conceitos, desenvolver a capacidade de aprender e de incentivar que os estudantes 
envolvidos possam incorporar atitudes desejáveis a qualquer cidadão consciente da realidade da 

sociedade e participar de suas decisões. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 Esse trabalho foi desenvolvido para 20 alunos do nono ano do Colégio Estadual Idalice Nunes 
do Município de Guanambi. As atividades foram realizadas em quatro etapas: coleta de óleo usado, 

embasamento teórico, fabricação do sabão e aplicação de questionário. 

 A metodologia usada para a realização do projeto baseia-se nos princípios da pesquisa 

qualitativa, uma vez que, o projeto tem o objetivo de estimular o estudante a pensar e a se expressar livremente 

sobre os seguintes temas abordados: Qual a função do sabão? Qual a diferença entre sabões caseiros e 

sabão industrial? Como o sabão pode poluir o meio ambiente? Porque o sabão espuma? Como o sabão 

age na limpeza de gorduras? Por que a soda cáustica é perigosa? Por que a soda cáustica em contato 
com a água é chamada de solução exotérmica? Como ocorre o processo de saponificação? 

 Primeiramente realizou-se uma sondagem com intuito de promover uma discussão das idéias 

que os alunos já possuem acerca do histórico da origem do sabão, sobre as diferenças entre sabões 

caseiros e industriais e quais problemas ambientais podem ser causados pelo descarte inadequados 
desses produtos na natureza. Nessa etapa os alunos foram incentivados a fazer coleta de todo óleo 

usado em sua própria casa para que fosse utilizado na fabricação de sabão caseiro. 

Em um segundo encontro os alunos foram conduzidos a sala de vídeo para uma palestra sobre 
o tema processo de saponificação ministrada pelas pibidianas do IFBaiano Campus Guanambi. A 

última etapa do projeto consistiu na oficina para a fabricação do sabão. Para isso a turma foi dividida 

em quatro grupos sob a orientação das pibidianas envolvidas e da professora regente. 
O presente projeto tem enfoque CTS (Ciência, Tecnologia e Sociedade) visto que procura 

abordar temas sociais como a reciclagem e a sustentabilidade através da contextualização do ensino de 

química e da oficina de sabão, procurando, desse modo, desenvolver atitudes que favoreçam um 

ensino mais reflexivo e contextualizado com o intuito de formar um cidadão crítico, capaz de interagir 
de forma inteligente com a sociedade. 

 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Com a realização da sondagem observou-se que a fabricação de sabão caseiro não é algo recente 

e muito menos desconhecido para os alunos que afirmaram: “Minha avó fazia sabão em casa, mas 
não usava soda cáustica, ela fazia sabão em casa usando cinzas de madeira”. Mas, os alunos não 

relacionavam a prática de fabricação de sabões caseiros com o conhecimento químico. Ainda assim, 

mesmo sem embasamento científico os alunos, conhecem os problemas ambientais que podem ser 

causados pelo descarte inadequados desses produtos na natureza e a palestra foi de fundamental 
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relevância, pois apresentou uma abordagem histórica da utilização e fabricação do sabão, abordou 

detalhadamente a química envolvida nos processos de limpeza no qual o sabão está presente e também 

apresentou como a utilização do sabão caseiro pode trazer mais benefícios para o meio ambiente. 
A técnica de produção desenvolvida foi passada posteriormente aos romanos, entre os quais 

adquiriu notoriedade. Somente no segundo século d.C., o sabão é citado, por escritos árabes, como 

meio de limpeza. No Brasil, a difusão e produção do sabão demoraram mais tempo, mas em 1860 já 

existiam fábricas de sabão em todas as cidades importantes. (NETO, 2008) 
Os alunos se mostraram interessados em entender a diferença entre sabão caseiro e sabão 

industrial. Para melhor compreensão explicou-se que os sabões industriais são produtos sintéticos 

produzidos a partir de derivados do petróleo, portanto, é um material de difícil decomposição sendo 
prejudicial ao meio ambiente e aumenta o custo de tratamento da água.  

Destacou-se também que o sabão industrial é prejudicial à natureza porque reduz a quantidade 

de oxigênio na água o que por sua vez mata os microrganismos que sobrevivem no meio aquático. Ao 

invés de produzirem CO2 (dióxido de carbono) e H2O (água) como produtos finais, formarão CH4 
(metano), H2S (ácido sulfídrico) e NH3 (amônia) que são tóxicos. 

  Mostrou-se importante alertar os alunos que a melhor maneira de gerenciar esses resíduos para 

evitar ou diminuir os impactos ambientais é a reciclagem. O objetivo dessa discussão em sala de aula é 
fortalecer a consciência ecológica do estudante para que o mesmo entenda que a fabricação de sabão 

caseiro pode ser uma prática que ajuda na preservação do meio ambiente.  

Para finalizar esse encontro os alunos se responsabilizaram em coletar todo óleo usado em sua 
própria casa. Como a sala de aula possui um contingente de 30 alunos coletou-se aproximadamente 40 

litros de óleo. Retirou-se 04 litros suficientes para a realização da oficina e os 36 litros restantes foram 

doados para mulheres da comunidade que produzem sabão artesanal. 

  No segundo encontro os alunos foram conduzidos a sala de vídeo para aula expositiva sobre o 
tema Processo de saponificação. Nesse encontro foi abordadas questões como Qual a função do sabão? 

Dentre as respostas dos alunos as que mais se destacaram foram: “É para satisfazer nossa necessidade 

de higiene e limpeza”. Outro aluno afirmou que “o sabão caseiro tem a função de causar menor 
impacto à natureza e também são mais baratos e se mostram ser tão eficientes quanto os 

industrializados”.  

Os alunos se mostraram curiosos para entender por que o sabão espuma. Por isso foi 
necessário esclarecer que o sabão em contato com a água produz bolhas, ou seja, moléculas de gás (ar) 

presentes na água que quando são agitadas são englobadas por um filme fino chamado pelos químicos 

de película, portanto, a espuma é um conjunto de bolhas produzidas pelo contato do sabão com a água. 

Para melhor representação do que foi dito foi realizado um experimento no qual testou-se três tipos 
diferentes de água: a água mineral, a água que abastece a cidade (usou-se essa amostra de água devido 

conter elevadas quantidades de sais) e água com considerável quantidade de cloreto de sódio (NaCl). 

Observou-se que: 

Tabela 1: Teste do sabão caseiro com água com diferentes concentração de sais. 

  

Primeira amostra Segunda amostra Terceira amostra 

 

Água mineral + sabão 

caseiro 

Água com presença de sais + 

sabão caseiro 

Água com NaCl + sabão 

caseiro 

Produziu muita espuma Produziu pouca espuma Não produziu espuma 

 

A partir dos resultados obtidos com a experiência foi possível explicar que quando a água 
contêm alguns cátions, como o cálcio (Ca

2+
), o magnésio (Mg

2+
), o ferro (Fe

2+
) ou o cloreto de sódio 

(NaCl) a produção de espumas não acontece. Quando a água possui elevadas quantidades desses 

minerais em sua composição dizemos que se trata de uma água dura. 
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Um segundo experimento foi realizado com as mesmas amostras de água, no entanto, ao invés de usar 

sabão caseiro utilizou-se detergente. O resultado pode ser observado na tabela abaixo: 

Tabela 2: Teste com detergente e água com diferentes concentração de sais 

                                                                                         
 

Primeira amostra Segunda amostra Terceira amostra 

Água mineral + detergente 
Água com presença de 

sais + detergente 

Água com cloreto de sódio+ 

detergente 

Produziu muita espuma 
Produziu muita 

espuma 
Produziu muita espuma  

 

Diante da inquietação dos alunos em querer entender o porquê do detergente produziu espuma 

em todas as amostras apresentadas explicou-se que os detergentes não reagem com os cátions da água 
dura. Portanto, eles atuam com eficiência independente da natureza da água utilizada. Quando os 

alunos ainda foram indagados se a presença de espuma garante a limpeza, as opiniões foram 

divergentes: 

Gráfico 1:  questionário aplicado aos alunos 

10%

20%

70%

A presença de espuma garante a limpeza?

não há relação entre a espuma e a limpeza, no entanto, não souberam explicar.

se o sabão não espuma, não limpa com eficiência.

o detergente limpa mais porque espuma mais.

 
Esclareceu-se que o que garante a limpeza e a remoção das sujeiras não é a formação de 

espumas e sim a capacidade de formar micelas, isto é, pequenos glóbulos que aprisionam a gordura em 

seu interior. Isso é conseguido pelo fato dos sabões reagirem tanto com substâncias polares ou 
apolares formando complexos que em contato com a água são facilmente removidos da pele ou de 

objetos. Essa estrutura química é que garante a limpeza. 

 

 

 
http://www.freedom.inf.br/artigos_tecnicos/20020919/20020919.asp 

Figura: Representação esquemática de uma micela contendo óleo em seu interior. 
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A última etapa do projeto consistiu na fabricação do sabão caseiro. Os principais ingredientes 

utilizados foram: 04 litros de óleo comestível usado, 02 litros de água, meio (1/2) copo de detergente, 
01 quilo de soda cáustica e 01 litro de amaciante. 

 

 
Figura 1. Materiais e reagentes necessários para a obtenção de sabão. 

 

A turma foi dividida em quatro grupos. Cada um recebeu uma bacia grande e uma colher de madeira. 

Inicialmente, numa panela grande esquentou os 04 litros de óleo: 
 

 
Figura 2. Alunos esquentando o óleo. 

 

Em seguida, adicionou-se em cada bacia 500 ml
-1

 de água, 1/2 copo de detergente e 250 mL
-1

 de 

amaciante. 

 
Figura 3. Alunos interagindo no processo de obtenção de sabão. 
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Longe do contato dos alunos misturou-se a soda cáustica na água. Este procedimento deve ser 

feito reservadamente, pois a soda cáustica é um produto tóxico e precisa de cuidados especiais ao ser 

manipulado. Os alunos foram devidamente alertados quanto à capacidade reativa e corrosiva da soda 
cáustica, ou seja, em contato com a pele pode causar graves ferimentos e irritar olhos e mucosas 

nasais. Ao fazer o uso desse material em casa é preciso usar luvas e máscara para evitar o contato 

direto com as mãos ou a inalação deste produto. Observou-se que na solução resultante a presença de 

vapor quente. Isso ocorre devido a adição do hidróxido de sódio em água provocar aumento da 
temperatura, isto é, a dissolução libera muito calor se tratando, neste caso, de uma mistura exotérmica. 

O próximo passo foi adicionar em cada bacia 250 mL
-1

 da mistura de soda cáustica, água e 1 

litro de óleo. Nessa etapa da fabricação misturou-se os ingredientes por cerca de 40 minutos até que a 
mistura começou a ganhar consistência e ficou pastosa. 

 

 
Figura  4, 5 e 6. Pibidianas supervisionando os alunos no processo da obtenção do sabão. 

Quando os alunos questionaram que reação ocorre no processo de fabricação de sabão 

argumentou-se que óleo e gordura animal são denominados de ácidos graxos. Quando esses ácidos 
graxos entram em contato com água e hidróxido de sódio forma o sabão que é um sal e glicerina. Essa 

reação recebe o nome de saponificação. O sabão pode ser utilizado na limpeza do dia a dia e a 

glicerina que é um umectante pode ser utilizada na produção de cremes, sabonetes, xampu ou até 

mesmo na fabricação da nitroglicerina que é um explosivo. No quadro branco foi possível representar 
a reação que ocorre nesse processo: 

 

Gordura + soda cáustica + água = sabão + glicerina 
 

Para finalizar, os alunos usaram copos descartáveis de 50mL
-1

 para guardar o sabão e aguardar 

sua secagem. 
 

 
Figura 7. Alunas colocando o sabão em copos descartáveis pequenos. 

 
Após cinco dias realizou-se outro encontro no qual o sabão já havia secado o suficiente para 

ser retirados dos copos. Os alunos desenformaram o sabão e ornamentaram para então levá-los para 

casa. 
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Figura 8, 9 e 10: Alunos desenformando os sabões secos (Figura 8); sabões prontos (figura 9) e aluna com sabões enfeitados (figura 10).  

 

3. CONCLUSÃO 

  Com a realização do projeto Oficina de sabão e as diferentes maneiras de ensinar química 

ficou evidente que contextualizar o ensino de química é uma prática pedagógica baseada na utilização 

de fatos do dia a dia para ensinar conteúdos científicos numa tentativa de torna-lhes mais 
compreensíveis. Geralmente, tais situações são introdutórias aos conteúdos teóricos e têm o objetivo 

de chamar a atenção do aluno, aguçar sua curiosidade. A oficina de sabão permite o estudo de toda 

química envolvida no processo de saponificação de uma maneira interativa, onde todos os alunos 
participam e fazem suas contribuições. 

Fazer o sabão artesanal usando o óleo de frituras é ecologicamente correto, pois evita que este 

produto usado seja descartado na rede de esgotos e acabe contaminando a água ou o próprio solo. Os 

alunos sentiram-se motivados a juntar todo óleo usado em casa e semanalmente doá-los para pessoas 
que utilizam esse material para a fabricação de sabão artesanal. 

A instituição de ensino onde o projeto foi aplicado não possui laboratório de química, no entanto, cabe 

ao professor buscar caminhos que proporcione a aprendizagem de seus alunos. O educador deve 
sempre estar em busca da inovação e aperfeiçoar constantemente a sua prática em sala de aula. Para 

muitos educadores, introduzir um currículo com enfoque CTS ainda é um desafio, no entanto, a 

tentativa de realizar um trabalho dentro dessa perspectiva mostrou-se um método enriquecedor para a 
aprendizagem desses alunos.  

O projeto Oficina de sabão trouxe um espaço de socialização e aprendizado, foram momentos 

que contribuíram efetivamente para a construção de saberes, habilidades e competências dos 

estudantes envolvidos. Além disso, serviu como um instrumento de formação para as pibidianas 
envolvidas permitindo o aperfeiçoamento da sua prática pedagógica. 
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O principal constituinte de um perfume é a essência (óleo essencial). As essências podem ser de 

origem natural ou sintética. As de origem natural são geralmente extraídas de plantas, flores, raízes ou 

animais, enquanto as sintéticas tentam reproduzir no laboratório os aromas naturais. A extração de uma 

essência natural é realizada por prensagem, maceração, extração com solventes voláteis, enfleurage ou 

através de destilação por arraste a vapor. Este último método se mostra como o mais eficiente e de menor 

custo, sendo ainda o mais adequado para a extração de determinadas substâncias de uma planta. O 

seguinte projeto propõe fazer a extração de óleos essenciais de plantas encontradas na região, utilizando a 

destilação por arraste a vapor, a partir da utilização de materiais alternativos, de modo a levar o aluno de 

ensino médio a relacionar uma técnica usual com os conhecimentos vistos em sala de aula. O sistema de 

destilação por arraste a vapor utilizado é montado com materiais alternativos, o que possibilita a sua 

confecção a um baixo custo. Espera-se que o seguinte projeto enfatize a importância de alternativas que 

visem trabalhar com uma melhoria da qualidade do ensino. 

PALAVRAS- CHAVE: Extração; Óleo essencial; Ensino.  

 

PIBID / UERN: The extraction of essential oil from alternative materials As methodology in 

teaching Chemistry 

Abstract 

 

The main constituent is a perfume essence (essential oil). The scents can be of natural or 

synthetic origin. The natural sources are generally extracted from plants , flowers , roots and animals , 
while synthetic attempt to reproduce in the laboratory the natural aromas . The extraction of a natural 

essence is accomplished by pressing, maceration, with volatile solvents , enfleurage or through distillation 

by steam distillation . This last method is shown to be the most efficient and lowest cost , being still the 
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most suitable for the extraction of certain substances of a plant . The following project proposes to make 

the extraction of essential oils from plants found in the region , using distillation by steam distillation 

from the use of alternative materials in order to bring high school students to relate a usual technique with 

visas knowledge in the classroom . The distillation by steam distillation is used fitted with alternative 

materials , which allows its production at a low cost . It is expected that the next project emphasizes the 

importance of alternatives that aim to work with a better quality of education . 
 

KEY WORDS: Extraction, essential oil; Education. 

  

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 

Óleos essenciais são compostos aromáticos, voláteis que podem ser extraídos de raízes, 

caules, folhas, flores ou de todas as partes de plantas aromáticas. Essas extrações podem ocorrer 

por destilação de arraste a vapor, que é a técnica mais empregada, compressão de vegetais ou 

uso de solventes (Métodos de Extração dos Óleos Essenciais, 2010).   

A extração de uma essência natural é realizada por prensagem, maceração, extração 

com solventes voláteis, enfleurage ou através de destilação por arraste a vapor. Este último 

método se mostra como o mais eficiente e de menor custo, sendo ainda o mais adequado para a 

extração de determinadas substâncias de uma planta (GUIMARÃES et al, 2000). 

 

Quimicamente falando, óleo essencial é um óleo natural, com odor distinto, 

segregado pelas glândulas de plantas aromáticas, obtido por processo físico e 

estrutura química formada por carbono, hidrogênio e oxigênio, dando origem 

a complexa mistura de substâncias, que podem chegar a várias centenas 

delas, havendo predominância de uma a três substâncias que caracterizam a 

espécie vegetal em questão. Essas substâncias apresentam estruturas diversas 

como ácidos carboxílicos, alcoóis, aldeídos, cetonas, ésteres, fenóis e 

hidrocarbonetos dentre outras, cada qual com sua característica aromática e 

ação bioquímica (Wolffenbüttel, 2007). 

 

O Egito foi uma das civilizações que mais se dedicou à arte da aromaterapia, e se 

destacou historicamente, pelo uso das plantas aromáticas e seus óleos essenciais. No inicio, o 

uso destas plantas estava associado aos rituais religiosos, nos quais elas eram queimadas como 

oferendas aos deuses, pois se acreditava que o doce aroma que exalava da fumaça levava as 

preces aos deuses. Os óleos também foram usados nos processos de mumificação, para 

preservação dos corpos, e com o seu uso difundido foi usado ainda na manufatura de cosméticos 

e perfumes (BERWICK, 1996; GRACE, 1999; DIAS, SILVA, 1996). 
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No século XVIII, com o surgimento da Química foram realizadas muitas pesquisas com 

plantas aromáticas, posteriormente empregadas no tratamento de doenças. A aromaterapia, uso 

terapêutico dos óleos essenciais, aos poucos foi substituída pela medicina convencional, e os 

extratos naturais foram trocados por compostos sintéticos (GRACE, 1999). 

Um dos primeiros produtos explorados no Brasil para extração de óleos essenciais foi 

retirado do pau-rosa, uma árvore da Amazônia, cuja essência, o óleo de linalol, tem aroma 

agradável. Essa essência, muito utilizada na indústria de perfumaria é matéria-prima do perfume 

Chanel nº 5 e de vários perfumes europeus e americanos Chanel nº 5, 2000 (TRANCOSO, 

2013). 

Sua exploração foi tamanha que até os dias atuais o Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis IBAMA colocou essa planta na lista de espécies 

em perigo de extinção. Outros vegetais também foram explorados, como o eucalipto, capim 

limão, menta, laranja, canela e sassafrás (TRANCOSO, 2013). 

Em se tratando de óleos essenciais, a escolha do método de extração bem como a 

seleção de uma determinada parte da planta (folha, flor, raiz ou caule) são fatores que 

determinam a composição do óleo e, por consequência, sua utilização. Um bom exemplo disso é 

a extração de óleo de uma espécie aromática delicada, como a rosa ou a jasmim, para qual se 

pode utilizar o método de enfleurage ou o método de extração por solvente.  

O óleo obtido a partir da enfleurage pode ser usado para fins terapêuticos, tendo um alto 

custo, por ser um método demorado, manual e de baixo rendimento. Já o óleo originado da 

extração por solvente não pode ser usado para fins terapêuticos, devido ao elevado teor de 

solvente que permanece após a extração, além de gerar uma quantidade considerável de resíduos 

químicos (BIASSI, 2009). 

Os métodos de extração de óleos essenciais mais utilizados são a hidrodestilação e o 

arraste a vapor, no entanto, com o surgimento de um mercado mais exigente, novas técnicas, 

utilizando fluidos supercríticos foram desenvolvidas para diminuir a influência da temperatura 

na degradação do óleo ao ser extraído (BIASSI, 2009).  

A extração por arraste a vapor é dos métodos de extração o mais utilizado, tendo os 

mesmos princípios da hidrodestilação. A diferença principal consiste em não colocar o material 

vegetal em contato com a água, mas apenas com o vapor. 

 O vapor é produzido, geralmente, por uma caldeira e passado pelo extrator, onde entra 

em contato com o material vegetal. O calor rompe as paredes dos tricomas e o vapor arrasta o 

óleo para um condensador, local onde a mistura é resfriada, sendo recolhida e separada, assim 

como na hidrodestilação (WOLFFENBÜTTEL, 2010). 

Segundo Souza et al, (2011) por meio do tema óleo essencial podemos explorar uma 

serie de conteúdos químicos em diversas áreas, como físico- química, química orgânica e 
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abordagem interdisciplinar, como biologia das matérias primas de óleo essencial, tal como 

plantas e animais, podemos relacionar o tema com a historia da humanidade e como o 

desenvolvimento tecnológico se deu ate chegarmos á organização técnica e social que envolve 

este tema nos dias de hoje. 

Através dessa técnica podemos estudar conceitos como volatilidade, o ponto de 

ebulição, os estados físicos da matéria, as interações intermoleculares, polaridade, solubilidade, 

reações químicas envolvidas, funções orgânicas e outros, podem trabalhar com o tema a fim de 

descobrir e relacionar conceitos químicos (MACHADO, 2011).  

 

Segundo RIBAS (2007), o ensino brasileiro, a começar do Fundamental Menor, é pouco 

evoluído, pois não existe a compreensão da importância da educação para a formação do 

indivíduo e do cidadão brasileiro. Além disso, enfrentamos problemas sérios com o 

analfabetismo. 

Poucas escolas do Ensino Médio ministram aulas de Química 

enfatizando a parte prática, apesar de se constituir numa ciência 

essencialmente experimental. O baixo rendimento dos alunos de Química 

nesse nível de ensino em todo o país é um fato e não há quem desconheça 

isto. As causas frequentemente apontadas como responsáveis por esta 

situação desconfortável e aflitiva são atribuídas ao preparo profissional 

deficiente, à falta de oportunidade para o professor se atualizar, aos salários 

baixos e à deficiência das condições materiais na maioria das escolas 

(EVANGELISTA, 2007). 

No entanto, a realidade vista muitas vezes entre os alunos do Ensino Médio é que estes não 

se interessam em estudar Química, ás vezes por não se sentirem motivados pelas aulas 

tradicionais, que privilegiam a memorização ou por não perceberam a importância desta ciência. 

 É grande o número de professores que trabalha os conteúdos químicos de forma 

descontextualizada, passando a ideia de que a Química é feita de verdades incontestáveis, cujo 

status do conhecimento não está ao alcance de todos.  

Para aulas de Química adota-se invariavelmente transmissão-recepção de conteúdo. O 

ensino apresentado dessa forma não é atrativo, e tão pouco contribui para a formação de um 

cidadão crítico (SANTA MARIA etalii, 2002; CARRARO, 1997). 

No decorrer da técnica docente, observa-se que a maioria dos professores de Química 

ministra a disciplina sem que haja uma preocupação com a didática nem com uma metodologia 

adequada, também não tem a preocupação com a aprendizagem significativa dos alunos. Mesmo 

vivendo em uma sociedade desenvolvida, cheia de recursos tecnológicos, a  maioria das escolas 

estão excluídas dessa realidade e os professores preferem continuar na rotina, preocupados 

apenas em cumprir os conteúdos de forma sequencial tal o livro didático. 
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Para que haja uma aprendizagem significativa sobre a Química, é preciso buscar novos 

métodos de ensino, novas alternativas e recursos inovadores que possibilitem aos educandos 

criarem seus conceitos, encontrarem novos meios para se chegar a um resultado e aprender de 

forma dinâmica.  

A aprendizagem é a construção do conhecimento e não algo já pronto que o professor 

impõe, para que os alunos aceitem como verdade absoluta, o aluno é um sujeito ativo nesse 

processo. Nesse contexto é fundamental o papel do professor não como o detentor do 

conhecimento, mas mediador que auxilia, dá suporte e estimula os alunos na construção de seus 

conceitos. Dessa forma, surge a necessidade de o professor criar seu próprio material de apoio 

para facilitar o processo de ensino-aprendizagem. 

Para tornar o ensino-aprendizagem de Química simples e agradável, devemos 

abandonar metodologias ultrapassadas usadas no ensino tradicional, e investir nos 

procedimentos didáticos alternativos, em que os alunos poderão adquirir conhecimentos mais 

significativos (BERNADELLI, 2004). 

O procedimento alternativo procura colocar o aluno em posição de pensar por si mesmo, 

colher dados, discutir ideias, emitir e testar hipóteses, sempre motivado pela identificação do 

problema, levando-os à aprendizagem alicerçada pelo “encantamento” e pela curiosidade 

(BERNADELLI, 2004).  

Segundo (AZEVEDO, 1990) os materiais alternativos no ensino de química vêm sendo 

um tanto motivador para os professores que trabalham com o ensino da química, pois de acordo 

com sua metodologia utilizada tem como finalidade a extração de óleo essencial como um 

método alternativo e interdisciplinar no ensino de química. Os alunos tem a compreensão ao 

estudo da química de maneira satisfatória, prazerosa e atraente, eliminando ou reduzindo os 

problemas da falta de atenção, indisciplina, desmotivação e baixo rendimento escolar. 

CARVALHO (2007) em seu projeto teve como objetivos mostrar a importância e a 

viabilidade das atividades experimentais de Química com a utilização de materiais alternativos 

para aplicação no 1º ano do ensino médio, na tentativa de melhorar o entendimento e a 

assimilação dos conteúdos desta disciplina.  

O seguinte projeto propõe a extração de óleos essenciais de plantas encontradas na região, 

utilizando a destilação por arraste a vapor, a partir da utilização de materiais alternativos, de modo a levar 

o aluno de ensino médio a relacionar uma técnica usual com os conhecimentos vistos em sala de aula. 

Mostrar o processo de extração por arraste a vapor, Discutir os materiais alternativos, Extrair óleos 

essenciais de plantas aromáticas, Executar técnicas de laboratório com materiais alternativos, Motivar e 

incentivar quanto ao estudo das disciplinas científicas, Mostrar a importância do uso de práticas no ensino 

de química, Buscar chamar a atenção do aluno estimulando seu interesse e gerando seu envolvimento nas 

aulas de química. 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A abordagem deste projeto está centralizada na motivação e aplicação em aulas de 

química para alunos da terceira série  do ensino médio da Escola Estadual Moreira Dias situada 

no município de Mossoró, Rio Grande do Norte. O projeto será desenvolvido no ambiente 

escolar e nas dependências do Laboratório de ensino de Química da Universidade do Estado do 

Rio Grande do Norte-UERN. 

A metodologia utilizada é baseada Segundo (GUIMARÃES et  al, 2000). O sistema 

de destilação por arraste a vapor utilizado é montado com materiais alternativos, o que 

possibilita a sua confecção a um baixo custo. A seguir é listado todo o material utilizado na 

montagem da aparelhagem, bem como o seu correlato em um laboratório químico. 

 

• Lâmpada de 25 watts sem o miolo (balão de fundo redondo); 

• Y de PVC – conexão (cabeça de destilação); 

• Condensador de acrílico (condensador de tubo reto); 

• Lamparina (bico de Bunsen); 

• Suporte de madeira (suporte universal); 

• Pinça de gelo (garra); 

• Vidro de remédio (frasco coletor- erlenmeyer); 

 • Rolhas de cortiça; 

• Termômetro; 

• Mangueiras de látex; 

 

 

O condensador de acrílico, como mostra a Figura 1, é montado utilizando-se dois copos 

de acrílico, incolores e transparentes, duas metades de um tubo de caneta BIC, uma mangueira 

de polietileno, cola Superbonder  e Durepoxi. Inicialmente, os copos são furados com uma 

furadeira e, nestes furos, adaptam-se as duas metades do tubo de caneta e a mangueira de 

polietileno, que são colados e vedados com resina epóxi. As bocas dos copos também são 

coladas e vedadas com Durepoxi. Todo o material utilizado na confecção do condensador de 

acrílico e os outros componentes do sistema de destilação têm um custo baixo (Figura 2). 
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Figura 01: Condensador acrílico.                           Figura 02: Material de facil acesso que pode ser utilizado no experimento. 
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                            Figura 03: Sistema de Destilação por arraste a vapor 

 

 

Primeiramente será feita uma pesquisa sobre as plantas que serão utilizadas no projeto, 

em seguida todo o material será previamente confeccionado e testado no laboratório de ensino 

da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte-UERN, juntamente com um técnico 

responsável. 

Inicialmente na Escola o professor que ministra a disciplina de Química será procurado 

para conhecimento da disponibilidade da aplicação do projeto, uma vez que esse virá a reforçar 

o aprendizado dos alunos e também por ser uma maneira diferente de abordar essa matéria. As 

turmas em que o projeto será aplicado são as do 1°, 2° e 3° serie do ensino médio. A aplicação 
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do projeto relaciona teoria sobre funções químicas e a aplicação de recursos didáticos como 

facilitadores do ensino-aprendizagem aonde será feita da seguinte forma:  

 Inicialmente será feita uma explanação sobre óleos essenciais dando ênfase aos 

conteúdos que os alunos estão vendo em sala de aula; 

 Serão abordadas as principais aplicações dos óleos essenciais no cotidiano; 

 Utilizar-se o multimídia para demonstrar algumas formas de extração; 

 Será feita a confecção do material alternativo junto com os alunos; 

 Será feita a extração dos óleos essenciais com os alunos. 

 Posteriormente será feita uma analise dos resultados obtidos.  

 

Fracalanza (1992) afirma que as atividades experimentais devem ter, como ponto de partida, 

um problema prático bastante definido, cuja discussão leva os alunos, até mesmo, a anteciparem 

possíveis soluções. Esse problema prático pode comporta várias formas possíveis de solução e, 

portanto, os alunos devem ser estimulados a praticá-las. 

 

 

3. RESULTADOS ESPERADOS 

A técnica de destilação por arraste a vapor utilizando material alternativo no ensino de 

química pode ser explorada didaticamente, Segundo Almeida et al. (2008) o professor pode 

trabalhar o ensino da química de forma interdisciplinar. 

Esse projeto permite que o aluno tenha uma motivação maior e consequentemente, 

contribuir para a formação de um cidadão consciente, pretende-se que os alunos tenham maior 

interesse e motivação nas aulas de química, uma melhoria no rendimento escolar, compreensão 

de conteúdos relacionados ao experimento, aprendam a construir um equipamento sozinhos, que 

seja criado um grupo de monitores de química, o projeto não se limita apenas na demonstração 

do experimento, mas na possibilidade de trabalhar vários conceitos através da 

interdisciplinaridade. 
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Resumo do artigo. Usar Times New Roman 10 e não ultrapassar 250 palavras. 

Este trabalho discute a importância do PIBID ( Programa de Bolsas de Iniciação à Docência ) , 
em relação à formação inicial dos estudantes universitários na química de graduação da 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte na visão dos beneficiários de bolsas de estudo 
PIBID / QUÍMICA ativo na Escola Estadual Professor Abel Freire Coelho, CEIPEV e Escola 
Estadual Moreira dias, na cidade de Mossoró -RN . Através de uma pesquisa de grupo focal 
realizado com os bolsistas se procurou saber se o projeto realmente tem contribuído para a 
formação desses estudantes. As entrevistas ocorreram por grupos separadamente e 
imediatamente após cada discussão se analisaram as respostas e no final foi elaborado um 
resumo de todas as respostas. Assim, observou-se que , na opinião do acadêmico a idéia do 
projeto como um todo tem contribuído para esta formação inicial, incentivando os alunos a 
escrever artigos , participar de conferências , Mestrado na área do ensino superior e basica , e 
para alguns , o projeto realmente tem incentivado a idéia de ser um professor e pesquisador de 
ensino. Foi possível observar também que alguns alunos acreditam que o projeto deve ser mais 
valorizado dentro do curso, devido à grande contribuição que este tem dado a sua formação 
como professor.  
Palavras-chave: PIBID, Ensino de Química, Atuação. 
 

The importance of PIBID for training academic course of chemistry UERN in vision of 

scholarship recipients of the program. 

 

This work discusses the importance of PIBID (Scholarship Program Initiation to Teaching), in 

relation to the initial training of university students in the undergraduate chemistry from the 

University of the State of Rio Grande do Norte in the vision of the beneficiaries of scholarships 

PIBID / CHEMISTRY active in State School Professor Abel Freire Coelho, CEIPEV and State 

School Moreira Days, in the city of Mossoró-RN. Through a survey of focal group performed 

with scholarship recipients if sought to know if the project really has contributed to the training 

of these students. The interviews took place by groups separately and immediately after each 

discussion if analyzed the responses and the end was elaborated one summary of all the 

responses. Thus, it was observed that, in the opinion of academic the idea of the project as a 

whole has contributed to this initial training, encouraging students to write articles, attend 

conferences, masters degree  in the area of higher education and basica, and for some,The 
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project really has encouraged the idea of being a teacher and researcher of teaching. It was 

possible to note also that some students believe that the project should be more valued within 

the course due to the great contribution that this has given to his training as a teacher. 

 

 

Keywords: PIBID, Teaching of Chemistry, Actuation 

1. INTRODUÇÃO 

Sabe-se que para ser um bom professor não é preciso somente entender e saber passar 

conteúdos, o professor por muitas vezes é caracterizado como construtor de saberes e formador 

de cidadãos, “Saber que ensinar não é transferir conhecimentos, mas criar as possibilidades para 

a sua própria produção ou sua construção” (FREIRE, 1996 pag. 47). Um professor deve ser 

capaz de fazer uma avaliação de si próprio e saber como está se dando seu ensino, se ele está 

realmente fazendo sua parte para que seus alunos sejam cidadãos capazes de enfrentar as 

dificuldades encontradas no seu cotidiano. 

(...) os cursos de graduação em nível superior devem contribuir na formação 

de seus alunos para o exercício da profissão em um determinado campo de 

atuação. Esta formação deve propiciar ao aluno, em sua prática profissional 

uma visão critica do meio em que está atuando. Além disso, quando tratamos 

de formação, compreendemos não só a formação para o futuro mundo do 

trabalho, mas também para a vida, para o crescimento como cidadão, capaz 

de intervir na realidade em que se vive (ASSIS e BONIFÁCIO, 2011) 

Neste contexto entende-se que as licenciaturas em química devem dá suportes 

necessários para que os futuros docentes possam obter conhecimentos específicos de química, 

pedagógicos, possa exercitar esses aprendizados e conhecer a realidade em seu futuro campo de 

trabalho. 

O curso de química da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) tem 

um regime baseado nas considerações fundamentais as CTS (Ciência, Tecnologia e Sociedade) 

e ainda têm como base autores respeitáveis como Paulo Freire e Vygotsky, que consideram 

importantes as diferenças de desenvolvimento e as diversidades culturais na formação do 

indivíduo. “Este é um curso que busca unir a teoria adquirida pelos alunos em sala de aula com 

a prática não só no laboratório, mas também exercer suas aprendizagens nas escolas”. 

(MESQUITA, 2006). O curso de Licenciatura em Química da UERN tem por objetivos 

qualificar um profissional apto a trabalhar com dinamismo tanto em suas aulas teóricas quanto 

na prática nos laboratórios, sendo capaz de transferir seus conhecimentos de forma ampla 

abrangendo todo o espaço social da escola onde o mesmo esteja inserido, além de construir um 

profissional que reflita criticamente com respeito aos seus próprios conhecimentos assimilando 

novos saberes críticos e educacionais e ainda reconhecer a necessidade de está sempre 

atualizando seus conhecimentos.    

Para que os alunos desenvolvam esta visão crítica de que se fala e possam desenvolver a 

sua formação com capacidade, para entender e transformar a sua realidade como futuro docente, 

é preciso que este aluno venha a conhecer o ambiente em que vão atuar, alguns projetos pode 
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proporcionar esta oportunidade que vai além do estágio supervisionado, mas que os permite 

conviver com essa realidade além de 60 hora/aula, como se dá no estágio. 

O PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência) é um programa 

desenvolvido pelo Governo Federal através da CAPES (Fundação Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), onde atua em instituições de Ensino superior, 

trabalhando com alguns objetivos como: incentivar a formação docente em nível superior para a 

Educação Básica, valorização do magistério, promover integração entre Educação Superior e 

Educação Básica, inserir os licenciados no cotidiano das escolas, contribuir para a articulação 

entre teoria e prática na formação dos licenciados, entre outros (Edital Capes/Portaria nº 260, de 

30 de dezembro de 2010). Projetos como o PIBID proporcionam aos universitários bolsistas 

uma visão mais abrangente da atuação docente visto que o contato com a escola e professores já 

formados e atuantes na docência acontece antes do período de estágio, e estimula nos docentes 

uma reflexão sobre a carreira de ser professor. 

O PIBID/QUIMICA está inserido na UERN desde 2009 e já teve participações 

importantes em várias escolas: Escola Estadual Professor Abel Freire Coelho, Centro de 

Educação Integrada Prof. Eliseu Viana, Escola Estadual Prof. Moreira dias, Escola Estadual 

Prof. Abel Freire Coelho, todas localizadas na cidade de Mossoró – RN, onde o mesmo trabalha 

com a ideia de unir teoria e prática trabalhando com aulas de laboratórios, uma vez que os 

alunos têm dificuldades de relacionar os conteúdos ministrados em sala de aula com seu 

cotidiano, e assim, acredita-se que os experimentos possam facilitar essa relação além de 

tornarem as aulas mais dinâmicas, o projeto então reforça os objetivos do PIBID/QUÍMICA em 

geral e ainda procura reativar e/ou implantar laboratórios nas escolas envolvidas. O programa 

tem grande preocupação em reforçar os conhecimentos teóricos destes alunos, no qual é feito 

através de muitos estudos bibliográficos, como artigos relacionados à CTSA (Ciência, 

Tecnologia, Sociedade e Ambiente), onde os bolsistas podem aprender a elaborar planos de 

aulas relacionados a essa competência. 

O PIBID atua no curso de química há quatro anos e de forma geral tem o intuito de 

contribuir na formação dos graduandos da licenciatura e a valorização do magistério, deste 

modo decidiu-se investigar através da opinião dos bolsistas se realmente essa contribuição tem 

ocorrido no curso de química da UERN.  

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

“A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na 

convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais 

e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais.” (LDB - Lei nº 9394/96, de 20 

de dezembro de 1996). Com base nisto se propõe que a relação professor/aluno vai além do que 

se conhece nos tempos antigos onde o professor era o dono de todo o conhecimento e o aluno 

apenas quem absorvia conhecimento sem liberdade de contra argumentar ou questionar algo. 

Hoje o professor está muito mais próximo do aluno e deve usar de metodologias para que se 

possam estreitar as relações interpessoais professor/aluno, fazendo-o sentir-se seguro e 

confiante na aprendizagem de conteúdos quanto na formação de sua cidadania. 
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Todo educador é importante na formação do cidadão, não importa determinada área em 

que atua. O educador deve conciliar os conteúdos a serem passados com o cotidiano dos alunos.  

“Vale lembrar que o ensino de Química tem se reduzido à transmissão de informações, 

definições e leis isoladas, sem qualquer relação com a vida do aluno, exigindo deste quase 

sempre a pura memorização, restrita a baixos níveis cognitivos.” (PCNEM, Brasil 2000). A 

formação do professor de química deve conciliar a química com o meio em que o indivíduo 

vive, para evitar esse tipo de acontecimento no qual existe apenas a memorização de fórmulas e 

conceitos. “As Orientações Curriculares para o Ensino Médio, editadas em 2006, destacam o 

princípio da contextualização para a produção de aprendizagens significativas e, no caso do 

ensino de ciências, a necessidade de se construir uma ponte entre a ciência e o conhecimento 

cotidiano através dos problemas escolares.” (Garcia e Kruger, 2009). 

“Em 2001 foram editadas as Diretrizes Curriculares para os Cursos de 

Química (DCQ),16,17 que forneceram subsídios para a reformulação 

curricular dos Cursos de Química do país, incluindo as Licenciaturas. As 

Resoluções CNE/CP 01/2002,5 que institui as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Formação de Professores para a Educação Básica e CNE/CP 

02/2002,6 que institui a duração e a carga horária dos cursos de licenciatura, 

foram editadas de acordo com as sugestões apresentadas pelo Ministério da 

Educação após uma série de audiências públicas regionais e nacionais.” 

(Garcia, 2009). 

 

A reformulação dessas resoluções mostrou à necessidade de se rever as propostas 
curriculares dos cursos de licenciatura, buscando formar um profissional menos mecânico e 

mais ativista, buscando sempre aprimorar seus conhecimentos específicos e didáticos também, 

conhecendo inclusive o meio que será seu futuro campo de trabalho, e colocando seus 

conhecimentos didático-pedagógicos em prática.  

Além disso, já não se pensa em integralização curricular apenas como 

resultado de aprovação em disciplinas que preencham as fases ou horas-aulas 

destinadas ao curso. O estudante deve ter tempo e ser estimulado a buscar o 

conhecimento por si só, deve participar de projetos de pesquisa e grupos 

transdisciplinares de trabalhos, de discussões acadêmicas, de seminários, 
congressos e similares; deve realizar estágios, desenvolver práticas 

extensionistas, escrever, apresentar e defender seus achados. (DCNCQ, 2001) 

 Com base nesta leitura percebe-se que se busca por um profissional que seja capaz de 

reformular questões, sensos comuns, buscar respostas ter um senso crítico quanto a sua própria 

formação acadêmica. Para isto como já se falou neste trabalho é preciso que os cursos 

proporcionem a estes futuros profissionais condições para esta formação de qualidade. A 

DCNCQ ressalta também que “A qualificação científica tornar-se-á inoperante se não for 

acompanhada da atualização didático-pedagógica, sobretudo no que se refere ao melhor 

aproveitamento do rico instrumental que a informática e a tecnologia renovam 

incessantemente”. Diante disto ressalta-se que a pesquisa científica é importante, porém de nada 

vale em um curso de licenciatura se esta não tiver correlacionada a prática pedagógica. “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”. (MEC-CNE/CP, Parecer nº 1.303 de 06 de 

novembro de 2001). 

 Quanto à prática e exercício destes futuros docentes se entende que esta deve caminhar 

em conjunto com sua formação, para isto, se destaca os estágios e atividades extracurriculares 
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onde os mesmos têm oportunidade de colocar em prática e porque não dizer adquirir novos 

conhecimentos. “As Diretrizes prescrevem a necessidade de haver coerência entre a formação 

oferecida e a prática esperada do futuro professor, devendo sua formação ocorrer em lugar 

similar àquele em que vai atuar.” (CNE/CP 1/2002, apud Garcia, 2009). 

 Ainda no tocante a prática Garcia (2009) afirma que “O efeito imediato das DCNEB foi 

o estabelecimento de 800 h, 400 h caracterizadas de Práticas Como Componente Curricular 

(PCC) e 400 h de Estágio Supervisionado (ES).” Tais atividades vêm a complementar a 

formação do futuro docente aumentando a carga horária em que este deve permanecer na escola 

em contato com a realidade do ensino básico. As diretrizes ressaltam sempre a contextualização 

e interdisciplinaridade onde os conceitos específicos condizem com as práticas pedagógicas 

destacando então a importância de praticar a aprendizagem adquirida na universidade, embora 

este seja considerado um grande desafio na formação destes profissionais segundo Almeida 

(2010) citado por Braimanti (2012) que diz que um dos grandes desafios dos cursos de 

formação docente é o estabelecimento de uma interação efetiva entre o acadêmico com o 

ambiente escolar de maneira ativa.  

 Pensando nisto o Ministério da Educação busca novos projetos que oportunizam 

aos alunos uma nova visão do magistério e estimulam nestes a busca por novas 

metodologias de ensino. Assim se busca qualificar a formação acadêmica dos futuros 

docentes e consequentemente melhorar o ensino básico para que se tenha um ensino de 

qualidade das escolas básicas.  

Nesse contexto, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES) vem financiando programas educacionais em 

parceria com as Secretarias de Ciência e Tecnologia e as Secretarias 

de Educação dos estados, no sentido de incentivar uma política 

educacional consistente que visa ampliar o acesso ao saber e fornecer 

respostas inovadoras aos problemas apresentados no cenário nacional. 

(Passoni et al. 2012) 

Entre estes programas se fala aqui do PIBID que é um programa como já 

mencionado desenvolvido pelo Governo Federal através da CAPES (Fundação 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), onde atua em 

instituições federais e estaduais com os seguintes objetivos: 

Art. 4º São objetivos do Pibid: 

I – incentivar a formação de docentes em nível superior para a 

educação básica; 

II – contribuir para a valorização do magistério; 

III – elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos 
de licenciatura, promovendo a integração entre educação superior e 

educação básica; 

IV – inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de 

educação, proporcionando-lhes oportunidades de criação e 

participação em experiências metodológicas, tecnológicas e práticas 

docentes de caráter inovador e interdisciplinar que busquem a 

superação de problemas identificados no processo de 

ensinoaprendizagem; 

V – incentivar escolas públicas de educação básica, mobilizando seus 

professores como co-formadores dos futuros docentes e tornando-as 

protagonistas nos processos de formação inicial para o magistério; 
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VI – contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à 

formação dos docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas 

nos cursos de licenciatura; 

VII – contribuir para que os estudantes de licenciatura se insiram na 

cultura escolar do magistério, por meio da apropriação e da reflexão 

sobre instrumentos,saberes e peculiaridades do trabalho docente. 

(MEC, Portaria Nº 096, DE 18 DE JULHO DE 2013). 

 

              Projetos como o PIBID proporcionam aos universitários bolsistas uma visão 

mais abrangente da atuação docente visto que o contato com a escola e professores já 

formados e atuantes na docência acontece antes do período de estágio, e estimula nos 

docentes uma reflexão sobre a carreira de ser professor. 

Com o surgimento do PIBID a discussão teoria e prática têm aumentado cada vez mais 

nas universidades, e tem levado cada vez mais universitários da licenciatura a realidade do 
ensino básico, oportunizando aos licenciandos o contato direto com a realidade escolar desde o 

início da graduação. Além de manter os alunos nos cursos de química licenciatura já que: 

[...] mesmo que a evasão seja uma realidade comum aos cursos de 

licenciatura em química, este programa se coloca como uma tentativa 

de diminuir esse problema e manter os alunos na universidade, 

motivando-os a concluírem o curso e atuarem como docentes, 

encontrando um novo sentido para exercer a docência. (Costa et al., 

2013) 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

Para a elaboração deste trabalho se buscou técnicas que pudessem explorar ao máximo 

os relatos dos alunos, assim encontraram-se várias formas de entrevistas, onde se podem obter 

informações importantes para uma pesquisa, dentre estas formas, se tem o Grupo Focal (GF), 

que é um grupo de discussão informal e de tamanho reduzido, com o propósito de obter 

informações de caráter qualitativo em profundidade. O objetivo principal de um grupo focal é 

revelar as percepções dos participantes sobre os tópicos em discussão. O grupo deve ser 

composto de 7 a 12 pessoas, onde tais são convidadas para participar da discussão sobre 

determinado assunto. Deve ser dirigido por duas pessoas: uma conversando e a outra anotando. 

Quem está escrevendo não deve interferir para não misturar os papéis. O moderador do grupo 

focal levanta assuntos identificados num roteiro de discussão e usa técnicas de investigação para 

buscar opiniões, experiências, 2 ideias, observações, preferências, necessidades e outras 

informações (GOMES e BARBOSA 1999). 

Assim, primeiramente se elaborou um instrumento de 8 questões que buscasse abranger 

todo o intuito do trabalho, logo se aplicou o instrumento de pesquisa através de uma entrevista 

com cada grupo de bolsistas participantes do projeto visto que os mesmo são divididos em três 

grupos de seis nas determinadas escolas já mencionadas . Posteriormente a cada entrevista, fez-

se uma analise das respostas como sugerido na bibliografia consultada e ao final de todas as 

entrevistas foi feito uma analise geral dos resultados. É válido ressaltar que cada discussão foi 

gravada, filmada e anotada como descreve na bibliografia consultada sobre grupo focal para que 

se pudessem avaliar melhor as discussões dos grupos,  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para trabalhar os resultados fez-se um estudo detalhado de cada entrevista dos grupos 1, 2 e 3, e 

destacaram-se aqui os prontos principais. 

Há quanto tempo você participa do projeto? 

Dentre todos os bolsistas, existem alguns que estão no programa desde a sua primeira formação 

que foi em 2009, e outros que entraram a pouco, mais que podem dar grande contribuição para 

este trabalho: 

02 participam a 3 anos; 

05 participam a 1 ano e 4 meses; 

02 participam a 4 meses; 

01 participam a 9 meses; 

01 participam a 1 ano; 

01 participam a 6 meses; 

02 participam a 3 meses 

Por que submeteu ao edital do PIBID?  

Dentre as respostas destaca-se oportunidade de bolsa, visto que as bolsas ofertadas no curso 

tinham vagas limitadas, e poucas na área de ensino. Oportunidade de conhecer o ambiente 

escolar antes do estágio, procurando aprender para ter mais segurança no estágio. O gosto pela 

arte de ensinar e a conveniência de melhorar o currículo acadêmico. 

Exponha os conhecimentos adquiridos pela prática e observação proporcionadas pelo PIBID. 

Experiência de conhecer a postura como professor (aulas teóricas e práticas), e a interação com 

alunos da escola. Desenvoltura e participações em congressos. Produção de artigos, o que antes 

não era uma prática muito comum, agora é fácil a produção de trabalhos. Conhecer a realidade 

das escolas públicas bem como dificuldades encontradas e perceber que é possível contornar 

algumas destas dificuldades.  

O que o projeto acrescentou na sua formação inicial acadêmica? 

Uma melhor formação como docente visto que o contato com a escola é intenso, propiciando 

aos bolsistas o aprendizado com a prática, aprendendo como se dá a postura como professor, e 

aprendeu a ver o professor como um pesquisador também. Alguns relatos descrevem o curso 

como pouco incentivador na área docente, destacando apenas a área científica como pesquisas 

em laboratórios. O programa veio a dar este estímulo para a formação do profissional docente 

no curso de química. 

O programa lhe estimulou a atuar na carreira docente? Por quê? 

Sim. Devido à vivência e prática na escola, aprendeu a se comportar como professor e estimulou 

a vontade de seguir a carreira docente, onde inclusive para alguns, o retorno para ensinar em 

suas respectivas cidades é muito importante. Para outros nem tanto, um grupo de bolsistas 

relatam que a realidade como a violência, desrespeito com o professor, desânimo de alguns 

profissionais em algumas escolas, não os cativam a trabalhar com ensino médio, porém, os 

instigam a seguir para um mestrado na área de ensino, e posteriormente concursos para lecionar 

em universidades, como a própria Uern.  
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Fale sucintamente a sua opinião, o que poderia ser acrescido no projeto para sua formação 

inicial?  

Financiamentos de projetos desenvolvidos na escola contemplada pelo projeto, como material 

para oficinas de teatro, materiais para laboratório. Acredita-se que o aumento da bolsa poderia 

vir a ser um estímulo na continuação de trabalhos e bolsistas ativos, como participação em 

congressos, inclusive a facilidade para ajuda de custo em participações de tais eventos. Ao se 

tratar de pós-graduação alguns alunos buscam no PIBID mais estímulo a seguir para um 

mestrado, porém, esse estímulo segundo os mesmos não é alcançado. 

Existe alguma dificuldade em trabalhar no projeto em conjunto com o departamento de química 

(Docentes, técnicos de laboratório e servidores)? Por quê? 

Sim. Alguns técnicos não se disponibilizam a ajudar e orientar nos testes de práticas alegando 

que este não é seu trabalho, visto que suas funções são apenas praticas da universidade. Alguns 

professores não são flexíveis quanto a congressos ou eventos dentro da própria universidade 

onde os alunos PIBID devem participar, não justificando faltas, enquanto que na área de 

projetos científicos tais professores chegam até a suspender aulas devido aos eventos científicos 

ocorridos na universidade. Outro ponto bastante elucidado pelos alunos é a falta de auxílio ou 

até mesmo orientação por parte dos alguns professores quanto há algumas atividades do PIBID, 

como exemplo, práticas ou até mesmo uma aula diferente que o aluno queira elaborar na escola.  

Como você vê a aceitação do projeto pelos demais discentes do curso?  

Falta conhecimento por parte dos demais alunos do curso, no qual eles não sabem do que se 

trata o programa e nem conhecem suas atividades, no entanto comentam entre si que os 

bolsistas do PIBID não “trabalham”. Além que muitos alunos visam o curso de química como 

oportunidade de trabalhar em indústrias como a Petrobrás, por exemplo, esquecendo que estão 

em um curso de licenciatura e não bacharelado.  

5. CONCLUSÃO 

Ao final através da opinião dos bolsistas pode-se concluir que o PIBID vem atuando de forma 

positiva na formação acadêmica dos mesmos, mostrando a realidade do ensino básico, e 

provocando nestes, um maior interesse pela docência em química, seja ela na unidade básica ou 

ensino superior. O programa estimula nos alunos a participação em congressos e escrever 

trabalhos, porém acredita-se que isto ainda pode ser aprimorado. Abordou-se de maneira muito 

clara, a insatisfação dos bolsistas com relação ao apoio que os professores e técnicos deveriam 

dar ao programa, trabalhando em conjunto para um melhor desempenho do projeto e da 

formação acadêmica dos alunos; incentivando, auxiliando e até mesmo fortalecendo a área 

docente dentro do próprio curso de química. Porém segundo tais depoimentos alguns 

professores valorizam apenas a pesquisa científica, esquecendo-se que o curso de química 

formam professores.  
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Este trabalho foi elaborado a partir das atividades desenvolvidas na disciplina Estágio Supervisionado em 

Ensino de Química III. As ações envolveram observação, elaboração da unidade didática e sua aplicação 

na segunda série do ensino médio do Colégio Estadual Luiz Alves de Oliveira, localizado no município 

de Lagarto/SE. Os dados foram coletados através de questionários socioeconômico, de conhecimentos 
prévios e avaliação final. Percebemos que a aplicação da Unidade Didática contribuiu para melhoria das 

concepções dos alunos sobre a composição de pilhas, e baterias e seus funcionamentos, além de 

conscientizá-los sobre os problemas ambientais causados pelo descarte incorreto destes materiais. 

Palavras-chave:  Ensino de Química, unidade didática, estágio supervisionado. 
 

Some reflections about the application of Didactic Unit “Discard of batteries” during the 

Supervised Stage in Teaching of Chemistry III. 

 

This work was elaborated from the activities developed during the discipline “Supervised Stage in 

Teaching of Chemistry III”. The actions involved the observation, the elaboration of the didactic unit and 

its application in the second year of high school in the State School Luiz Alves de Oliveira, located in 

Lagarto / SE. Data were collected using socioeconomic questionnaires of previous knowledge and final 

evaluation. We perceived that the application of the Didactic Unit contributed to the improvement of 

students’ conceptions about the composition of batteries and about their operation, as well as making the 

aware of the problems caused by incorrect discard of these materials. 
 

Keywords: Chemistry Teaching, didactic unit, Supervised Stage. 
. 

1. INTRODUÇÃO 

O ensino de Química na Educação Básica é ministrado de forma a priorizar o excesso de 

conteúdo específico e a memorização de fórmulas. Neste modelo de ensino o aluno dificilmente 
será incentivado a aprender os conceitos científicos relacionando-os com o seu cotidiano. Os 

Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM), ao se referir à Química, 

afirma que está “[...] participa do desenvolvimento científico-tecnológico com importantes 

contribuições específicas, cujas decorrências têm alcance econômico, social e política” 
(BRASIL, 2000, p. 30)¹. Apesar da presença da Química na sociedade, o ensino desta Ciência 

continua sendo uma prática encaminhada para a retenção de informações passivas, com o 

propósito que sejam memorizadas e devolvidas igualmente nas avaliações (SCHNETZLER e 
ARAGÃO, 1995)². 

Há necessidade de iniciar um processo de transformação do ensino, a fim de possibilitar que 

o aluno construa seu próprio conhecimento, tornando-o um cidadão apto a compreender e 
questionar os fenômenos que ocorrem a sua volta. É, então, necessário ensinar a partir da 

compreensão de situações do cotidiano do aluno.  Chassot (1993) ³ destaca que: 

 

É dever do educador demonstrar ao cidadão esse vínculo, para que ele tenha 

acesso à Ciência, auxiliando-o a submergir do conhecimento  e  estimulando-
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o para  capacitar-se  ao  exercício  e participação de promover mudanças 

significativas no meio em que atua, assumindo o real papel de cidadão na 

sociedade em que vive (CHASSOT, 1993, p. 9)³. 

   

O ensino de Química, portanto, não se resume apenas a absorção do conteúdo programático, 

pois, a sua aprendizagem é valiosa na formação do aluno como cidadão apto a tomar decisões. 

Para os PCNEM (2000): 
 

O aprendizado de Química pelos alunos de Ensino Médio implica que eles 

compreendam as transformações químicas que ocorrem no mundo físico de 

forma abrangente e integrada e assim possam julgar com fundamentos as 

informações advindas da tradição cultural, da mídia e da própria escola e 

tomar decisões autonomamente, enquanto indivíduos e cidadãos (BRASIL, 

2000, p. 31)¹. 

 

Durante a formação inicial no curso de licenciatura em Química da Universidade Federal de 
Sergipe (UFS) na modalidade à distância e presencial, o licenciando obrigatoriamente vivencia 

quatro estágios supervisionados. No primeiro estágio, o licenciando “deve ser apresentado à 

escola, sendo convidado a investigar um conjunto de situações que predominam no seu 

contexto, como a estrutura física e material, os seus espaços, as inter-relações entre a equipe 
diretiva, professores e alunos, e a aula dos docentes” (LIMA, PAGAN e SUSSUCHI, 2013, p. 

6)
4
. Neste momento, o licenciando reflete sobre sua formação profissional e deve aliar o 

conhecimento teórico à prática docente. Sendo um importante momento para melhor 
compreensão da realidade escolar. 

É a partir das problemáticas identificadas no Estágio Supervisionado em Ensino de Química I 

que o estagiário começa a planejar e construir o material didático a ser aplicado e validado nos 
estágios subsequentes. No segundo estágio a partir da autorização do seu orientador o aluno 

realiza aplicação da Unidade Didática (UD) construída, onde: 

 
 “Na unidade didática estão descritas as estratégias de ensino, o cronograma 
de atividades e a organização dos conteúdos, levando em consideração a 

articulação entre o tema social e os conteúdos químicos, visando à 

contextualização do ensino e à proposta de solução para aos problemas 

sociais apontados” (LIMA, PAGAN e SUSSUCHI, 2013, p.6)4. 

 

Jesus e Oliveira (2010)
5
, ao apresentar contribuições da produção de Unidades Didáticas por 

alunos da licenciatura em Química, afirmam que estas aproximam temas sociais e relevantes dos 

conceitos químicos. A partir desta relação os alunos da Educação Básica podem compreender a 

importância da aprendizagem dos conteúdos científicos, além de participar ativamente da 
solução de problemas presentes em seu cotidiano. 

Esta forma de conceber o estágio supervisionado na licenciatura favorece o rompimento de 

concepções simplistas sobre a profissão docente e contribui para que o estagiário possa oferecer 

a oportunidade de uma aprendizagem significativa aos seus alunos. É uma forma de apresentar 
um retorno a escola e ao professor que libera o espaço de sua aula para realização das atividades 

de estágio. Não concordamos com Costa e Burgeile (2008, p. 75)
6
, quando afirmam que o 

momento do estágio “na maioria das vezes é um ganho unilateral, por parte da universidade”. 
Pois, os estágios geram possibilidades de aplicação e uso de materiais didáticos inovadores e 

que possibilitam melhoria da aprendizagem dos alunos da Educação Básica. 

No Estágio Supervisionado em Ensino de Química III, após a análise e melhoria da Unidade 
Didática ocorre uma nova aplicação do material didático. As atividades apresentadas neste 

trabalho foram desenvolvidas durante o terceiro estágio, sendo que o seu planejamento teve 

início no Estágio Supervisionado em Ensino de Química I, sendo aprimorado deste então.  

A Unidade Didática “Descarte de Pilhas e Baterias” abordou o conteúdo químico 
eletroquímica. A escolha por este tema ocorreu pela possibilidade de problematizar o descarte 

de pilhas e baterias, relacionando-o com a composição destes materiais, os conceitos de 
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oxidação e redução, a montagem e discussão de uma pilha e como descartá-las adequadamente. 

Trata-se de utilizar materiais que fazem parte da vida do aluno, promovendo a aproximação 

entre conceitos científicos e temas sociais. 

O presente trabalho analisou os resultados da aplicação da Unidade Didática “Descarte de 
Pilhas e Baterias” durante o Estágio Supervisionado em Ensino de Química III. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Este trabalho apresenta um caráter qualitativo, pois buscou as reflexões sobre as atividades 

realizadas durante a observação e o período de regência do Estágio Supervisionado em Ensino 
de Química III. Os sujeitos da pesquisa são alunos da segunda série do ensino médio do Colégio 

Estadual Luiz Alves de Oliveira, localizado no povoado Colônia Treze, no município de 

Lagarto/SE. A coleta de dados ocorreu durante a realização do estágio no ano de 2013. 
Como instrumento de coleta de dados foram utilizados os questionários socioeconômico, de 

conhecimentos prévios e o avaliativo.  

Durante a observação, buscamos identificar e analisar a estrutura física da escola, as aulas de 

Química, as atividades desenvolvidas em sala de aula, bem como o comportamento dos alunos. 
A partir do que foi observado, definimos e adequamos as estratégias para o período de regência. 

A unidade didática foi aplicada em oito horas/aula. 

A primeira aula contemplou apresentação da unidade didática, aplicação de questionário 
socioeconômico e de conhecimentos prévios. Na segunda aula ocorreram leitura e discussão do 

texto “Pilhas e baterias, presença constante na sociedade contemporânea” que foi elaborado a 

partir da leitura de artigos.  
A terceira aula foi expositiva-interativa, sendo abordado os tipos de pilhas, seguido da leitura 

do texto “Pilhas e baterias uma para cada caso”, construído a partir da leitura de livros didáticos 

e artigos. A quarta aula abordou o conteúdo químico reações de oxirredução.  Na quinta aula 

leitura e discussão do texto “Processos Eletroquímicos”. A sexta aula foi expositiva sobre 
potencial elétrico.  

Durante a sétima aula foi realizada o experimento “Pilha de batata” retirado do site ciência na 

mão. A oitava aula foi dedicada à avaliação da unidade. 
A fim de garantir uma melhor interpretação dos dados coletados, construímos categorias de 

análise, fundamentados em Bardin (1977)
7
. Para facilitar a compreensão organizamos as 

informações nas subseções “Observação” e “Regência”. 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nesta etapa são apresentados e discutidos os dados obtidos durante a observação e o período 

de regência. 
 

Observação 

 

Durante o período de observação da turma percebemos que os alunos apresentavam bom 
comportamento, possibilitando que o professor explicasse o conteúdo. O barulho externo a sala 

de aula, em alguns momentos, atrapalhou a explicação do professor, pois alunos de outras 

turmas encontravam-se conversando no pátio, o que cessou após alguns minutos.  
A metodologia adotada pelo professor  é aula  expositiva, este  mostrou ter um bom domínio 

sobre o conteúdo e a avaliação é feita a partir da participação dos alunos, resolução de 

atividades em sala de aula e avaliação escrita no final de cada bimestre.  

 

Regência 

 

Da análise do Questionário Socioeconômico  
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Os alunos apresentam idade entre 15 e 20 anos como mostra a figura 1. Identificamos que 

apenas sete alunos apresentam distorção idade-série, uma vez que neste nível de ensino é 

considerada a população de 16 anos (BRASIL, 2002)
8
. Destes, 25 nunca reprovaram e 06 

reprovaram uma única vez. 
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Figura 1: Idade dos alunos da segunda série do ensino médio. 

 

Dos 31 alunos 19 são mulheres e 12 homens. São solteiros, residem com a família e não têm 
filhos. 27 alunos sempre estudaram em escola pública e 04 estudaram em escola particular no 

período mínimo de um ano. Todos afirmam frequentar regularmente as aulas durante a semana. 

24 alunos dedicam-se unicamente a estudar e 07 possuem ocupação de no mínimo 2 horas 
diárias. 

Quando questionados sobre fontes de pesquisa que têm acesso regularmente, observamos que 

24 possuem acesso a internet, 30 a livros didáticos, 15 a revistas de informação e 
entretenimento, 13 a jornais e 04 a revistas científicas. 

Em relação ao uso da internet, 23 alunos utilizam para realizar trabalhos escolares, 14 

buscam por notícias, 18 por música, 12 por bate-papo, 22 por redes sociais e 18 procuram 

informações diversas não especificadas. O uso das Tecnologias de Informação e Comunicação 
(TIC’s), especialmente a internet, pode contribuir para a melhoria da motivação e aprendizagem 

dos discentes nas diferentes áreas do conhecimento, pois como afirma Eichler e Del Pino (2000, 

p. 835)
9
 “A união de recursos tecnológicos e humanos com a disponibilidade de ferramentas 

qualificadas para a aprendizagem poderá resultar em inovações nas estratégias e metodologias 

de ensino ou aprendizagem das diversas áreas de ensino”. Porém, o uso da internet ou de outra 

ferramenta deve ser estimulado e planejado pelo professor. A fim de possibilitar que seus alunos 
acessem fontes de informações confiáveis e que contribuam para o seu desenvolvimento 

conceitual. 

Os alunos foram questionados sobre as disciplinas que apresentam facilidade e dificuldade 

como mostra a figura 2.  
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Figura 2: Disciplinas em que os alunos apresentam dificuldade e facilidade. 
 

A disciplina Química está entre as de maior dificuldade para quase metade da turma. Para 

Rocha e Cavicchioli (2005)
10

, parte das limitações dos estudantes que iniciam o estudo da 
Química pode estar relacionada ao reconhecimento do seu nível microscópico e seu caráter 

abstrato. Segundo Wartha, Filho e Jesus (2012, p. 55)
11

 “É muito comum, entre professores e 

alunos, ouvir a queixa de que a Química é uma ciência que trata de questões fundamentalmente 

abstratas e, por isso, torna-se difícil o ensino e a aprendizagem da disciplina”. É necessário, 
portanto, que nas aulas de Química ocorra à aproximação e interação entre os três níveis de 

conhecimento químico macroscópico, microscópico e representacional, visando dar significado 

ao que se ensina. Nesta perspectiva o aluno poderá atribuir importância na aprendizagem dos 
conceitos abstratos da Química. 

 

Da análise do Questionário de Conhecimentos Prévios 

Ao serem questionados sobre o que entendem por pilhas, 18 alunos citaram aparelhos que 

funcionam a partir do seu uso. Observamos que este grupo de alunos apresenta pouca 
compreensão sobre o conceito e por este motivo citaram exemplos como resposta. Pilhas e 

baterias são fontes “de energia eletroquímica fechada e portátil que consiste em uma ou mais 

células voltaicas” (BROWN, LEMAY e BURSTEN, 2007, p. 748)
12

. 08 alunos definiram pilhas 
de modo que se aproximava do conceito correto, 02 responderam de forma errada e 02 não 

responderam. Dos que responderam aproximando-se do conceito cientificamente aceito, citamos 

a resposta do aluno 15, 
 

“Pilha é um componente com células que funcionam como fonte de 

energia” 

 
Quando questionados sobre o que entendem por baterias, as respostas foram semelhantes ao 

questionamento anterior. 13 citaram aparelhos que funcionam com a sua utilização, 09 

responderam próximo do correto, como a resposta do aluno 9: 
 

“Elas como as pilhas, possuem células, só que possuem mais de 

uma.” 

 
 06 responderam de modo que  distanciaram da resposta correta e 03 não responderam. É 

interessante destacar que de forma breve esses conteúdos fazem parte do conteúdo programático 

do nono ano do ensino fundamental, o que pode ter influenciado as respostas dos alunos que 
responderam de forma coerente. Os demais apresentaram informações baseadas em ideias do 

senso comum. 
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Os alunos em sua maioria (26) afirmam que jogam as pilhas e baterias no lixo comum, 05 

descartam no ponto de coleta e 01 queima. As respostas encontradas podem ser relacionadas à 

afirmação de Gomes, Oliveira e Afonso (2010, p. 2)
13

 ao dizer que maior parte deste material 

vai “para lixões ou em aterros sanitários como resíduos urbanos comuns.” Isso ocorre na 
maioria das vezes por falta de conhecimento sobre os riscos que esse material representa ao 

meio ambiente e saúde humana, como também está relacionado ao fato da região onde os alunos 

residem não possuir ponto de coleta específico para esses objetos. Os dados mostram a 
necessidade de maior aproximação entre o conteúdo científico e a temática social. É preciso que 

o ensino da Química contribua para o desenvolvimento do comprometimento com as questões, 

ambientais, sociais, econômicas, políticas, de saúde, entre outras.  
Dos 31 alunos, 17 afirmaram conseguir explicar o funcionamento das pilhas e baterias, 12 

não conseguiram e 02 não responderam. Dos que responderam podemos citar a resposta do 

aluno 15, 

“Sim. As pilhas e baterias funcionam como uma energia para o 
funcionamento de aparelhos eletrônicos.” 

 

Podemos observar que os alunos que afirmaram conseguir explicar o funcionamento de 
pilhas e baterias apresentaram justificativas pouco satisfatórias em relação à definição científica. 

Quando questionados sobre os problemas ambientais que o descarte inadequado de pilhas e 

baterias pode causar, observamos que os alunos têm consciência dos riscos que o descarte 
inadequado desse material oferece ao meio ambiente e a saúde. Como mostra a Figura 3. 

 

 

Figura 3: Danos causados pelo descarte inadequado de pilhas e baterias citados pelos alunos. 

 
Segundo Reidler e Günther (2002, p. 2)

14
 as “substâncias tóxicas, presentes nesses produtos, 

podem atingir e contaminar os aqüíferos freáticos, comprometendo a qualidade desses meios e 

seu uso posterior, como fontes de abastecimento de água e produção de alimentos.” Apesar dos 

alunos compreenderem que o descarte incorreto das pilhas e baterias causam problemas 
ambientais e a saúde humana, a maioria deles realizam essa prática, conforme dados da questão 

anterior. 

20 alunos relacionaram o aumento do consumo das pilhas e baterias ao desenvolvimento 
tecnológico, conforme resposta abaixo: 

 

O aumento da tecnologia moderna em lançar aparelhos eletrônicos 
movidos a esses recursos.  

 

 04 atribuíram o aumento do consumo a praticidade oferecida pelo uso delas. 
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A praticidade oferecida por elas, já que podemos utilizar aparelhos 

eletrônicos sem precisarmos está perto de uma tomada a todo tempo. 

 

 01 citou a economia de energia e 05 não souberam responder. As respostas obtidas com os 
alunos podem ser relacionadas com as encontrados por Oliveira, Gomes e Afonso (2010, p. 3) 

13
 

ao afirmar que “O lixo eletroeletrônico cresce a uma velocidade três a cinco vezes maior que a 

do lixo urbano.” Logo, se existe aumento do lixo eletroeletrônico, antes ocorreu o aumento do 
consumo deste material a partir do avanço tecnológico.  

As concepções dos alunos sobre a composição das pilhas e baterias podem ser analisadas na 

figura 4. 
 

 
Figura 4: Composição de Pilhas e Baterias segundo as respostas dos alunos, apresentadas no 

questionário de conhecimentos prévios. 
 

Podemos perceber que quase 50,0% dos alunos desconhecem a composição das pilhas e 
baterias, conforme é apresentado na categoria “Não responderam”. E nas diversas respostas 

apresentadas, tais como: plástico, aço, água, papel, sólidos. Um dos motivos para esta 

dificuldade pode estar relacionado à forma que o ensino de Química é abordado em sala de aula. 

A ausência da contextualização, da experimentação e da integração entre os três níveis de 
conhecimento químico, também pode contribuir para estas limitações na aprendizagem dos 

alunos. É importante que seja estabelecido um diálogo e articulação entre o conhecimento 

macroscópico, microscópico e representacional da Química. Apesar da importância do trabalho 
envolvendo esses três níveis o que vem ocorrendo nas salas de aula? Machado (2004), por 

exemplo, coloca que: 

 
[...] considero fundamental essa articulação. Mas, o que a escola, o livro 

didático e o professor têm feito? Trabalho descontextualizadamente somente 

os níveis representacional e teórico e, principalmente, o nível 

representacional, incluindo aí os aspectos matemáticos desse nível 

(MACHADO, 2004, p. 173)15. 

 

O último questionamento do questionário de conhecimentos prévios foi “o que você entende 
por eletroquímica?”.  

04 alunos disseram que é a Química da matéria, 13 afirmaram não entender nada, 03 não 

responderam e 11 alunos aproximaram-se de uma ideia coerente do ponto de vista da Ciência, 

como podemos observar na resposta do aluno 7, 
 

Estuda as reações que ocorrem para transformar energia química em 

energia elétrica.  
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Para Brown, LeMay e Bursten (2007, p. 721)
12

“a eletroquímica é o estudo das relações entre 

a eletricidade e as reações químicas.” 

  

Da análise do questionário avaliativo 
 

O questionário era composto por quatro questões abertas. No primeiro questionamento foi 

pedido que os alunos definissem reações de oxirredução. As reações de oxirredução são reações 
que ocorrem através da transferência de elétrons (BROWN, LEMAY e BURSTEN, 2007)

12
. 

Observamos que 13 alunos definiram corretamente o conceito, como a fala do aluno 14:  

 
São reações onde ocorre a transferência de elétrons. Ocorre oxidação 

e redução. 

 

 17 citaram exemplos de processos que ocorrem através de reações redox, como a resposta 
abaixo. 

Estão envolvidas em vários processos tais como a ferrugem do ferro, 

a fabricação e ação de alvejantes, a respiração dos animais e é 
responsável pelo funcionamento de pilhas e baterias. 

 

Três alunos apresentaram respostas confusas. A compreensão do conceito de oxirredução não 
é simples, pois, envolve discussões sobre oxidação, redução, número de Nox, perda e ganho de 

elétrons, agente redutor e oxidante. Percebemos melhoria das concepções dos estudantes, 

porém, buscamos perceber através das respostas as demais questões a coerência em seus 

registros escritos. 
Em seguida pedimos que os alunos esquematizassem a construção de uma pilha. Os 33 

alunos apresentaram esquemas coerentes com a pilha de Daniel, o que confirma o 

desenvolvimento conceitual dos estudantes frente aos conceitos abordados. As respostas para 
esta questão levaram em consideração o processo de oxidação do Zinco (Zn) e de Redução do 

Cobre (Cu). Além da necessidade de mostrar o fechamento do circuito e da ponte de salina. A 

neutralidade das cargas é mantida através da ponte de salina (MAIA e BIANCHI, 2011)
16

. 

No quadro 01 apresentamos a representação dos alunos 7 e 20 respectivamente, sobre o 
esquema de uma pilha. 

 

 

 

Quadro 01: Esquematização de pilha dos alunos 7 e 20 respectivamente. 

 
Perguntamos qual a composição Química das pilhas e baterias, todos os alunos responderam 

corretamente, pois citaram no mínimo dois elementos químicos (tabela 1) que fazem parte da 

composição de pilhas e baterias. Segundo Bocchi, Ferracin e Biaggio (2000, p. 5)
17

 pilhas e 
baterias são compostas por “metais pesados altamente tóxicos, como mercúrio, cádmio ou 

chumbo, e representam, consequentemente, sérios riscos ao meio ambiente”. Os dados 

analisados comparados com as respostas do questionário de concepções prévias mostram a 
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melhoria das concepções dos alunos que indica a potencialidade da unidade didática frente à 

aprendizagem da temática social e do conteúdo químico. 

Tabela 1: Composição de pilhas e baterias. 

Elemento Químico Frequência 

Mercúrio 28 

Chumbo 25 

Cádmio 22 

Níquel 24 

Manganês 24 

Zinco 24 

Cobre 23 

Lítio 25 

 

Em reações redox ocorrem à oxidação e a redução. A substância que possibilita que a outra 
seja oxidada é o agente oxidante e a substância que faz com que a outra seja reduzida é chamada 

agente redutor. Na última questão da avaliação, buscamos identificar se a partir da reação de 

formação do Cloreto de Sódio (NaCl) , os alunos conseguiriam 

identificar quem é o agente redutor e oxidante?  Nesta reação o Na
+
 sofre oxidação, sendo, 

portanto o agente redutor. Já o Cl
-
 sofre redução, sendo considerado o agente oxidante.

 

 20 alunos responderam corretamente como o aluno 24 (figura 5). 12 alunos inverteram a 
ordem como o aluno 27 (figura 6) e 01 não respondeu. 

 

 
Figura 5: Resposta do aluno 24 para questão, na reação a seguir determine o agente 

oxidante e o agente redutor:    

 

          
Figura 6: Resposta do aluno 27 para questão, na reação a seguir determine o agente 

         oxidante e o agente redutor:    

4. CONCLUSÃO 

Durante o estágio observamos a importância do planejamento e aplicação da unidade 
didática. A seleção e organização dos conteúdos químicos integrados a temática social, 

estimulou o processo de aprendizagem, possibilitando a construção de conceitos químicos.  

Com a aplicação da unidade didática foi possível observar que os alunos melhoraram suas 
concepções em relação aos conceitos científicos e o tema social abordado. Percebemos também 

o aumento da preocupação dos alunos em relação ao descarte incorreto de pilhas e baterias. E a 

necessidade de repensar suas práticas, pois apesar de compreenderem algumas das implicações 

causadas pelo descarte incorreto de pilhas e baterias ao meio ambiente e a saúde humana, os 
alunos realizam tal ação. As discussões acerca dessa problemática gerou novos olhares e 
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aumento da preocupação com o destino correto das pilhas e baterias, identificando inclusive 

postos de coleta na própria cidade. 

A contextualização do conteúdo químico e o uso de diferentes recursos didáticos mostraram 

possibilidades de mudanças sobre as ideias que este grupo de estudantes apresentou acerca da 
disciplina Química. Pois, como identificado nesse trabalho a Química está entre as disciplinas 

de maior dificuldade. 

Por fim, o trabalho nos possibilitou a construção de um perfil dos alunos e a identificação de 
suas concepções sobre os impactos causados ao meio ambiente e a saúde humana pelo descarte 

incorreto de pilhas e baterias. Percebemos ainda, a pouca compreensão sobre a composição das 

pilhas e baterias, talvez gerada pela forma tradicional que a Química contínua sendo abordada.  
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Resumo: Apresentamos as concepções prévias de alunos do ensino médio, sobre transformações 

químicas, mostrando e discutindo as etapas que compõem a Oficina Temática “como identificar 

ocorrência de transformações químicas em frutas?”. Percebemos que os alunos apresentam dificuldades 

em compreender o conceito, associando transformações químicas a transformação da matéria e a 

mudanças de estado físico. Parte das dificuldades pode estar associada à ausência do estudo de fenômenos 

reais e de sua articulação com os conceitos científicos. A Oficina Temática promoveu o estimulo e 

interesse pela aprendizagem dos conceitos químicos, contribuindo para melhorar as concepções dos 

alunos sobre transformações químicas. Principalmente por abordar um fenômeno visto cotidianamente 

com a Ciência (Química). 

 
Palavras-Chave: Transformações químicas, concepções prévias e alunos de nível médio. 

 

Reflections on the concepts of high school students about chemical transformations and thematic 

workshop: “How to identify chemical transformations in fruits?” 

 

We present the previous conceptions of high school students on chemical transformations, showing and 

discussing the steps that comprise the Thematic Workshop “How to identify chemical transformations in 

fruits?”. We realize that students have difficulty understanding the concept involving chemical 

transformations to transformation of matter and changes of physical state.    Part of the difficulty may be 
associated with absence of the study of real phenomena and their articulation with scientific concepts. 

The Thematic Workshop promoted the stimulus and interest in learning of chemical concepts helping to 

improve students’ conceptions about chemical transformations. Mainly because it approach a 

phenomenon seen daily in Science (Chemistry).  
 

Keywords: Chemical transformations, previous conceptions and high school students. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

A consolidação de pesquisas na área de educação em Química tem possibilitado o surgimento 
de diferentes olhares sobre o ensino e aprendizagem de conceitos químicos, inovações 

metodológicas, recursos didáticos e aspectos relacionados à formação inicial e continuada de 

professores de Química. Nestes trabalhos há preocupação com a formação de alunos críticos que 
utilizem os conhecimentos químicos construídos para tomada de decisões (OLIVEIRA; 

MIRANDA; NETO, 2009)
1
. 

 

A função do ensino de Química deve ser a de desenvolver a capacidade de 

tomada de decisão, o que implica a necessidade de vinculação do conteúdo 
trabalhado com o contexto social em que o aluno está inserido (SANTOS; 

SCHNETZLER, 1996, p. 28)2. 
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2 
 

A construção do conhecimento científico em Química é dificultada pela ausência de relações 

com os fenômenos e situações reais vivenciadas pelos alunos, assim como pela extensão e 

generalização dos conceitos apresentados em seus respectivos programas de ensino.  

Um conceito químico fundamental e que deve ser bem compreendido é o de transformação 
química. No dia a dia várias substâncias são produzidas, o que mostra a importância de 

entendermos como ocorre a sua formação e também a sua decomposição. A identificação da 

ocorrência de uma transformação química é perceptível devido a evidências, como: mudança na 
coloração, variação de temperatura, surgimento de odores, formação de precipitado, liberação 

de gases. O reconhecimento da existência destas transformações, não garante, porém a 

compreensão das interações que estão ocorrendo a nível microscópico.   
Para Mortimer e Miranda (1995, p. 23)

3
 esta dificuldade é resultado da pouca percepção das 

semelhanças existentes entre diferentes aspectos, como por exemplo, a “combustão de uma 

vela” e o “enferrujamento de um prego”. Algumas transformações são confundidas com as 

mudanças de estado físico das substâncias.  
Diversos tipos de transformações químicas acontecem todos os dias em alimentos, como as 

frutas, que vai desde a formação, amadurecimento, produção de açúcares e sua decomposição. 

Na maioria das vezes essas transformações passam despercebidas ou são mal interpretadas pelos 
alunos, já que os mesmos não conseguem entender o que ocorre microscopicamente e em nível 

representacional. 

O ensino e aprendizagem em Química requer a construção de modelos que possibilitem a 
interpretação da natureza, bem como a elaboração de explicações que ajudem a manipulação e 

previsão de fenômenos que podem ser observados. A construção desses modelos deve ser 

acompanhada da relação entre os três níveis de conhecimento químico, fenomenológico, teórico 

e representacional. No fenomenológico as discussões podem ser iniciadas por meio das 
evidências observadas experimentalmente, por meio de fenômenos macroscópicos. O teórico 

está relacionado à natureza atômica molecular, baseando-se em modelos abstratos, neste nível as 

análises são microscópicas. O aspecto representacional é voltado para a linguagem química, 
equações, representação de modelos e gráficos (WARTHA; FILHO; JESUS, 2012)

4
. 

 Percebemos então, a importância de ensinar o conceito de transformação química a partir do 

estudo de fenômenos reais, como a combustão de uma vela, o enferrujamento de um prego ou o 

amadurecimento de uma fruta, porém sempre buscando associar estas transformações visíveis a 
suas explicações nos níveis microscópico e representacional.  

Outra alternativa para melhoria do aprendizado é a inclusão de novas metodologias de 

ensino. Uma vez que estas permitem aproximação entre o cotidiano do aluno e os conceitos 
cientificamente aceitos. Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN, 

1996)
5
, o ensino deve ocorrer através da interdisciplinaridade e contextualização produzindo um 

aprendizado efetivo e com apropriação de significados. 
A contextualização pode ocorrer a partir do uso de diferentes metodologias, tais como: 

experimentação, textos, vídeos, softwares e jogos didáticos, criando situações que gerem a 

problematização de questões cotidianas (SILVA; SANTOS e LIMA, 2013)
6
. 

A inclusão desses recursos no ensino de Química permite a triangulação entre os níveis 
macroscópico, microscópico e representacional. A utilização de experimentos pode auxiliar na 

compreensão de fenômenos macroscópicos, possibilitando a abordagem dos fenômenos 

microscópicos através de softwares e vídeos, mostrando o que acontece de forma abstrata.  
Os alunos geralmente apresentam dificuldade em associar fenômenos microscópicos aos 

macroscópicos. Para que essa associação aconteça é necessário criar modelos que representem 

os níveis microscópicos relacionando-os com os fenômenos, esses modelos são criados a partir 
da compreensão dos fenômenos, teorias e representações (LOPES, 1995)

7
.  

Devemos ressaltar que além do uso de novas metodologias é necessário conhecer as 

concepções prévias dos alunos e a partir delas construir o conhecimento.  Cada aluno trás 

consigo ideias sobre os conceitos científicos, porém muitas vezes apresentam uma visão 
distorcida em relação ao conceito que é cientificamente aceito. É necessário que a construção do 

conhecimento tenha como ponto de partida as ideias já existentes. Pois, é preciso compreender 

que:  
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[...] ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a 

sua própria produção ou a sua construção. Quando entro em uma sala devo 

estar sendo abertas indagações à curiosidade, às perguntas dos alunos, a suas 

inibições; um ser crítico e inquiridor, inquieto em face da tarefa que tenho – a 

de ensinar e não a de transferir conhecimento [...] (FREIRE, 2009, p. 47)8. 

 

A contextualização, o reconhecimento de concepções prévias, o uso de novas metodologias 
de ensino, podem contribuir para diminuir a ênfase dada à transmissão-recepção de 

conhecimentos. 

Visando superar o ensino de Química tradicional, o PIBID/QUIMICA/UFS do campus de 
São Cristóvão desenvolve ações utilizando oficinas temáticas como recurso metodológico em 

suas atividades, contribuindo para a formação de docentes críticos capaz de refletir sobre sua 

prática e de propor mudanças na forma de ensinar e aprender. 

As oficinas são produzidas a partir do referencial de Marcondes (2008)
9
, buscando resolução 

de problemas do cotidiano a partir de conhecimento cientifico prático e teórico, utilizando a 

reflexão e trabalho em grupo.  Nas oficinas aplicamos os conteúdos científicos de forma 

contextualizada através da inserção de temas sociais integrados aos conteúdos científicos. 
Silva, Santos e Lima (2013)

6
, afirmam que as oficinas temáticas aplicadas pelos bolsistas do 

PIBID/Química vêm proporcionando aos alunos da Educação Básica o desenvolvimento de 

habilidades e competências, tornando-o capaz de tomar decisões perante situações que ocorrem 

no dia a dia, além de maior aceitação da importância da aprendizagem dos conceitos  químicos.  
O presente trabalho buscou investigar as concepções prévias de alunos do ensino médio, 

sobre transformações químicas, mostrando e discutindo as etapas que compõem a Oficina 

Temática “Como identificar ocorrência de transformações químicas em frutas?”. 

2. METODOLOGIA 

2.1. ESTRUTURA DA OFICINA TEMÁTICA 

A oficina temática “Como identificar transformações químicas em frutas?”, esta organizada 
da seguinte forma: 

 

 

 
 

 Partindo das 

 
 

            

            
               

                      Trabalhamos com      

            

            
            

            

            
            

            

        

 
 

         Avaliação ocorre através de     

                       

Concepções 

Prévias 

Vídeo  
   Texto 

 

Experimento
s 

Jogo Didático 

Oficina Temática 
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A Oficina Temática é divida em cinco momentos. No primeiro momento foi aplicado um 

questionário para identificar as concepções prévias dos alunos. Após resolução das questões é 

apresentado e discutido o vídeo “Ai tem química!”. Em seguida trabalhamos um texto sobre o 

processo de amadurecimento de frutas, que tem como título “Por que as frutas amadurecem?” 
Esse texto foi extraído e adaptado de: Lima (1999)

10
. No terceiro momento é realizado um 

experimento com título “Identificação de amido na banana”. O quarto momento é trabalhado 

outro texto com título “Porque os alimentos se estragam” e neste contexto é realizado o seguinte 
experimento “Identificação de transformações químicas que ocorrem na maçã”. Por fim, no 

quinto momento como uma das formas de avaliação é utilizado jogo didático similar ao jogo da 

velha, adaptado com perguntas e respostas sobre conceitos abordados na oficina.  
 

2.2. COLETA DE DADOS 

Os dados discutidos neste trabalho fazem parte do questionário de conhecimentos prévios da 

Oficina Temática “Como identificar transformações químicas em frutas?”. Deste questionário 

foram selecionadas para análise duas questões.  
1- O que são transformações químicas? 

2- Como podemos interferir no amadurecimento da banana? Explique. 

 
A escolha do questionário como instrumento de coleta de dados ocorreu devida a facilidade 

para aplicação, além da liberdade que os sujeitos da pesquisa têm expressar suas opiniões e 

ideias (JESUS e LIMA, 2012)
11

. 

Os sujeitos da pesquisa são 41 alunos de duas escolas públicas sergipanas, sendo 23 alunos 
de uma escola da capital e 18 do interior do estado. Os dados foram coletados em 2013durante 

aplicação da oficina. 

 A análise dos dados e a construção das categorias foram inspiradas na análise temática de 
conteúdo de Bardin (1977)

12
.   

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 CONCEPÇÕES DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO SOBRE TRANSFORMAÇÕES 

QUÍMICAS. 

Apresentamos as concepções dos alunos do nível médio sobre transformações químicas. 

Após a análise dos dados, construímos categorias para representação das ideias dos alunos 

(Tabela 1). 

Tabela 1: O Que são transformações Químicas? 

   

         Categorias    Porcentagem 

 

Transformações da Matéria                              31,70%  
 

    Mudança de estado física               21,95% 

 

    Respostas Confusas                           17,07% 
 

    Formação de novas substâncias                         9,75%  

    
    Explicação através de exemplos                                                        9,75%  

                   

    Mudança nas formulas ou moléculas                                                                     4,87% 

  
    Interação entre substâncias                             4,87% 
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Na primeira categoria 31,70% dos alunos associam transformações químicas à 

“transformação da matéria” agregando a matéria “poder de se transformar”. Se distanciando da 

compreensão acerca das interações que ocorrem entre as substâncias para que ocorram as 

transformações químicas. 
 “Transformação química é a transformação da matéria”. 

 

Rosa e Schnetzler (1994)
13

 investigaram concepções prévias de alunos sobre transformações 

químicas. As autoras afirmam que as ideias dos alunos estão distantes das cientificamente 
aceitas. Os alunos apresentam obstáculos na construção da concepção da continuidade da 

matéria. Não conseguem perceber o que acontece a nível microscópico. Como ocorre a 

interação entre os átomos para formar novas substâncias. Estas limitações mostram as 
dificuldades dos alunos em entender como ocorrem as transformações químicas.  

 Para Rosa e Schnetzler (1994)
13 

as explicações são apoiadas no nível macroscópico, 

dificultando a construção de modelos explicativos coerentes. Estas dificuldades podem estar 
relacionadas à abordagem do conceito realizado em sala de aula e a forma que é apresentado no 

livro didático de Química.  

Para a categoria “mudança de estado físico”, 21,95% dos alunos associam mudanças de 

estado físico a ocorrência de transformações químicas.       
    

“São substâncias que mudam de um estado para outro”. 

 

  Para Mortimer e Miranda (1995)
3
, os alunos apresentam dificuldade em perceber que as 

mudanças observadas nas transformações químicas ocorrem devido aos rearranjos dos átomos. 

Podemos observar neste trabalho a presença desta dificuldade. Esse pode ser um dos motivos 

para os alunos atribuírem mudanças de estado físico a transformações químicas. 
 

Para a categoria “Respostas confusas”, 17,07% dos alunos apresentam ideias distanciadas de 

um conceito cientificamente aceito, mostrando pouca compreensão em descrever corretamente o 

que são transformações químicas.  
 

“É tudo aquilo que acontece no nosso dia a dia” 

 

“Eu sei, só não sei explicar”. 

 

Na categoria “Formação de novas substâncias” 9,75% dos alunos alegaram que as 

transformações químicas ocorrem através da formação de novas substâncias, sendo esta uma das 

respostas mais coerentes. Os dados mostram que estes alunos associam à formação de novas 
substâncias a ocorrência de transformações químicas.  

 
“É quando há uma transformação de algo através de fatores químicos em 

novas substâncias”.  

 
Mortimer e Machado (2007)

7
, afirmam que para caracterizar uma transformação química é 

necessário que se conheça o sistema inicial (antes da transformação) e o sistema final (depois da 

transformação) e estas transformações químicas podem ser percebidas através de algumas 
evidências, como: produção de gases, luz, liberação de calor, formação de precipitado e a 

mudança de coloração, o conjunto dessas evidências comprovam que ocorreu a produção de 

novos materiais. 
Na categoria “Explicação através de exemplos”, 9,75% dos alunos citaram fenômenos 

químicos para descrever o que é uma transformação química.  

 

“É como o amadurecimento da banana, é uma transformação química”. 
 

 Mortimer e Miranda (1995)
3
, afirma que os alunos entendem essas transformações 

química da matéria como uma transmutação ou até mesmo uma vontade das substâncias de se 
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transformarem.  Percebemos que os alunos apresentam dificuldade em entender o nível 

microscópico, gerando ideias divergentes do que é aceito cientificamente. Talvez essa 

dificuldade possa ser superada através do ensino a partir da relação entre fenômeno, teoria e 

representação. Assim, é possível mostrar que a transformação química está relacionada à 
reorganização de átomos e não a transformação de um átomo em outro. 

 Na categoria “Mudança nas fórmulas ou moléculas”, 4,87% dos alunos conseguem 

compreender que há interações ocorrendo e que elas são capazes de promover mudanças nas 
fórmulas, mas não conseguem perceber que essas interações ocorrem com átomos.  

 
“São reações que acontecem entre duas ou mais coisas, podendo se reagir e 

mudar suas fórmulas”.  

 
Mortimer e Miranda (1995)

3
, acreditam que os alunos precisam compreender que as 

mudanças observáveis em uma transformação química é consequência dos rearranjos dos 

átomos, e que a massa das substâncias envolvidas nessa interação se conserva, além de saber 
diferenciar o fenomenológico do atômico-molecular.  

 

 Na categoria “Interação entre substâncias”, 4,87%, os alunos afirmam que as reações e 

interações com as substâncias químicas são responsáveis pelas transformações químicas.  
 

“É toda e qualquer transformação influenciada pelas reações e interações que 

ocorrem nas substâncias químicas”. 

 

3.2 CONCEPÇÕES SOBRE COMO PODEMOS INTERFERIR NO 
AMADURECIMENTO DA BANANA? 

Apresentamos as concepções dos alunos sobre como podemos interferir no amadurecimento 
da banana. As respostas foram organizadas em categorias e são apresentadas na tabela 2. 

Tabela 2: Como podemos interferir no amadurecimento da banana? Explique? 

   

         Categorias    Porcentagem 

 
Adição de novas substâncias/banana madura                    30,64%  

 

    Colocando em um recipiente fechado                             25,80% 
 

    Influência de fatores naturais                                                22,57% 

 

    Respostas confusas                                            12,90%  
    

    Retirando a fruta do pé ainda verde                                                        8,45%                    
  

 

A categoria que mais se destacou foi “Adição de novas substâncias”. 30,64% dos alunos 

afirmam que é possível interferir no amadurecimento da banana com a adição de produtos 

químicos ou outras bananas em diferentes estados de maturação. Apesar de os alunos 
compreenderem que a adição de produtos químicos, pode interferir no amadurecimento da 

banana, o produto citado por eles foi o agrotóxico, este tem a função de combater e prevenir 

pragas agrícolas e não de interferir no amadurecimento da banana. 

 
“Com agrotóxicos. São colocados para elas amadurecerem rápido para 

ser vendida”. 
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Os alunos trazem consigo uma diversidade de ideias construídas durante sua vida, essas 

ideias são fundamentais para a construção do conhecimento científico. 

Na categoria “Colocando a banana em um recipiente fechado”, 25,80% dos alunos 
compreendem que colocar a banana em um recipiente fechado auxilia no amadurecimento. 

Porém, não conseguem explicar como esse procedimento interfere no processo. Ao colocar a 

banana em um recipiente fechado conseguimos manter o gás etileno em contato com a banana 
acelerando o seu amadurecimento. 

 
“A banana em um recipiente fechado durante algum tempo, ou então 

em um lugar bastante abafado”. 

 
Na categoria “Influencia de fatores naturais”, 22,57% dos alunos afirmaram que luz, calor e 

umidade podem interferir na velocidade do amadurecimento da banana. Os alunos em sua 

maioria entendem que a temperatura pode interferir. Entendem por exemplo, que a sua adição 
na geladeira retarda o amadurecimento e ao deixarmos em locais com temperaturas mais altas 

acabamos acelerando esse processo.  

 
“Colocando a banana em um ambiente frio desacelera o seu 
amadurecimento”. 

 

A categoria “Respostas confusas” é responsável por 12,90% das respostas, nesta categoria 

não conseguimos identificar o que o aluno almejava expressar, pois os conhecimentos 
adquiridos através de suas experiências nos limitam a compreender as suas respostas. 

 
 “Cortando o olho da banana ela amadurece e quando não, não”. 

 
Na categoria “Quando a fruta é retirada do pé verde”, 8,06% dos alunos acreditam que a 

banana ao ser retirada do pé ainda verde, não amadurece corretamente, não levando em 

consideração que este tipo de fruta produz o gás etileno que auxilia no seu amadurecimento, 

mesmo depois de retirada do pé.  
 

“Quando é retirada do pé verde não amadurece corretamente”. 

 
Como forma de interferir no processo de amadurecimento da banana os alunos conseguiram 

identificar alguns fatores naturais como, por exemplo, a temperatura é um dos principais fatores 

e sua variação pode tanto acelerar quanto retardar o processo de amadurecimento. Outro método 

citado pelos alunos é isolar a banana verde em locais fechados junto com outras bananas 
maduras para que o gás liberado seja retido e posso acelerar o amadurecimento.      

Fica evidente que o estudo destas transformações químicas é fundamental para que os alunos 

possam entender processos naturais que ocorrem nas frutas, como no caso da banana que 
mesmo retirada do pé verde amadurece. Diferente do que pensava alguns dos alunos, já que 

muitas frutas ao serem retiradas do pé, ainda verde acabam sofrendo decomposição.  

3.3 DA APLICAÇÃO DA OFICINA TEMÁTICA 

Como observado anteriormente à primeira etapa da Oficina Temática, constitui-se na 

identificação e análise das concepções prévias dos alunos. O seu reconhecimento é fundamental 
para execução das demais atividades e tentativa de reorganização das ideias dos alunos. Na 

oficina “Como identificar transformações químicas em frutas?”, construímos oportunidades para 

melhorar as concepções dos estudantes, através do estudo do conceito de transformações 

químicas, a partir de discussões sobre o amadurecimento da banana e oxidação da maçã. Além 
do uso de uma pluralidade de metodologias. 

Neste momento estaremos apresentando algumas reflexões sobre a importância de cada uma 

delas. 
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DA APLICAÇÃO DO VÍDEO 

 

O vídeo “Ai tem química!”, é aplicado para introduzir o conceito de transformação química 
partindo de situações que acontecem no nosso dia a dia, como os odores exalados pelas frutas, 

utilização de antiácidos e no preparo de alimentos. O recurso foi extraído do (youtube
14

), e 

apresenta duração de 7 minutos e 16 segundos. 
 

Na busca por recursos e materiais didáticos que facilitem um ensino voltado 

pra cidadania, uma possibilidade é o uso de recursos audiovisuais, pois o 

momento atual em que vive a sociedade contemporânea é caracterizado pela 

multiplicidade de linguagens e por uma forte influência dos meios de 

comunicação (SILVA et. al, 2012, p. 189)15. 

 

 
 

 
 Durante a aplicação do vídeo os alunos se sentem motivados. Ao final do vídeo os 

bolsistas discutem com os alunos os conceitos apresentados. O recurso aborda a ocorrência de 

transformações químicas em uma feira livre e algumas das evidências para o seu 
reconhecimento, como: mudança de coloração; formação de precipitado; aumento ou 

diminuição de temperatura; liberação de gases; aparecimento de odores. 

 DO TRABALHO COM O TEXTO “POR QUE AS FRUTAS AMADURECEM?” 

A leitura do texto (Por que as frutas amadurecem? 
10

) é feita pelos alunos e bolsistas. Durante 

a leitura e discussão do texto são destacados os trechos principais, como: os fatores que 
influenciam no amadurecimento da banana, as transformações químicas que ocorrem no seu 

processo de amadurecimento, a exemplo, da hidrólise do amido, fundamental para entender o 

processo de formação de açucares. 

 

                      

Figuras 4: Alunos realizando a leitura 

do texto 

 

Figura 3: Vídeo: Ai tem Química!14 

Figuras 5: Alunos realizando a leitura 
do texto 
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DA REALIZAÇÃO DO EXPERIMENTO “IDENTIFICAÇÃO DO AMIDO PRESENTE 
NA BANANA” 

Durante a realização do experimento é gerado uma situação problema, sobre como podemos 

identificar a presença de amido na banana. Os alunos constroem suas hipóteses e os bolsistas 
fazem mediação das discussões. Uma das hipóteses apresentadas pelos bolsistas é a seguinte, “é 

impossível identificar amido em frutas”.  

No experimento são utilizadas duas bananas, sendo uma verde e a outra madura, pratos, 
espátulas, tintura de iodo a 2%. O objetivo do experimento é identificar a presença de amido nas 

amostras de banana. No experimento os alunos devem colocar duas rodelas de banana no prato, 

sendo uma de banana verde e a outra madura, em seguida adicionam três gotas da tintura de 

iodo sobre as rodelas da banana, e anotam suas observações.  
Durante o experimento os alunos percebem que na rodela de banana verde a coloração é mais 

intensa. O que mostra que a hipótese apresentada pelos bolsistas é falsa. A visualização deste 

fenômeno geram discussões sobre as transformações químicas ocorridas no processo de 
amadurecimento da fruta. Na banana verde está presente uma grande quantidade de amido, que 

em contato com a tintura de iodo forma uma substância de coloração escura. No processo de 

amadurecimento da banana parte de amido sofre hidrólise ácida, transformando-se em açúcares, 
por esse motivo a sua coloração é menos intensa na rodela de banana madura. 

 

               

 

DA APLICAÇÃO DO TEXTO “POR QUE OS ALIMENTOS SE ESTRAGAM?” 

Durante a leitura e discussão do texto são destacados alguns trechos principais, como: ação 

de micro-organismos decompositores nos alimentos, processo de decomposição dos alimentos, 

quais características um alimento inapropriado para consumo possui, oxidação dos alimentos e 
como podemos conservá-los. 

DA REALIZAÇÃO DO EXPERIMENTO “IDENTIFICAÇÃO DO AMIDO PRESENTE 
NA BANANA” 

Durante a realização do experimento é gerado uma situação problema, sobre o porquê de 

algumas frutas mudarem de coloração ao serem cortadas. Os alunos constroem suas hipóteses e 

os bolsistas fazem mediação das discussões. Uma das hipóteses apresentadas pelos bolsistas é a 
seguinte, “as frutas estão apodrecendo”.  

No experimento são utilizados: quatro fatias de maçã, um limão, uma laranja, um adoçante, 

uma faca de mesa e quatro copos descartáveis. O objetivo do experimento é demonstrar como 
atuam os antioxidantes, no experimento o antioxidante utilizado é o ácido ascórbico (vitamina 

C), encontrado na laranja e no limão. No experimento os alunos devem colocar uma fatia de 

maçã em cada copo, em seguida enumerar os copos, ao copo um não será adicionado nada, pois 

          Figuras 6: Alunos realizando o 

experimento 
          Figuras 7: Alunos realizando o 

experimento 
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esse será utilizado como padrão, ao copo dois se adiciona laranja, ao copo três adiciona-se o 

limão e ao quatro é adicionado o adoçante. 

Ao final do experimento os alunos percebem que as fatias de maçã que continham limão e 

laranja não escurecem. O que demonstra que a hipótese dos bolsistas era falsa. A visualização 
deste fenômeno gera discussões sobre a função da laranja e do limão no experimento 

demonstrando que ele atua como antioxidante, e retarda o processo de oxidação que ocorre com 

a maçã. O adoçante é utilizado para mostrar que nem todas as substâncias atuam como 
antioxidante. 

 

             

 

 

DA APLICAÇÃO DO JOGO DIDÁTICO 

O jogo da velha foi usado para avaliar de forma divertida e lúdica o que os alunos 

aprenderam durante a oficina. Ao iniciar o jogo a sala é dividida em dois grupos. Para cada 
grupo é escolhido um líder, então uma das equipes sugere um número no jogo. Cada número 

contém uma pergunta que se for respondida corretamente a equipe poderá marcar o número 

sugerido, caso a resposta apresentada seja errada quem marca é a equipe adversária. As 
perguntas que estruturam o jogo são relacionadas à oficina, conforme exemplos abaixo: 

1. O que são transformações químicas? 

2. O gás Etileno (C2H4) é usado para acelerar o amadurecimento frutas. Essa substância 

é simples ou composta? Por quê? 
3. Por que em alguns alimentos são adicionados antioxidantes e qual a sua função? 

Durante a aplicação do jogo os alunos participam e interagem bastante, sendo possível 

perceber a melhoria de suas concepções sobre as transformações químicas. Além de melhorar o 
raciocínio, é incentivado o trabalho em grupo. Com a utilização de jogos o professor pode gerar 

situações que estimulam a aprendizagem, e também avaliar as concepções dos alunos (CUNHA, 

2012).    

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através da análise das concepções prévias de alunos, percebemos a associação das 

transformações químicas a transformações da matéria, além de dificuldades em compreender e 
representar o conceito a nível microscópico. Outra concepção apresentada pelos alunos é o 

entendimento de transformações químicas como mudança de estado físico. Parte das 

dificuldades apresentadas pelos alunos pode estar associada à ausência do estudo de fenômenos 
reais e de sua articulação com os conceitos científicos. 

Ao questionarmos os alunos sobre como podemos interferir no amadurecimento da banana 

notamos que, os alunos compreenderem que a adição de produtos químicos, pode interferir no 

Figuras 8: Identificação de transformações 
químicas que ocorrem na maçã 

 

Figuras 9: Identificação de transformações 
químicas que ocorrem na maçã 
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amadurecimento da banana, porém o produto citado foi o agrotóxico. Apesar de citarem a 

temperatura e armazenamento como fatores que interferem o amadurecimento das frutas, os 

alunos apresentam dificuldade em justificar as respostas. 

A aplicação da Oficina Temática promoveu o estimulo e interesse pela aprendizagem dos 
conceitos químicos. Principalmente por relacionar um fenômeno visto cotidianamente pelos 

alunos com os conceitos científicos. E por combinar o uso de diferentes recursos didáticos 

durante a oficina. 
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Este trabalho se insere nas ações dos programas PIBID/ PRODOCÊNCIA/CAPES da área de Química- 

UFS, cujas ações de ensino, pesquisa e extensão são desenvolvidas em seis colégios estaduais sergipanos. 

Os objetivos deste trabalho são: realizar uma reflexão acerca das relações entre as orientações para a 

Educação das Relações Étnico-Raciais (ERER) e a formação docente ofertada no curso de Licenciatura 

Plena em Química da Universidade Federal de Sergipe - Campus de Itabaiana e investigar, a partir de um 

contexto formativo docente no âmbito das ações do PIBID, as reflexões das pesquisadoras sobre o “eu” e 
o “outro”. O trabalho trata de uma pesquisa qualitativa, a qual tem o relato autobiográfico como 

metodologia. Os métodos de coleta de dados foram o diário de campo, a análise documental e a 

entrevista. Assim, este trabalho possibilitou uma reflexão acerca das relações entre a formação docente 

ofertada no curso de Química e a ERER. Com isso, constatamos que o projeto político-pedagógico do 

curso e o currículo efetivado não contemplam a relação entre educação e cultura, ou, mais 

especificamente, não inserem a ERER, sendo necessária a implementação das orientações para a ERER 

nas diversas ações institucionais, quais sejam: ensino, pesquisa e extensão. Também foi realizada uma 

reflexão acerca das opiniões e visões das pesquisadoras em relação às diversas culturas – com foco na 

cultura afro-brasileira , ou seja, das visões acerca de “nós” e dos “outros”, conforme exposto por Candau, 

permitindo, assim, uma concepção mais ampla da construção da identidade cultural e docente.  

Palavras-chave: Educação das relações étnico-raciais, formação docente e Química. 

 

 The education of ethnic-racial relations: perspectives for teacher training in Chemistry 

This research fits in the actions of PIBID/PRODOCÊNCIA/CAPES programs of the Chemistry area, 

which develops actions of teaching, research and extension at six state high schools in Sergipe. Our 
objectives are: to develop a reflection about the relations between the guidelines for the Education of 

Ethnic-Racial Relations (ERER) and teacher training course offered in Chemistry major at Federal 

University of Sergipe - Campus Itabaiana and to investigate, from a context of teacher training within 

PIBID's actions, the researchers' reflections about the "self" and the "other". This research has been done 

in a qualitative basis, which has autobiographical account as a methodology. Methods of data collection 

were field diary, document analysis and interviews. This work provided a reflection on the relationship 

between teacher training offered in Chemistry major and the ERER.  Thus, we discovered that the 

political-pedagogical project of the course and effected curriculum does not include the relation between 

education and culture, or more specifically, it does not insert the ERER, which unveils the need of 

implementing guidelines in the various institutional actions, which are: teaching, research and extension. 

A discussion was also held about the opinions and views of researchers regarding the various cultures - 
focusing on african-Brazilian culture, i.e., the visions about "us" and "others" as exposed by Candau, thus 

allowing a broader conception of the construction of cultural identity and teaching. 
Keywords: Education of ethnic-racial relations, teacher training and Chemistry. 

1. INTRODUÇÃO 

Os programas PIBID/PRODOCÊNCIA/CAPES da Universidade Federal de Sergipe, na área 

de Química do Campus Prof. Alberto Carvalho de Itabaiana (PIBID/PRODOCENCIA-
UFS/ITABAIANA), desenvolvem ações de ensino, pesquisa e extensão em seis escolas 

estaduais sergipanas distribuídas no Agreste Central sergipano e Alto Sertão sergipano. Têm 

como objetivo a iniciação à docência, cuja proposta é melhorar a qualidade da formação inicial 

de professores, promovendo a integração entre a educação superior e a educação básica, bem 
como estimular o futuro professor a desenvolver abordagens didáticas entrelaçados com o 
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ensino e a pesquisa, juntamente com a universidade, escolas, professores, gestores escolares e 

comunidade [3].   

Para tal finalidade, esse projeto desenvolve atividades com sequencias didáticas, oficinas, 

projetos integradores, estudos sobre a construção da identidade docente e ações didáticas que 
abordam a diversidade e a Educação das Relações Étnico-Raciais (doravante ERER), a partir da 

problematização de duas realidades escolares, sendo elas uma escola indígena e uma escola 

quilombola.   
Neste trabalho, refletiremos, a partir do contato com uma comunidade quilombola, questões 

da ERER no curso de Licenciatura Plena em Química, no campus de Itabaiana, a partir de 

algumas atividades desenvolvidas em uma escola quilombola sergipana.  
Nossas atividades no PIBID/PRODOCÊNCIA/QUÍMICA-UFS/ITABAIANA discutem a 

formação de professores, a partir de vários pressupostos teóricos, destacamos o conceito de 

cultura abordado por Laraia [13], o/a professor/a como agente cultural elencado por Candau [8] 

e os desafios e potencialidades no ensino de ciências com ênfase nas relações étnico-raciais 
refletidas por Verrangia e Silva [21]. Além desses, destacamos as reflexões de Chassot [10] 

acerca do papel da ciência e as orientações e ações para a ERER [4].  

Para Laraia [13], o ser humano é alvitre do meio cultural em que foi socializado. Em outras 
palavras, ele adquire e reflete o conhecimento e as experiências de suas origens. Assim, a 

cultura condiciona várias formas de o indivíduo ver o mundo, possibilitando diversas opiniões e 

escolhas ao sujeito. Nessa perspectiva, Laraia [13] reflete como se opera a cultura. Sendo assim, 
a cultura condiciona a visão de mundo do ser humano. Ele [13] discute sobre essas visões em 

que os homens de culturas diferentes usam variadas lentes e têm visões mais desencontradas dos 

objetos. O autor [13] ainda reflete sobre o etnocentrismo presente em algumas tendências, que 

na maioria das vezes é o principal fator para diversos conflitos sociais. As diferenças pessoais, 
como as colocadas nos diferentes modos que as pessoas agem influenciadas pelas religiões que 

podem chocar algumas pessoas ou ser apropriados para outras. Assim, o ambiente em que o 

indivíduo se insere está relacionado à cultura  
Nessa linha de pensamento, Candau [8] reflete que é papel da educação ressaltar os meios de 

diálogo social, com o intuito de trabalhar questões do imaginário coletivo e das representações 

das identidades sociais e culturais existentes na sociedade.  

Nesse processo, o papel do/a professor/a é como o de um agente cultural e, no momento 
atual, eles – os professores - não podem deixar os temas sociais de lado, possibilitando, desse 

modo, que as escolas não se distanciem dessas naturezas simbólicas que as crianças e jovens de 

hoje apresentam em suas mentalidades [8]. Nessa perspectiva: 
 

A interação entre os diferentes está muitas vezes marcada por situações de 

conflito, de negação e exclusão mútuas, que podem chegar a diversas formas 

de violência. Conceber o/a educador/a como agente cultural supõe afirmar 

seu papel de mediador na construção de relações interculturais positivas, o 

que não elimina a existência de conflitos [...]. (CANDAU, 2006, p. 49) 

 
Candau [8] nos coloca perante a necessidade de os docentes introduzirem nas escolas 

discussões sobre os diferentes processos de mudanças culturais existentes na sociedade, com o 

intuito de trabalhar com jovens os diferentes grupos socioculturais e as reflexões sobre sua 
identidade. Dessa forma, Candau [8] diz que “junto a esse reconhecimento da própria identidade 

cultural, outro elemento a ser ressaltado se relaciona às representações que construímos dos 

outros, daqueles que consideramos diferentes” [8]. Assim, quando conhecemos o “eu” é mais 

favorável de se aceitar o “outro”, permitindo uma convivência e troca de experiências mais 
densas entre os sujeitos. No entanto, a autora afirma que muitos dos cursos de formação à 

docência não contemplam essas discussões. 

Nessa linha de pensamento, a Lei nº 11.645, de 10 março de 2008 [5], constituiu a 
obrigatoriedade da inserção da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena” nos 

currículos oficiais das escolas públicas e privadas do Ensino Fundamental e Médio, com a 

finalidade de resgatar as suas contribuições nas áreas sociais, econômicas e políticas, 
entrelaçados à história do Brasil.  
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O artigo 2° das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-

Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana apresenta princípios, 

orientações e fundamentos para a avaliação e o planejamento da ERER [6]. Essas diretrizes têm 

como objetivo o reconhecimento e a valorização da identidade, história e cultura dos afro-
brasileiros, promovendo o reconhecimento e a igualdade de valorização das raízes africanas em 

solo brasileiro. Assim, as instituições de ensino superior deverão incluir nos conteúdos das 

atividades curriculares e disciplinas dos cursos que ministram o tratamento dessas temáticas, de 
acordo com a Resolução CNE/CP 001/2004 [6]. 

Ainda nesse pensamento, Verrangia e Silva [21] apontam a importância de os cursos de 

formação de professores incluírem as temáticas sobre o ensino de ciências e a ERER, com a 
finalidade de viabilizar técnicas educativas entrelaçadas com a formação para a cidadania. 

Desse modo, Verrangia e Silva [21] afirmam que: 

 
Cabe ainda mencionar a necessidade identificada de que os cursos de 
formação de professores de Ciências ajudem a questionar os processos de 

seleção de conteúdos. Geralmente, no contexto escolar, tal seleção parte de 

conteúdos conceituais pré-estabelecidos, presentes em livros, textos e 

ementas para a definição de procedimentos de ensino. Analisando as 

interações entre ensino de Ciências e educação das relações étnico-raciais, 

verifica-se a necessidade de se inverter tal lógica. (VERRAGIA e SILVA, 

2010, p. 716) 

 

Nesse sentido, é importante promover atividades e discussões no ensino de ciências sobre as 
relações entre práticas e os conceitos trazidas da África, os quais foram adequados pelos povos 

gregos, árabes e romanos, entre outros. Nessa perspectiva, Verrangia e Silva [21] relacionam 

dois pontos importantes que envolvem a compreensão da realidade para o ensino de ciências, 
que são o “enriquecimento do entendimento sobre a função das Ciências” e a “valorização da 

diversidade cultural”.  

Os autores ainda afirmam que, apesar da ampla diversidade racial que apresenta o nosso país, 
existem lacunas nos conteúdos escolares, relacionados às referências históricas, geográficas, 

culturais, entre outras. É importante debater esses temas não somente na construção do 

conhecimento, mas também na preparação de conceitos mais complexos e amplos. Diante isso, 

para debater as relações étnico-raciais é importante definir posturas e valores a serem discutidos 
pelos alunos, para que posteriormente sejam selecionados os conteúdos conceituais e 

procedimentais de ensino adequando [21]. 

A partir dessas reflexões, apontamos como primeiro objetivo desse trabalho: realizar 

uma reflexão sobre as relações entre as orientações para a ERER e a formação docente ofertada 

no curso de Licenciatura Plena em Química no campus de Itabaiana. Como segundo objetivo: 

investigar, a partir de um contexto formativo docente no âmbito das ações do PIBID, as 
reflexões das pesquisadoras acerca do “eu” e do “outro”. 

A seguir, apresentaremos a metodologia traçada para a realização dessa pesquisa. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

A pesquisa qualitativa é a abordagem metodológica adotada. Como pressupostos teórico-

metodológicos destacamos Flick [11] e Bogdan e Biklen [2], que definem algumas 
características dessa investigação, tal como: a pesquisa qualitativa visa abordar o mundo “lá 

fora”, descrever e, às vezes, explicar os fenômenos sociais “de dentro” de diversas maneiras.  

Desse modo, adotamos o relato autobiográfico como metodologia da pesquisa. Para Souza 

[19], a ideia do relato (auto)biográfico surge a partir do enraizamento no curso da vida, de forma 
que representamos a nossa existência e como contamos para nós mesmos e para os outros, em 

estreita relação com a história e a cultura. Assim, as narrativas autobiográficas ou memoriais 

estão no campo da história oral, que abarca estudos entre memória e história, trajetórias 
pessoais, biografias, autobiografias e histórias de vida [18]. 
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A comunidade escolar investigada, no âmbito do contexto formativo docente do PIBID, foi o 

povoado Mocambo. O povoado Mocambo é um quilombo localizado em Porto da Folha, no 

estado de Sergipe (Figura 1), fronteira com Alagoas, distante 150 km do litoral.  

 
Figura 1: Mapa do estado de Sergipe, localização do município de Porto da Folha. Base de 

dados cartográficos: Atlas Digital, SRH-SE, 2011. 

Teles, Mandarino e Gomberg [20] salientam que essa é a primeira comunidade negra do 

estado de Sergipe que foi reconhecida pelo Governo Federal, através da Fundação Cultural 
Palmares, em 1997, porém, a titulação de posse dos 2.100 hectares de terras só aconteceu no dia 

14 de julho de 2000, coroando, assim, a luta de uma comunidade negra. 

Ainda no esteio de Teles, Mandarino e Gomberg [20], a Fundação Nacional de Saúde 
(FUNASA), em 2005, realizou uma pesquisa tendo como banco de dados o número estimativo 

da população dessa comunidade, sendo que era constituído por 700 habitantes, distribuídos em 

145 domicílios. A energia elétrica é fornecida pela Energisa (Distribuidora de Energia em 
Sergipe) e o abastecimento de água somente foi implantado em 2006 pela Companhia de 

Saneamento de Sergipe (DESO). 

As instituições existentes na comunidade Mocambo são uma associação da comunidade 

quilombola, um clube social, uma fábrica de queijo, uma mercearia, um pousada, uma igreja e 
uma escola com dois prédios em locais diferentes.  

Atualmente, as ruas são calçadas, mas sem rede de esgotamento sanitário. Teles, Mandarino e 

Gomberg [20] afirmam que o sistema de coleta de lixo foi inserido após a realização de uma 
oficina de mobilização social, visto que antes o lixo domiciliar era colocado a céu aberto, ou 

seja, às margens do rio, nos quintais, queimando ou enterrando.  

O meio de sobrevivência dos moradores do quilombo é através da prática da agricultura de 

vários alimentos, como: feijão, milho, mandioca, batata; da pesca; criação de animais, como: 
suínos, bovinos e caprinos; e da confecção de artesanato.  

As escolas nessa comunidade ofertam o Ensino Fundamental e o Ensino Médio e atendem 

alunos tanto da comunidade quilombola quanto alunos não quilombolas (moradores de 
povoados vizinhos). Constatamos, em conversas com membros dessa comunidade, que o uso de 

ervas medicinais, a capoeira, a dança e diversas receitas culinárias são características dessa 

comunidade. 
Os métodos de coleta de dados utilizados foram a análise do diário de campo das 

pesquisadoras, a análise documental e a entrevista. O diário de campo foi elaborado desde o 

início da pesquisa. Este foi organizado em duas partes. A primeira contém anotações acerca das 

reflexões sobre a identidade cultural das pesquisadoras, sua ancestralidade. A segunda parte 
consistiu no registro das concepções acerca da comunidade quilombola, no registro das 

observações e reflexões durante e após a visita na escola e comunidade investigadas.  

A análise documental consiste na coleta e estudo de documentos oficiais úteis na 
compreensão dos programas, da estrutura administrativa e de outros aspectos do sistema 

acadêmico[2]. O documento analisado nessa pesquisa foi o Projeto Político Pedagógico 

(doravante PPP) do CLPQ-Itabaiana/UFS. A análise partiu do seguinte questionamento: Quais 
as aproximações e distanciamentos identificados entre a proposta de formação docente do Curso 

de Lic. Plena em Química no campus de Itabaiana e a ERER? 

Após a análise do PPP do CLPQ-Itabaiana/UFS e a constatação que o mesmo não contempla 

a resolução supracitada, optamos por realizar uma entrevista com o chefe do Departamento de 
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Química com o intuito de recolher dados descritivos acerca da questão colocada anteriormente. 

Bogdan e Biklen [2] definem as entrevistas como uma conversa intencional entre duas ou mais 

pessoas, dirigida por uma pessoa, com o objetivo de obter informações sobre a outra. 

Dados também foram coletas em conversas informais com os professores, alunos e alguns 
membros da comunidade. 

Dessa perspectiva, discutiremos, no próximo tópico, a seguinte questão: Quais as 

aproximações e distanciamentos identificadas entre a proposta de formação docente do curso de 
Lic. Plena em Química no campus de Itabaiana e a ERER? 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Um olhar sobre as questões étnico-raciais no curso de Licenciatura Plena em 

Química no campus de Itabaiana 

A resolução CNE/CP 001/2004 [6], art.2º, organiza-se de orientações, princípios e 

fundamentos para o planejamento, execução e avaliação da educação e tem a intenção de 

promover a educação de cidadãos influentes, buscando relações étnico-sociais de caráter 

prático. Nessa perspectiva, a resolução CNE/CP 001/2004 [6] expõe que a ERER tem como 
objetivo a exposição e produção de conhecimentos, assim como atitudes, posturas e valores que 

eduquem cidadãos quanto à pluralidade étnico-racial. Sendo assim, no art. 1º dessa resolução é 

instituída a inserção da ERER nos cursos de licenciaturas, retornada para a cada área do 
conhecimento. 

As orientações e ações para a ERER distinguem que muitos professores formados não 

obtiveram o contato com essas questões étnico-raciais em sua formação e por isso não 
compreendem a junção entre a ERER e suas disciplinas. Em alguns casos, quando essa temática 

é abordada em sala de aula, se restringe a datas comemorativas, ou seja, momentos especiais e 

sem uma reflexão mais enraizada e problematizada da temática [4]. Uma das principais questões 

a ser discutida está voltada para a inserção da resolução CNE/CP 001/2004 [6] para que se 
articule a necessidade e a possibilidade da ERER, sobretudo nas licenciaturas por meio do PPP 

institucional e dos cursos.  

Partindo dessas preocupações, optamos, no presente trabalho, por analisar o PPP do curso de 
Licenciatura Plena em Química da Universidade Federal de Sergipe do campus de Itabaiana 

(CLPQ-UFS/Itabaiana). O PPP do CLPQ-UFS/Itabaiana tem como finalidade formar 

professores para atuar na educação básica, que deverão mobilizar contribuições de diversas 

áreas do conhecimento, com a intenção de estabelecer saberes pedagógicos, propostas de 
valores e ação/intervenção na escola como método educativo [7]. 

Ao analisar o PPP do CLPQ-UFS/Itabaiana, verificamos que não ocorre, de forma clara, o 

referimento à ERER. Realizamos uma segunda análise buscando termos que se aproximassem 
ou abordassem a ERER, como: cultura, racismo e discriminação. Localizamos três menções à 

palavra cultura no art. 4º
 
[7], incisos I e II e no anexo IV, os quais fazem parte da ementa das 

disciplinas obrigatórias e das disciplinas optativas. Os termos racismo e discriminação não 
foram localizados.  

O art. 4º [7] apresenta as competências e habilidades desenvolvidas ao longo das atividades 

pelo licenciando. No inciso I – Com relação à formação pessoal, alínea b), é apontado que uma 

das questões importantes com relação à formação pessoal é a capacidade crítica do licenciando 
para  

 
[...] analisar de maneira conveniente os seus próprios conhecimentos, 

assimilar os novos conhecimentos científicos e/ou educacionais e refletir 

sobre o comportamento ético que a sociedade espera do sua atuação e de suas 
relações com o contexto cultural, socioeconômico e político. (BRASIL, 

2010, p. 02, grifo nosso) 
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Já no inciso II do mesmo artigo – Com relação à compreensão da Química, é notado, na 

alínea d), o licenciando em Química com a seguinte competência e habilidade: “reconhecer a 

Química como uma construção humana e compreender os aspectos históricos de sua produção e 

suas relações com o contexto cultural, sócio-econômico e político”
 
[7]. 

Nessa perspectiva, Chassot [10] considera a ciência como uma linguagem construída pelos 

humanos, com a finalidade de envolver e compreender os aspectos históricos, atitudes éticas e 

políticas. Como construção humana, a verdade absoluta não é detentora. Chassot [10] ainda 
afirma que: 

 
A ciência pode ser considerada como uma linguagem construída pelos 

homens e pelas mulheres para explicar o nosso mundo natural. 

Compreendermos essa linguagem (da ciência) como entendermos algo escrito 
numa linguagem que conhecemos (por exemplo, quando se entende um texto 

escrito em português) é podermos compreender a linguagem na qual está 

(sendo) escrita a natureza. (CHASSOT, 2003, p. 91, grifos do autor) 

 

Assim, Lopes [15], a partir das reflexões de Geertz [12] e de Lévi-Strauss [14], defende a 

ciência como uma das dimensões da cultura, logo, é uma das perspectivas de explicação do 
mundo. A autora ainda aponta outras formas de explicação do mundo, como a possibilitada pela 

tradição, pelo cotidiano, pela religião. Assim, é importante compreender criticamente os 

contextos da produção, sistematização, socialização e uso dos diferentes conhecimentos, de 
forma a compreender as suas diferentes áreas de validação. Voltamos nosso olhar para o 

ementário. 

Ao analisar o ementário das disciplinas do currículo do CLPQ-Itabaiana/UFS, identificamos 

que aquele é formado por um currículo padrão, que inclui as disciplinas obrigatórias, e por um 
currículo complementar, que inclui as disciplinas optativas e atividades complementares. No 

que diz respeito ao anexo 4 – Ementário das Disciplinas, constatamos que a menção aos 

aspectos culturais ocorre somente na ementa da disciplina Introdução à Psicologia da 
Aprendizagem, a saber: Aprendizagem: conceitos básicos, Teorias de Aprendizagem. Os 

contextos culturais da aprendizagem e a escolarização formal. A psicologia da aprendizagem e a 

prática pedagógica [7].  
A disciplina citada é obrigatória e está no núcleo de conteúdos profissionais. Dessa forma, 

não é prevista a abordagem da ERER em sua ementa, semelhantes às demais disciplinas, mais 

especificamente, não contemplam os contextos culturais, o racismo e a discriminação nos seus 

conteúdos. A partir dessas verificações, percebemos que a forma como essa temática é exposta 
no ementário da disciplina citada não corresponde diretamente à ERER, pois aborda 

especificamente os diferentes contextos culturais da aprendizagem. Desse ponto de vista, a 

Resolução CNE/CP 001/2004 [6] relata que a ERER tem como finalidade a produção de 
conhecimento, bem como de posturas, atitudes e valores quanto à pluralidade étnico-racial, 

proporcionando discussões a respeito aos direitos legais e a valorização de identidade.  

Verificamos, assim, que o currículo complementar não aborda a ERER e também não 

contempla assuntos acerca da relação entre a cultura e a educação. Em relação ao currículo 
padrão, concluímos que não são contemplados aspectos relacionados à ERER e as temáticas 

relacionadas à cultura foram localizadas somente em uma disciplina. Vale destacar que a 

Resolução CNE/CP 001/2004
 
[6] foi publicada em 2004 e o PPP em 2010. 

A partir dessas constatações, indagamos como os alunos do CLPQ-UFS/Itabaiana 

desenvolverão suas habilidades e competências no contexto cultural apresentado no art. 4
 
[7], nº 

I do PPP, se a proposta curricular não aborda essas questões? A partir dessa indagação, 
continuamos a segunda etapa de nossa coletada de dados. Nessa etapa, realizamos uma 

entrevista com o chefe do Departamento de Química.  Ele nos informou que os professores do 

departamento iniciaram discussões sobre a resolução e as discussões se concentram em como 

implementá-la, basicamente, na seguinte questão: seriam criadas disciplinas específicas para 
inserir esses temas ou os temas seriam incluídos nas disciplinas já existentes?  

A esse respeito, o art. 1º da Resolução CNE/CP 001/2004 [6] dispõe que a inserção da ERER 

nos cursos de licenciaturas deve ocorrer tanto nas atividades acadêmicas como disciplinas, 
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módulos, seminários, debates entre outros, quanto no tratamentos dessa questões, voltada à 

especificidade de cada campo do conhecimento. Assim, essas questões deverão ser incluídas 

tanto nos conteúdos das disciplinas quanto em atividades curriculares do curso por meio de 

discussões sobre essas temáticas e o tratamento de questões que dizem respeito aos 
afrodescendentes.  

Sobre a opinião do chefe do departamento acerca da Resolução CNE/CP 001/2004 [6], o 

mesmo apresentou sua importância, afirmando que “[...] a cultura africana ela é preponderante 
na nossa sociedade, nada mais justo e importante do que estudar essa cultura”. De nossa 

perspectiva, “a importância da ERER diz respeito, como a própria denominação diz, a repensar 

posturas e atitudes frente às questões que envolvem as relações inter-étnicas[...]” [16]. Assim, 
considerando a resolução supracitada, buscam-se relações étnico-sociais positivas. Dessa forma,  

 
Os órgãos colegiados dos estabelecimentos de ensino, em suas finalidades, 

responsabilidades e tarefas, incluirão o previsto o exame e encaminhamento 

de solução para situações de discriminação, buscando-se criar situações 

educativas para o reconhecimento, valorização e respeito da diversidade. 

(BRASIL, 2010, p. 02) 

   

Ainda no art. 4°, é apontada a importância de os sistemas e estabelecimentos de ensino 

trabalhar com esses temas por meio de valores, visões de mundo, conhecimentos afro-brasileiros 

e dos povos indígenas, com o intuito de buscar subsídios e troca de experiências para planos 
institucionais, pedagógicos e projetos de ensino. Dessa maneira, a abordagem das questões 

étnico-raciais na educação básica depende da formação inicial de profissionais da educação, 

assim, essas discussões precisam avançar nas pesquisas acadêmicas para que cheguem à escola 
e sala de aula com uma visão ampla das questões raciais [4]. 

Dessa perspectiva, Verrangia e Santos [21] reforçam a importância de promover atividades e 

discussões em que sejam contempladas as relações entre os diversos povos e apresentam 
conceitos e ideias sobre as diferenças e semelhanças entre os indivíduos [21]. 

Voltemos nossa atenção ao CLPQ-Itabaiana/UFS. Ao questionarmos o chefe de 

departamento, se essa resolução é contemplada no PPP do CLPQ-Itabaiana/UFS, obtivemos a 

resposta que o PPP supracitado não contempla a resolução porque quando houve a reunião de 
planejamento do PPP do CLPQ-Itabaiana/UFS, em 2008, ainda não tinha essa obrigatoriedade, 

mas que em breve irá inserir essas temáticas. Nosso entrevistado ainda citou que essas temáticas 

estão inseridas no curso de forma isolada, como por exemplo, nas disciplinas da área de ensino, 
principalmente com uma professora do Departamento de Química que trabalha esses temas. 

Além disso, foram mencionados os projetos de extensão, em que a professora citada relaciona 

esses temas em suas ações.   

Notamos no art. 9º da Resolução CNE/CP 001/2004 [6], que entra em vigor a partir da data 
de sua publicação, em 2004, a necessidade para que todas as Instituições de Ensino Superior se 

adequarem a essa resolução, contudo, muitos cursos ainda não atendem ao disposto nessa 

resolução. 
Sobre a inserção da ERER em algumas disciplinas ou projetos de extensão no CLPQ-

Itabaiana/UFS, consideramos que a abordagem isolada dessa temática não é suficiente para a 

efetivação da ERER, pois as IES devem, em seu fazer pedagógico, construir novas relações 
étnico-raciais e incluir as competências nos instrumentos de avaliação institucional, docente e 

discente, e articulá-las à pesquisa e à extensão [4]. 

O entrevistado acrescentou que, além desses projetos de extensões, existem alguns eventos 

promovidos pelo Departamento de Educação do campus e reiterou a importância desses eventos 
para os alunos, possibilitando assim uma maior compreensão da cultura afro-brasileira na 

constituição da sociedade. Assim, ele conclui sua fala declarando a importância dos futuros 

professores compreenderem a resolução CNE/CP 001/2004 [6], expondo que “para quando eles 
atuarem e poderem [...] verificarem ou saberem como trabalhar com os alunos de várias 

culturas.”  
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Concluímos que, no diz respeito ao PPP do CLPQ-Itabaiana/UFS, o currículo complementar 

e o currículo padrão não contemplam a ERER. Por sua vez, as questões relacionadas à cultura 

foram encontradas somente em uma disciplina do currículo padrão.  

Com isso, podemos constatar que nem o PPP do CLPQ-Itabaiana/UFS, tampouco o currículo 
efetivado, relacionaram a educação com a cultura, ou, mais especificamente, não abordam a 

ERER. Dessa forma, é necessária a implementação da ERER nas diversas ações institucionais, 

como ensino, pesquisa e extensão. Destacamos ainda a necessidade de formação continuada 
para os professores da educação superior, pois não basta boa vontade, mas também se faz 

necessário preparo para uma abordagem crítica da ERER. A promoção de um ambiente que 

problematize as relações étnico-raciais pode contribuir para que os docentes, os quais ainda 
apresentem resistência a essas mudanças, possam acessar conhecimentos que superem a visão 

reducionista e, às vezes, preconceituosa acerca dessas questões. 

Dessa forma, essas discussões deverão ser concebidas entre os discentes e os docentes, 

proporcionando assim um ambiente como um centro cultural, em que as diferentes linguagens e 
produtos culturais estão presentes de forma direta e/ou indireta [8]. Assim, a inclusão da ERER 

apresenta diversas formas no campo das licenciaturas, como o surgimento de disciplinas 

específicas relacionadas à ERER e/ou tratamentos dessas temáticas para cada campo do 
conhecimento. Nesse processo, Candau [8] discute o papel central do/a educador/a como um 

profissional que trabalha questões do imaginário, representações das identidades sociais e 

culturais, incluindo assim na categoria do professor como “agente cultural”. A autora ainda 
indica alguns meios na perspectiva do papel do/a educador/a, sendo: “distinguir nossa 

identidade cultural” e “identificar nossas concepções dos ‘outros’”.  

Da perspectiva da distinção/conhecimento de “nossa identidade cultural” e da identificação 

das nossas concepções dos outros apontado por Candau  [8], são desenvolvidas diversas ações 
de formação docente do PIBID/PRODOCÊNCIA/QUÍMICA-UFS/ITABAIANA com o intuito 

de problematizar o papel do professor como agente cultural e inserir a ERER. A primeira autora 

desse trabalho participou como bolsista de iniciação à docência dessas ações. Como exposto no 
item Material e Método, essas ações foram desenvolvidas a partir do contato e problematização 

de uma realidade escolar quilombola. No tópico a seguir, apresentaremos essas reflexões. 

3.2 Reflexões acerca das visões do “eu” e do “outro”
1
 

A partir das reflexões dos elementos propostos por Candau [8], na reinvenção da escola, há a 

necessidade do reconhecimento da própria cultura, ou seja, reconhecer a nossa identidade 

cultural (nossa origem). Devemos questionar como nós vemos “os outros” e a atuação dos 
professores diante das diversidades em sala de aula. Assim, é necessário fazer uma reflexão do 

“eu” com o intuito de entender sua identidade cultural. 

De acordo com Candau [8], é importante termos consciência de nossos enraizamentos 
culturais dos processos de hibridização, negação e silenciamento de determinados 

pertencimentos culturais. Isso quer dizer que devemos ser capazes de reconhecê-los, apresentá-

los e trabalhá-los de forma espontânea.  

Se pararmos para pensar de onde viemos, qual a nossa origem, podemos entender melhor o 
processo de miscigenação presente no Brasil. Através de conversas com os familiares, podemos 

descobrir que somos descendentes de negros, de índios, de brancos, entre outros. Foi a partir da 

curiosidade que comecei a pesquisar minha origem, mais especificamente, me questionando: 
Quem sou eu?  

Tudo
2
 começou quando eu fiz as seguintes perguntas: Qual a minha origem? Será que eu sou 

descendente de índio, negro, branco (holandês, português...)? É a partir das conversas feitas 
como os familiares que começamos a fazer uma viagem ao passado. Mas, qual a importância de 

                                                        
1 Optamos, nesse tópico, pela utilização da primeira pessoa do singular e do plural em partes da reflexão. 

Essa escolha se baseia em Charlot [9], o qual afirma que o eu epistêmico é uma condição da situação 

didática que promove um conforto com objetos do sujeito do saber.  
2 Parte das reflexões da autora foi publicada em: Lopes ET, Brito MCL, Lima YJ. Escola indígena na 

formação docente: uma experiência no PIBID. In: 21º Seminário de Educação 09-13 set 2013, Cuiabá, 

Brasil, Cuiabá: Educação e (des)colonialidades dos saberes, práticas e poderes; 2013. 
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descobrir isso? Quando temos curiosidade de saber a nossa origem, passamos a melhor entender 

o nosso papel na sociedade. Assim, o estudo de nossa identidade cultural pode facilitar a 

compreensão de vários assuntos que são abordados na sociedade, com ênfase na escola. Laraia 

[13] afirma que o modo de ver o mundo “[...] os diferentes comportamentos sociais e mesmo as 
posturas corporais são assim produtos de uma herança, ou seja, o resultado da operação de uma 

determinada cultura”. 

Para Laraia [13], o homem faz uma busca dos esclarecimentos para os fatos cruciais como a 
vida e a morte na tentativa de esclarecer o início e o fim da vida humana. Sendo assim, Laraia 

[13] salienta que: 

 
[...] Explicar a vida implica a compreensão dos fenômenos da concepção do 

nascimento. Estas são importantes para a ordem social. Da explicação que o 

grupo aceita para a reprodução humana resulta o sistema de parentesco, que 

vai regulamentar todo o comportamento social. (LARAIA, 1986, p. 89) 

 

Assim, a partir da questão acerca de quem sou eu, aponto que quando estudei a “Escravidão 

no Brasil” na disciplina de história, no ensino fundamental, fiquei chocada com as injustiças que 
faziam com os negros e índios, mas não passou por minha cabeça se esses escravizados eram 

meus parentes.  Sempre tive curiosidade em entender minha origem e foi assim que comecei a 

conversar com meu pai e ele me disse que era bisneto de uma Sinhá (branca) bastante respeitada 
na região, cujo esposo era holandês.  

Atualmente, como bolsista do PIBID, participando dessas discussões, outras indagações 

vieram em minha mente. A primeira diz respeito ao fato de eu ser morena, do cabelo crespo e 
segundo relato do meu pai, tataraneta de uma Sinhá branca e dos cabelos lisos.  Nas conversas 

com minha família, não consegui identificar a origem dessas minhas características, por 

exemplo, cabelo crespo, pois os demais familiares são brancos com cabelos lisos e olhos claros. 

Fato este que se tornou motivo de brincadeira na família, explicitando essa minha diferença. 
Entretanto, não me senti discriminada pela família, mas incorporei pelas questões familiares e 

pela cultura da cidade onde moro, a opção por alisar o cabelo.  A partir do exposto, considero 

que há também em minha família ascendência africana - o que demanda mais estudo sobre o 
assunto.  

Portanto, com o disposto acima, considero que como o Brasil é a terra da diversidade étnico-

racial, é importante entender como essas diversas culturas colaboraram na formação de nossas 
identidades culturais e, a partir disso, compreender a pluralidade da identidade cultural 

brasileira.  

“Junto a esse reconhecimento da própria identidade cultural, outro elemento a ser ressaltado 

se relaciona às representações que construímos dos outros, daqueles que consideramos 
diferentes” [8].  Desse modo, coloco a seguir minhas reflexões a partir do contato com uma 

realidade escolar quilombola. 

Quando fiz uma reflexão de como seria uma comunidade quilombola, passei a relembrar de 
minhas aulas de histórias do ensino fundamental, em que estudamos o processo de formação de 

quilombos. Minha visão era de que os quilombos seriam um local muito escondido, pois esses 

lugares eram os refúgios dos escravos “fujões”. As casas eram de barro e cobertas de palhas de 

bananeiras, com terreiro para seus rituais religiosos e para as crianças brincarem, localizando 
próximos de rio ou riacho para o próprio consumo. 

Sobre o modo de se vestir, minha visão era que as mulheres usam saias brancas, longas e 

rodadas com blusas de mangas gastadas de tanto seus filhos puxarem para se amamentarem. 
Além disso, achava que a maioria usasse lenço na cabeça, com o intuito de carregar os potes ou 

baldes de água para consumo. Já os homens usavam umas calças remendadas e compridas com 

um cinto feito de corda, sem camisa e chinelos de couro.  
Em relação à religião, imaginei que se baseava no candomblé, na umbanda, com a presença 

de santos/orixás, como Iemanjá, que representa as águas do mar. Outro aspecto bastante 

presente em nossa sociedade e de origem africana é a capoeira, considerada uma esporte hoje 

em dia, mas antes eram os meios que os escravos encontravam para se defender dos capitães do 
mato ou invasores.    
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Assim, a primeira visita à comunidade quilombola foi marcada de muitas aventuras. 

Primeiramente, é importante destacar, em minha opinião, o difícil acesso a essa comunidade, 

pois fica longe da Universidade, a aproximadamente 150 km. Mas a curiosidade e ansiedade 

fizeram com que a viagem fosse bem rápida. A primeira impressão que tive, quando estava me 
aproximando do local, foi que não tinha como existir pessoas no meio daquele “mato”. Mas 

quando me aproximei mais ainda, comecei a ver algumas casas, adolescentes ouvindo músicas 

em um carro na beira do rio (o famoso Rio São Francisco). Esse rio é lindo, extenso, com uma 
mistura de cores verde e azul. Ao dar uma volta pelo povoado, comecei a fazer anotações das 

casas, das crianças brincando na rua e das donas de casa nas calçadas conversado.  

As casas são feitas de alvenaria, a maioria rebocada e pintada, e coberta por telhas, somente 
os muros dos quintais que são feitos de madeira e prego. As ruas são calçadas, mas sem rede de 

esgotos. Ao chegar próximo do colégio, tinha um terreno baldio, local onde os moradores jogam 

futebol nos finais de semana.  

Sobre o modo de se vestir, observei duas mulheres que estavam sentadas na calçada, uma 
delas estava alimentando seu filho, ambas usavam shorts jeans com blusas de alças e coloridas. 

Além disso, elas estavam com os cabelos amarrados, devido ao calor. Já alguns homens e 

adolescentes estavam usando também short jeans com blusas regatas e de chinelos de plástico, 
por exemplos, havaianas.  

Ao caminhar pela rua principal da comunidade, observei a presença de motos, carros e 

bicicletas, os quais são meios de transporte bastante utilizados pelos moradores, inclusive as 
bicicletas são muito usadas pelos adolescentes para ir à escola. Além disso, na rua estava um 

senhor ajeitando seu “carro de boi”, transportando alimentos para seu gado. 

Em relação à religião, foi notada, na rua principal, a imagem de um santo católico, Padre 

Cícero, o qual era o padroeiro da comunidade. Em conversas com professores e alunos, nos foi 
informado que a maioria dos moradores é católica. Somente uma jovem disse em uma conversa 

informal que há nessa comunidade práticas que podemos identificar como originárias de 

religiões de matriz africana. Assim, com os dados coletados até o momento, ainda não é 
possível fazer alguma afirmação a respeito. 

Destaco ainda que os alunos das escolas observadas demonstraram-se mobilizados para 

estudar. Assim, foram receptivos com a proposta didática a ser desenvolvida no PBID-Química. 

A partir dessas informações, foi possível perceber que eu estava equivocada na maioria de 
minhas concepções. Os quilombolas não vivem como no tempo da escravidão, quando 

formaram os quilombos. Os quilombos e os sujeitos quilombolas mudaram, pois a cultura não é 

estática, e sim está em constante transformação, adquirindo novas aparências, costumes, valores 
a si mesma, possibilitando novas mudanças ao longo do tempo. Essas concepções manifestadas 

podem ter influência da escola, sobretudo pelo livro didático e também pela mídia, os quais 

podem apresentar uma visão estática, e muitas vezes estereotipada, de cultura 
Nesse sentido, Laraia [13] afirma que ‘a cultura é dinâmica’, ou seja, qualquer sistema 

cultural está em um processo consecutivo de modificação. De acordo com ele [13], a mudança 

“[...] é inculcada pelo contato não representa um salto de um estado estatístico para um 

dinâmico mas, antes, a passagem de uma espécie de mudança pra outra. O contato, muitas 
vezes, estimula a mudança mais brusca, geral e rápida do que as forças internas” [13]. Desse 

modo, Candau [8] salienta que: 

 
Na sociedade em que vivemos há uma dinâmica de construção de situações 

de apartação social e cultural que confirmam os diferentes grupos sócio-

culturais em espaços diferenciados, onde somente os considerados iguais tem 

acesso. (CANDAU, 2006, p. 49) 

 

Dessa maneira, constato que, a partir das observações realizadas nessa comunidade, passei a 
conhecer um pouco mais desse grupo cultural, entender um pouco de sua cultura, pois, como 

dito por Candau [8], junto ao reconhecimento da própria identidade cultural devemos relacionar 

as representações que construímos sobre os outros (aqueles que consideramos diferentes). Nessa 

perspectiva, Varrangia e Silva [21] salientam que: 
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Dessa forma, informados por estereótipos, se não estivermos atentos, 

podemos manifestar, por palavras e gestos, discriminação, desrespeito, 

desqualificação. Estes julgamentos decorrem de preconceitos. Pessoas negras 

têm sido vítimas deles. Não poucas vezes se ouve que pessoas “desta raça”, 

os negros, são feios, sujos, violentos ou preguiçosos. Cabe mencionar aqui 

que a palavra raça não se refere ao conceito biológico de raças humanas, 

amplamente rechaçado pelos conhecimentos científicos aceitos nos dias de 

hoje. (Verrangia e Silva, 2010, p.709) 

 
Assim, quando fiz a primeira visita à comunidade investigada, percebi que as minhas 

reflexões tinham uma influência significativa do que a mídia ou até mesmo os livros didáticos 

abordavam sobre essas culturas, como por exemplo, a escravidão como tema principal.  

4. CONCLUSÃO 

Esse trabalho permitiu uma reflexão acerca das relações entre a formação docente ofertada no 

curso de Licenciatura Plena em Química, no campus de Itabaiana, e a ERER. Constatamos que 
o PPP do curso e o currículo efetivado não contemplam a relação entre educação e cultura, ou, 

mais especificamente, não inserem a ERER, sendo necessária a implementação das orientações 

para a ERER nas diversas ações institucionais, quais sejam: ensino, pesquisa e extensão. Em 
relação às ações de formação docente desenvolvidas no âmbito PIBID e que contemplam a 

reflexão da “nossa identidade cultural” e da identificação das nossas concepções dos outros, 

concluímos que essa pesquisa possibilitou uma reflexão sobre nossas opiniões em relação às 
diversas culturas, ou seja, das nossas visões acerca de “nós” e dos “outros”, proporcionando, 

assim, uma compreensão mais ampla da construção da identidade cultural docente. Sendo 

assim, estaremos aperfeiçoando os nossos conhecimentos e procurando mudar algumas 

concepções antigas, às vezes, de cunho etnocêntrico. 
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Resumo  

Nosso trabalho tem por objetivo avaliar e analisar a utilização de TIC, tanto para o acesso às informações 

científicas, como para troca de informações, no processo de ensino e aprendizagem da química orgânica, 

em uma perspectiva contextualizada objetivando a formação da cidadania. Os dados foram coletados 

tanto nos fóruns de discussão, como nas respostas a questionários aplicados aos profissionais da área de 

medicamentos. Nossa análise revela um aumento nítido na motivação dos alunos para a pesquisa de 
informações, bem como na compreensão do universo dos medicamentos, mas uma dificuldade na 

produção textual, nos fóruns de discussão, tanto das suas impressões, como de suas dúvidas, indicando a 

necessidade de estimular a produção textual dos discentes como uma das formas para a melhoria do 

processo de ensino e aprendizagem dos conteúdos científicos. 

 

Palavras-chave: ensino de química; TIC; contextualização. 

 

The Context in Teaching Organic Chemistry through the use of Social Networking (ICT) 

 

Our work aims to evaluate and analyze the use of ICT, both for access to scientific information, and for 

information exchange, in the teaching and learning of chemistry in a contextualized perspective aiming at 

the formation of citizenship. Data were collected both in the discussion forums, and responses to 
questionnaires applied to professionals in the field of medicines. Our analysis reveals a sharp increase in 

students' motivation to search for information as well as in understanding the world of medicine, but a 

difficulty in textual production, in the discussion forums, both of your impressions, as your questions, 

indicating the need to stimulate the students' text production as a way to improve the teaching and 

learning of scientific content process.  

 

Keywords: chemistry teaching; ICT context 
 

1. INTRODUÇÃO 

             Desde 2000 que a versão final dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 
(PCNEMs) está sendo discutido nas escolas brasileiras. O debate foi iniciado com a implantação da Lei 

de Diretrizes e Bases (LDB nº 9394/96). No entanto, os professores ainda não têm uma visão global 

dessas leis e dos aspectos importantes que envolvem os PCNEMs. A necessidade de discussão é imediata 

para que os agentes do processo educacional sejam efetivamente inseridos. 

            O sistema educacional vigente no país permite vários pontos de discussão, principalmente sobre o 

que e de que forma os conteúdos científicos são ensinados. Nas escolas de ensino fundamental e médio, 

educadores e especialistas entendem que a educação está estagnada. Os professores, muitas vezes ficam 

presos ao livro didático e aos currículos esquecendo a importância do seu papel como mediador do 

conhecimento, que vai além da reprodução dos dizeres dos livros. Cabe ao professor ações que 

contextualizem e motivem o aluno a entender o universo científico. Essas ações podem ser: 

 

Ao selecionar os conteúdos da série em que irá trabalhar, o professor precisa 
analisar os textos, verificar como são abordados os assuntos para enriquecê-los com 
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sua própria contribuição e a dos alunos, comparando com o que se afirma em fatos, 

problemas, realidades da vivência real dos alunos (...). (LIBANEO, apud LOBATO, 

2005, pg. 3) 

 

             A motivação dos alunos para estudar envolve o despertar de seu interesse pelo assunto, assim, a 

aprendizagem é satisfeita pela necessidade do conhecimento. O modelo de ensino tradicional, 

transmissivo/receptivo, não considera os interesses envolvidos na vida do aluno, o que explica o 

desinteresse pelo que é ensinado em sala de aula. Esse modelo de ensino se utiliza de formas de 

motivação externas aos alunos e essas se mostram ineficientes na apreensão do conhecimento para a vida: 

 

A motivação extrínseca tem sido definida como a motivação para trabalhar em 

resposta a algo externo à tarefa ou atividade, como para a obtenção de recompensas 

materiais ou sociais, de reconhecimento, objetivando atender aos comandos ou 

pressões de outras pessoas ou para demonstrar competências ou habilidades [...] 

levando alguns alunos que evadem ou concluem seus cursos a se sentirem aliviados 

por estarem livres da manipulação dos professores e livros (BUROCHOVITCH e 

BZUNECK, 2004, p.45-46).        

             Pode-se dizer, de forma simplificada, que a contextualização tem relação com a motivação do 
aluno, visto que possibilita um sentido àquilo que ele aprende, onde o que está sendo ensinado vem de sua 

experiência cotidiana. Pela contextualização, o aluno faz uma ligação entre a teoria e a prática, previstos 

na LDB e nos PCNEMs (BRASIL, 2000), que ainda abordam que a Ciência é uma elaboração humana 

para compreender o mundo. 

             No entanto, nas escolas brasileiras a organização curricular é feita sem ligação entre as 

disciplinas e o universo do aluno, consequentemente os professores trabalham sozinhos com seus alunos, 

desprezando a contextualização indicada pelos PCNEMs (BRASIL, 2000, p.78):  

 

Contextualizar o conteúdo que se quer aprendido significa, em primeiro lugar, 

assumir que todo conhecimento envolve uma relação entre sujeito e objeto. Na escola 

fundamental ou média, o conhecimento é quase sempre reproduzido das situações 

originais nas quais acontece sua produção. Por esta razão, quase sempre o 

conhecimento escolar se vale de uma transposição didática, na qual a linguagem 

joga papel decisivo. 

Já as diretrizes curriculares consideram a necessidade da formação de um cidadão pleno, com 

capacidade de interferir no mundo em que vive, transformando-o para melhor. A interferência é dada pela 

busca de soluções para um mesmo problema, optando por aquela que for mais coerente. Sugerindo que o 

"cidadão" formado deve ter o conhecimento e saber usá-lo, por isso, a escola deve englobar questões 

sociais e problemas cotidianos do educando para que os objetivos de educação sejam atingidos, ou seja, a 

contextualização do conhecimento tornou-se um dos principais conceitos dos PCNEMs, também 

ressaltado por Chiappini (2007, p. 118): 
 

A formação de qualquer estudante deve considerar o grupo social envolvido, suas 

experiências e concepções, necessidades e anseios. Para isso, o educador não deve 

prescindir de um planejamento adequado os seus objetivos específicos e ao grupo 

com o qual se relacionará. Dessa forma, a autonomia do professor, no sentido da 

seleção, preparação, organização e execução das atividades pedagógicas é um passo 

a ser dado na construção de seu trabalho (CHIAPPINI, 2007). 
 

             Na construção do conhecimento é preciso refletir a prática desenvolvida em sala de aula e com o 

auxílio das orientações dos PCNEMs, os professores podem perseguir alguns objetivos como: formar, 

aprimorar, preparar e desenvolver a pessoa para utilizar, de forma autônoma, as informações da sociedade 

tecnológica. 

A nova sociedade, decorrente da revolução tecnológica e seus desdobramentos na 

produção e na área da informação, apresentam características possíveis de 

assegurar à educação uma autonomia ainda não alcançada. Isto ocorre na medida 

em que o desenvolvimento das competências cognitivas e culturais exigidas para o 

pleno desenvolvimento humano passa a coincidir com o que se espera na esfera da 

produção (BRASIL, 2000, p. 11). 
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             A escola deve englobar questões sociais e problemas cotidianos do educando para que os 

objetivos da educação previstos nos PCNEMs sejam atingidos. É possível que ao trabalhar situações do 

dia a dia em sala de aula, o aluno seja capaz de relacionar o conhecimento químico com sua vida. 

 

Um ensino de qualidade que busca formar cidadãos capazes de interferir 

criticamente na realidade para transformá-la deve também contemplar o 

desenvolvimento de capacidades que possibilitem adaptações às complexas 

condições e alternativas de trabalho que temos hoje e a lidar com a rapidez na 

produção e na circulação de novos conhecimentos e informações, que têm sido 
avassaladores e crescentes. (BRASIL, 1996, p. 34). 

 

             As transformações na sociedade, as atitudes e os pensamentos das pessoas, exigem uma ação 

imediata e objetiva para resolver problemas e situações do dia a dia. A vida pós-moderna cobra uma 

participação maior do educando no que se refere ao ensino-aprendizagem e ele só fará isso se sentir 

necessidade de aprender para explicar o mundo em que vive como aponta RICARDO (2003, p. 11): A 

contextualização visa dar significado ao que se pretende ensinar para o aluno (...), auxilia na 

problematização dos saberes a ensinar, fazendo com que o aluno sinta a necessidade de adquirir um 

conhecimento que ainda não tem. 

 

             Os elevados índices de reprovação e evasão escolar relacionados às Ciências da Natureza, 

Matemática e suas Tecnologias, especialmente a Química, tem impulsionado algumas reflexões em 
relação ao modo de ensino em escolas de Educação Básica, públicas e particulares por todo o Brasil. 

Entre alguns problemas de aprendizagem, que podem estar relacionados ao ensino desta disciplina, 

destacamos a visão distorcida e estereotipada que cerca a sua interação com a sociedade. Devemos 

considerar também, as crenças populares que são transmitidas entre as gerações que apontam a Química 

como algo difícil de ser entendido (MACHADO e MORTIMER, 2007). 

             A minimização dessa problemática passa pela mudança do modelo de ensino, de 

transmissivo/receptivo para social/interacionista. Portanto, o professor deve levar em consideração o 

conhecimento que o aluno traz para a sala de aula e considera-lo como elemento fundamental no processo 

da construção do conhecimento. O educador precisa entender seu papel na perspectiva construtivista, 
como ressalta DRIVER et al. (1999, p. 33): 

 

O papel do professor de ciências, mais do que organizar o processo pelo qual os 

indivíduos geram significados sobre o mundo natural, é o de atuar como mediador 

entre o conhecimento científico e os aprendizes, ajudando-os a conferir sentido 

pessoal a maneira como as asserções do conhecimento são geradas e validadas 

(DRIVER et al 1999, p.33). 

              

             Atualmente, o ensino de Química contempla o desenvolvimento de uma postura crítica e cidadã. 

O papel do novo-professor deve ser de mediador no processo de construção e reconstrução de 

conhecimentos. Neste sentido, o ensino da Química não pode envolver conceitos fragmentados e 
separados do contexto em que os discentes estão inseridos. Os conteúdos relacionados devem construir 

uma nova visão de mundo, com compreensão dos diferentes fenômenos e das realidades do cotidiano. 

Consequentemente é necessário vincular o conhecimento científico com o contexto social: 

 

Algumas questões têm sido discutidas nos encontros de ensino de química como as 

características do ensino de química para a formação do cidadão, já que a função do 

ensino de química deve desenvolver a capacidade de tomada de decisão, o que 

implica a necessidade de vinculação do conteúdo trabalhado com o contexto social 

em que o aluno está inserido (SANTOS & SCHENETZLER, 1996, p.28) 

 
             Na tentativa de facilitar a aprendizagem, a abordagem dos conceitos químicos deve ser feita 

através de metodologias distintas de ensino. Sendo assim, o docente procura planejar as suas ações 

mesclando várias estratégias de ensino, como por exemplo, o uso de vídeos didáticos, experimentos, 

softwares, jogos e as tecnologias de comunicação e informação (TIC). As diferentes estratégias utilizadas 

podem envolver os alunos com o processo de aprendizagem e inclui-los nas aulas de Química, já que 

essas estão relacionadas a uma nova forma de se relacionar com o mundo e no mundo: 

 

As novas tecnologias de informação e comunicação, caracterizadas como midiáticas, 

são, portanto, mais do que simples suportes. Elas interferem em nosso modo de 
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pensar, sentir, agir, de nos relacionarmos socialmente e adquirirmos conhecimentos. 

Criam uma nova cultura e um novo modelo de sociedade (KENSKI, 2004, p. 23). 

              

             O desafio atual relacionado ao ensino de Química envolve a construção de uma relação entre os 

conhecimentos estudados pela disciplina (saber científico) e o cotidiano dos alunos. A Química 

desenvolvida nas escolas, na maior parte das vezes, apresenta-se distante da realidade dos alunos, sendo 

considerada pouco significativa em suas vidas.  

Para CHASSOT (2008) a melhoria do ensino de química está diretamente relacionada não só 

com a contextualização social, mas também entre as diferentes disciplinas escolares: 

 

Para que a qualidade de ensino de Química melhore, é necessário adotar uma nova 
metodologia que esteja centrada em alguns princípios básicos. Dentre eles a 

necessidade de que o ensino esteja adequado à realidade econômica, política e social 

do meio onde se insere a escola, bem como a necessidade de execução de 

experimentos que tenham como resultados dados observados na realidade, utilizando 

o ensino de Química como meio de educação para a vida, correlacionando o 

conteúdo de Química com os de outras disciplinas para que o aluno possa entender 

melhor o sentido do desenvolvimento científico (CHASSOT apub BUDEL, 2008, p.6).  

 

             Uma abordagem formal de ensino comum no dia a dia da escola, pode impedir que a ciência se 

torne mais atrativa aos alunos. No entanto, ao se combinarem conteúdos químicos com os aspectos e 

temas da vida cotidiana dos estudantes, além da compreensão das contribuições da ciência para a 
sociedade e a sua vida, o aprendizado se torne mais instigante. É necessário diálogo e interação entre 

aqueles que fazem parte do processo de ensino e aprendizagem, professor e aluno, bem como destes com 

o mundo que os cerca, como considera FREIRE (1996, p.12): [...] ensinar não é transferir conhecimento, 

mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção [...].     

                 Quando há interação entre as atividades práticas e as teóricas, os conteúdos aplicados se 

tornam mais valorosos e favorecem o desenvolvimento cognitivo dos educandos (VALADARES, 2001). 

Assim sendo, o desenvolvimento de ferramentas de ensino que motivem os alunos e os possibilitem a 

participar de forma ativa de situações significativas são essenciais. Nessa perspectiva, torna-se consenso 

entre docentes e pesquisadores, que os experimentos são uma ferramenta fundamental para 

motivar/estimular o ensino de Ciências (GALIAZZI et al., 2001; ARROIO et al, 2006; FRANCISCO 

JUNIOR et al., 2011; GIORDAN, 1999) e o de Química, sendo considerado um momento único para 

despertar o interesse dos alunos nos diferentes níveis de escolarização. 
             Associados a experimentação, recursos didáticos como as TIC são boas alternativas para tornar 

as aulas de Química mais interessantes, descartando hábitos de transmissão tradicional de ensino. Isso 

permite transformar a sala de aula em um local de discussão, onde os alunos tornam-se participantes 

ativos no processo de aprendizagem. 

             As TICs tendem a alterar o processo de difusão do conhecimento e acabam por impulsionar 

atividades relacionadas ao ensino. Entre essas tecnologias utilizadas na educação as redes sociais, como 

Orkut e Facebook, contribuem para interagir, divulgar e consolidar atividades educativas: 

 

[...] É impossível dialogar sobre tecnologia e educação, inclusive educação escolar, 

sem abordarmos a questão do processo de aprendizagem. Com efeito, a tecnologia 

apresenta-se como meio, como instrumento para colaborar no desenvolvimento do 
processo de aprendizagem. A Tecnologia reveste-se de um valor relativo e depende 

desse processo. Ela tem sua importância apenas como instrumento significativo para 

favorecer a aprendizagem de alguém [...]. (MORAN, 2000, p.139)  

 

             Como visto nos PCNEMs, os docentes devem conhecer os seus alunos, modificar o processo de 

ensino-aprendizagem e elaborar atividades com inserção de TIC. Esse ensino, para um novo tempo, 

possibilita formar cidadãos mais críticos, consequentemente as atividades devem colaborar com a 

compreensão dos conceitos e envolver: questionamentos, debates, investigação, trabalhos em grupos e o 

uso das tecnologias, ou seja, o professor deve entender qual é sua função perante atividades onde há a 

inserção de TIC: 

[...] é preciso investir na formação do professor, propiciando o desenvolvimento de 

sua capacidade crítica, reflexiva e criativa. Dessa forma, não basta o professor 
aprender a operacionalizar o computador, isto é, saber ligar e colocar um software 

para o aluno usar. O professor precisa vivenciar e compreender as implicações 

educacionais envolvidas nas diferentes formas de utilizar o computador, a fim de 

155



X.X. PrimeiroAutorSobrenome et al., Scientia Plena X, XXX (20XX)                                           XXX 

poder de propiciar um ambiente de aprendizagem criativo e reflexivo para o aluno. 

(PRADO, 1999, p. 4). 

 

             Com o desenvolvimento científico e tecnológico no século XXI, os indivíduos e as instituições 

foram afetadas por novas ferramentas tecnológicas que exigiram mudanças na maneira da sociedade ver o 

mundo. Com isso, desafios foram inseridos nas salas de aula. No entanto, a escola como espaço 

responsável por preparar as futuras gerações resiste às mudanças e mostra-se pouco disposta a abandonar 

algumas de suas práticas tradicionais. Simbolicamente, essa postura conservadora é encontrada no 

ambiente escolar do ciclo básico, onde o professor ainda é visto como o detentor do saber a ser 

transmitido aos discentes. Necessitamos de uma reformulação do papel da escola: 

 
A escola precisa partir de onde o aluno está, das suas preocupações, necessidades, 

curiosidades e construir um currículo que dialogue continuamente com a vida, 

com o cotidiano. Uma escola centrada efetivamente no aluno e não no conteúdo, 

que desperte curiosidade, interesse. Precisa de bons gestores e educadores, bem 

remunerados e formados em conhecimentos teóricos, em novas metodologias, no 

uso das tecnologias de comunicação mais modernas [...] (MORAN, 2008, p. 1). 

 

             De acordo com ZABALA (2002), problemas oriundos da fragmentação do saber e da 

compreensão parcial da realidade devem ser atacados por um posicionamento global, a fim de responder a 

situações que envolvem a vida da pessoa em sociedade. A superação das propostas tradicionais do ensino 

de química, que abordam conteúdos descontextualizados, inclui novas práticas pedagógicas voltadas para 
uma lógica do conhecimento aplicado a situações cotidianas do aluno. 

             Outro aspecto importante que envolve os cidadãos do século XXI resulta no desafio imposto pelo 

acesso, relativamente fácil, à informação. Torna-se necessário obter, organizar, selecionar, articular e 

interpretar a enorme quantidade de informações disponibilizadas pela mídia e pelas novas TIC. As 

habilidades necessárias para essas tarefas podem ser desenvolvidas na escola, onde os conhecimentos 

adquiridos pelos alunos tomam um grande significado. Portanto, o paradigma educacional hoje em 

desenvolvimento propõe uma escola diversificada, um local rico em recursos para que a aprendizagem 

seja de fato significativa.  

 

 

2. Objetivo do Trabalho 

 

             O objetivo do trabalho foi avaliar a aplicabilidade do uso de recurso tecnológico, uma rede social, 

para facilitar o aprendizado do conhecimento científico. Com ações comprometidas com a 

contextualização e a formação da cidadania, as informações sobre as Funções Orgânicas foram 

compartilhadas na rede social, onde de forma especifica, discutiu-se à identificação de funções químicas 

de fármacos utilizados no cotidiano dos estudantes, bem como a compreensão da sua atividade 
medicamentosa. 

 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 
A Prática desenvolvida 

 

             Para referencial metodológico do estudo foi usada a prática da pesquisa-ação (P-A). Esse objeto 

permite exames qualitativos, quantitativos e algumas intervenções, quando necessárias. Além disso, 

possibilita realimentar hipóteses iniciais de trabalho, gerando novos estudos (PASSARELLI, 2007). 

             No método utilizado, o professor faz a pesquisa e adquire uma maior compreensão do tema de 

ensino que representa o seu objeto de investigação. Com essa nova compreensão, propõe outras formas de 

agir e de modificar a compreensão inicial. O resultado final é que o objeto estudado se transforma pela 

ação do pesquisador. 
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             A P-A pode ser utilizada na educação, como estratégia para o desenvolvimento de professores e 

pesquisadores de modo que eles possam utilizar suas pesquisas para aprimorar seu ensino e, em 

decorrência, o aprendizado de seus alunos (TRIPP, 2005). 

 

O contexto utilizado 

 

             A pesquisa foi realizada com 47 alunos da terceira série do Ensino Médio na Escola Estadual Dr. 

Alcides Andrade, na cidade de Penedo no Estado de Alagoas, em horário alternativo e com acesso à 

internet nas dependências da escola. A construção de uma comunidade virtual no Facebook foi feita pelos 

alunos, para viabilizar as discussões feitas na sala de aula e responder as atividades propostas, bem como 

compartilhar as informações acessadas pela rede mundial de computadores. 
 

As Atividades Desenvolvidas 

 

             As atividades listadas abaixo foram desenvolvidas na comunidade virtual do Facebook (CVF) 

para interações entre os alunos e os alunos e o professor. A interação permitiu otimizar um grande 

número de informações sobre o tema estudado. 

                                       

Atividade Virtual 1: Fármaco – Ciprofloxacina.  

Objetivo 1: Postar informações sobre indicações em tratamentos, características químicas e Funções 

Orgânicas existentes na estrutura.  

 

 
Figura 1: Fórmula Estrutural da Ciprofloxacina 

 

Atividade Virtual 2: Fármaco – Paracetamol.  

Objetivo 2: Postar informações sobre as Funções Orgânicas presentes na estrutura química deste fármaco. 

 

 
Figura 2: Fórmula Estrutural do Paracetamol. 

 

Atividade Virtual 3: Fármaco – Amoxicilina.  

Objetivo 3: Pesquisar  sobre a descoberta, uso, indicações e as Funções Orgânicas existentes na estrutura 
química da amoxicilina. 

 

 
Figura 3: Fórmula Estrutural da Amoxicilina 

 

Atividade Virtual 4: Fármaco – Rifampicina.  

Objetivo 4: Pesquisar na rede mundial de computadores (internet)o histórico de uso no Brasil e as 

Funções Orgânicas existentes na estrutura. 
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Figura 4: Fórmula Estrutural da Rifampicina 

 

Atividade Virtual 5: Fármaco – Aciclovir.  

Objetivo 5:  Identificar as Funções Químicas existentes na estrutura química do aciclovir. 

 
Figura 5: Fórmula Estrutural do Aciclovir 

 

Atividade Virtual 6: Fármaco – Cefalexina.  

Objetivo 6: Discussão sobre aplicações, descarte no meio ambiente e Funções Orgânicas existentes na 

estrutura química. 

 

 
Figura 6: Fórmula Estrutural da Cefalexina 

 

Atividade 7: Entrevista com um especialista da área farmacêutica/química.  

Objetivo 7: Postar e discutir as informações obtidas na entrevista.  

 

Atividade 8: Fórum de discussão: “Opinião sobre o seminário assistido em sala de aula”.  

Objetivo 8: Relatar a opinião sobre o seminário apresentado na sala de aula. 

 

             Nas atividades propostas de 1 a 6, as tarefas tiveram como objetivo possibilitar aos alunos o 

estudo das Funções Orgânicas através da análise de alguns fármacos comercializados no Brasil. Com isso, 

foi possível obter informações relacionadas às estruturas, uso, descarte e características químicas.  
             Na atividade 7 foi proposta uma entrevista com químicos e ou farmacêuticos que possibilitou 

conhecer a atuação desses profissionais e o que eles destacam de suas práticas diárias. 

             Na atividade 8 foi criado um fórum onde as opiniões sobre o seminário das funções e suas 

implicações no cotidiano foram discutidas. E para finalizar as discussões foi apresentado um seminário na 

aula presencial, onde cada grupo relatou suas impressões e conclusões a respeito das informações obtidas 

ao longo das interações e pesquisas solicitadas. 

 

Coleta de dados  

 
             Para o início da pesquisa foi solicitado aos alunos que participassem da criação e manutenção de 

uma comunidade virtual. No entanto, para que eles tivessem interesse em executar as tarefas foi 
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incentivado o acesso à sala de informática da escola, em dias e horários pré-fixados extra-aula. O 

professor-facilitador discutiu o tema e as formas para implantação do projeto.  

             No primeiro contato com o conteúdo foi apresentado um artigo sobre o fármaco Ciprofloxacina, 

onde foi discutido: o uso em tratamentos; a questão dos genéricos; os impactos do descarte no meio 

ambientenatural e as características físico-químicas desse fármaco.  

             Para adaptar o uso das atividades virtuais à realidade vivenciada pelos alunos, recomendou-se o 

Facebook, visto que, apesar de ser uma ferramenta que não é voltada diretamente para aprendizagem, 

constitui um ambiente onde muitos dos alunos se sentem familiarizados. Portanto, o manuseio e a 

linguagem desenvolvida pelo grupo no ambiente virtual facilitaram e possibilitaram o seu uso para as 

atividades escolares. Outro aspecto importante foi a troca do ambiente escolar de aprendizagem formal 

pelo o virtual. Percebeu-se uma mudança de atitude nos alunos, aumentando o interesse, a motivação e a 
participação nas aulas. Além disso, a rotina com aulas expositivas foi substituída por eventos que são 

valorizados por eles, como o uso da internet e o acesso a informações mais relacionadas ao seu ambiente 

social. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

a) Na participação dos alunos na Comunidade Virtual do Facebook (CVF) 
 

             A criação da CVF propiciou o estabelecimento de questionamentos por parte dos alunos de forma 

significativa, já que cerca de 90% do grupo de estudo participou. Mesmo com problemas de 

deslocamento, devido a necessidade de transporte da zona rural até a escola e, o fato das atividades serem 

desenvolvidas em horário posterior ao escolar, conseguiu-se o objetivo que era deslocar o aluno de uma 

posição passiva para mais ativa. 

 

             A participação dos alunos nas atividades virtuais foi mais intensa quando se solicitava um 

desafio, como por exemplo, a atividade virtual 1, postar informações sobre indicações em tratamentos, 
características químicas e Funções Orgânicas existentes na estrutura da Ciprofloxacina. Ao mesmo 

tempo, observou-se que as mensagens no fórum foram baixas, totalizando cerca de 30%, ressaltando 

pouca interação entre os participantes do grupo. Em alguns casos, os membros se limitaram a responder 

as perguntas do orientador. Isso pode sinalizar para uma dificuldade na produção textual, prática 

importante na construção do conhecimento: 

 

Não aprendemos recebendo os conhecimentos dos outros, mas nos 

apropriamos de conhecimentos sociais a partir da interação ativa com 

diferentes vozes. A linguagem exerce papel de grande importância no 

aprender, seja a linguagem falada, seja a escrita, além de outras. (MORAES, 

p. 28) 

 
             Mesmo com baixo índice de participação, foi percebido um grande envolvimento na execução e 

no cumprimento dos desafios, na postagem dos temas pesquisados e na busca de esclarecimentos com o 

especialista da área. Outro aspecto importante é o relato das experiências do aprender na CVF e dos 

fatores que favorecem a interação entre o grupo. 

 

Aluno 01: As aulas foram mais legais com esse novo jeito de aprender... Foi possível discutir e ler o que 

os outros escreviam.... rsrsrsrs, até as besteiras... 

 

Aluno 02: Eu não gostava de Química, mas adorei a nova aula .... 

 

Aluno 03:  Todas as matérias deveriam ter aulas assim ... 

 

Aluno 04: A aula permitiu aprender e rir... E foi muito bom ... 

 
Nos relatos dos alunos percebeu-se o interesse em participar da CVF. A ferramenta foi 

motivacional e contribuiu para a alfabetização científica dos alunos, onde o método tradicional de aulas 

não tem correspondido com a realidade vivenciada pelos alunos. Além disso, a maioria dos alunos teve 

melhoria no rendimento escolar e no interesse com as atividades solicitadas. 
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b) Nas informações obtidas no fórum de discussão 
 

              A análise das mensagens do fórum acusou um baixo nível de interação, em torno de 30%, onde 

as discussões entre os colegas limitaram-se as respostas das perguntas feitas pelo professor. Observou-se, 

que os alunos se envolveram na execução e cumprimento dos desafios, e na busca da interação com um 

especialista da área. 

 Nossa hipótese é de que há uma dificuldade em relação à produção textual, ou mesmo na 

capacidade de questionar o conhecimento, já que esses alunos são fruto de um modelo 

transmissivo/receptivo, onde o aluno não é estimulado nem a questionar, muito menos a produzir textos 

sobre o conhecimento em construção, mas sim textos fruto da reprodução da memorização sobre o 

conhecimento exposto em sala de aula. 

 

c) Nas informações da entrevista com o especialista 
 

             Na formulação da pergunta, dúvida e/ou curiosidade que deveria ser feita ao entrevistador, foi 

constatado uma boa participação dos alunos, onde 80% realizaram a tarefa. A entrevista com o 

especialista (farmacêutico) permitiu discutir a questão da indústria, suas características, atuação 

profissional e até a faixa salarial. 

 

Aluno 03: Com o farmacêutico as perguntas que foram elaboradas pela turma permitiu chegar à 

conclusão que estudar as funções orgânicas é importante para entender algumas características de 

compostos químicos, como o caráter ácido ou básico. A absorção dos fármacos em diferentes regiões do 
corpo possibilitou buscar informações na biologia e entender algumas situações, como a necessidade de 

ingerir o medicamento em jejum ou com leite.  

 

Aluno 05: Achei que todas as respostas sobre as funções orgânicas fossem obtidas, mas acabamos por 

aumentar nossas dúvidas. 

 

Aluno 11: As respostas que meus colegas postavam me estimulavam a pesquisar mais sobre o assunto e, 

na minha opinião, todos parecem ter feito isso... 

 

5. CONCLUSÃO 

 
             Os resultados mostraram uma motivação nos alunos para tentar compreender os conteúdos 

químicos apresentados. Observamos que quando se faz o uso de aulas mais contextualizadas e dinâmicas, 

ocorre uma maior interação entre os alunos e deles com o professor. 
            Com o diagnóstico feito da turma, avaliou-se o nível de informação que o grupo possuia sobre os 

fármacos. Foram analisadas, principalmente, as suas concepções sobre os medicamentos e as experiências 

vividas por eles e seus familiares. Observamos, que as motivações e os interesses envolvidos foram 

essenciais para identificar a forma de trabalhar o tema escolhido.  

As atividades desenvolvidas e a metodologia da pesquisa utilizada ofereceram subsídios para que 

os alunos pudessem estabelecer interações entre os conhecimentos pertinentes à Química e aqueles do seu 

cotidiano. Como resultado houve um aprendizado mais prazeroso e menos mecânico dos conceitos, 

características e propriedades das funções orgânicas. 

             Os planos de aula foram escritos de acordo com os anseios da turma, visando desenvolver a 

capacidade de compreensão, análise, senso crítico e do desenvolvimento do conteúdo de forma que o 

aluno viesse a ter a capacidade de analisar a realidade em que vive e buscar contribuir para a formação de 

uma sociedade consciente e participativa. 
Com a pesquisa, observamos que se a turma está desmotivada isso interfere no interesse individual dos 

alunos. Nós professores, necessitamos diminuir a responsabilização dos alunos pelo fracasso escolar e 

analisarmos o nosso papel na sala de aula como educador/mediador e retribuir nossa conclusões na 

instituição escolar para melhoria de todo o sistema escolar. 

As atividades desenvolvidas e os resultados obtidos na pesquisa podem servir como reflexão 

para os professores modificarem a sua prática educacional. No entanto, entendemos que não existe uma 

“receita” pronta e só a pesquisa pode indicar qual caminho seguir. Esperamos que este estudo ajude a 

incentivar os professores a utilizarem a Contextualização, como uma ferramenta facilitadora para o ensino 
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de funções orgânicas, e por meio delas, os alunos construam conhecimentos e desenvolvam 

aprendizagens sobre os conteúdos escolares. 

Nossa análise limitou-se basicamente aos aspectos quantitativos sobre a realização de propostas 

de ensino, envolvendo TIC, em uma amostra de 47 alunos. No entanto, não foi possível identificar se 

ocorreu ou não uma aprendizagem significativa nos alunos. Percebemos a necessidade de instrumentos de 

coleta de dados mais eficientes para avaliar o nível de aprendizagem. Essa será uma modificação que 

pretendemos programar para as nossas futuras ações, fruto do nosso referencial metodológico a Pesquisa-

Ação. Para essa avaliação necessitamos efetuar uma análise individual e lenta através de um trabalho 

árduo e apurado, com uma amostra global de indivíduos e fatores relevantes e determinantes, isso 

demandará muito tempo na aplicação e análise de dados. 

 Outro ponto a ser modificado na nossa prática se refere a produção textual e a utilização de 
diferentes forma de linguagem, especialmente a escrita, como forma de reconstruir e ampliar saberes. 
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Resumo: A utilização de novas metodologias educacionais ganha espaço no cenário escolar por 
despertarem o interesse dos alunos durante as aulas. Entre essas metodologias podemos citar os jogos 

didáticos que cada vez mais se fazem presente entre os professores de Química, já que despertam nos 

alunos a motivação em aprender, além de ser um caminho viável para a assimilação dos novos conceitos a 

partir de conceitos já existentes na estrutura cognitiva do aluno. O presente trabalho descreve uma 

proposta de ensino, através da elaboração do jogo didático, denominado Desafio Orgânico, que visa 

contribuir para o ensino-aprendizagem dos conceitos de Química Orgânica por meio do ensino lúdico. É 

um jogo de perguntas e respostas que versam sobre os conceitos das Funções Orgânicas, como 

nomenclatura, compostos, substâncias e propriedades e que pode ser utilizado para introduzir os novos 

conceitos ou para a revisão dos mesmos. Inicialmente, o jogo será desenvolvido juntamente com alunos 
do Curso Técnico Subsequente em Alimentos do Instituto Federal de Sergipe – IFS, Campus de Nossa 

Senhora da Glória, visando à formação de profissionais e cidadãos atuantes no meio em que vivem. 

Palavras-chave:jogo didático, ensino lúdico, ensino de química. 
 
Organic challenge: alternative construction of teaching teaching of organic chemistry for technical education 

and technology. 
Abstract: The use of new educational methodologies gain space in the school setting by awakening the interest of 
students during class. Among these methods we mention the learning games that are increasingly present among 
chemistry teachers since arouse the students' motivation to learn, and is a viable way for the assimilation of new 
concepts from existing concepts in student cognitive structure. This paper describes a teaching through the 
development of educational game called Organic Challenge, which aims to contribute to the teaching and learning of 
the concepts of organic chemistry through playful learning. It is a game of questions and answers that deal with the 
concepts of bodily functions, such as nomenclature, compounds, and properties of substances and can be used to 
introduce new concepts or their revision. Initially, the game will be developed together with the students Subsequent 
Technical Course in Food, Federal Institute of Sergipe - IFS, Campus de Nossa Senhora da Glória , for the training of 
professionals and active citizens in the environment where they live. 
Keywords: didactic play, playful learning, teaching chemistry. 

1. INTRODUÇÃO 

A formação de cidadãos conscientes e comprometidos com a realidade social no meio que 

vivem é um dos desafios encontrados por educadores das várias áreas do conhecimento, que se 
apoiando nessa problemática, buscam desenvolver metodologias que atinjam o objetivo de 

minimizar os problemas sociais por meio de uma educação contextualizada. 

A discussão sobre a formação para a cidadania é ampliada no Ensino Médio no qual, segundo 

a LDB, o educando, mais amadurecido, aprofunda o conhecimento adquirido ao longo do 
Ensino Fundamental. É a partir daí que o aluno garante a preparação básica para a cidadania e o 

trabalho, tomando como princípio educativo para que possa continuar aprendendo e, assim, dar 

continuidade na sua formação educacional (LDB, Art. 35). É nesse ambiente que encontramos 
inúmeros obstáculos no ensino-aprendizagem em várias disciplinas, principalmente aquelas 

voltadas a Ciências da Natureza, Matemática e suas tecnologias. 

O Ensino de Ciências, principalmente o ensino de Química, infelizmente está ligado, na 
maioria das salas de aula brasileiras, a “aprendizagem mecânica”, onde, segundo Schnetzler 

(1992), pouco existe ou não há uma conexão dos conceitos transmitidos com os conceitos 

prévios dos alunos, favorecendo a memorização destes, o que ocasiona o esquecimento do que 
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foi aprendido. Trevisan e Martins (2006) ainda comentam que esse tipo de aprendizagem 

também é favorecido pela dificuldade de alguns professores em trabalhar conceitos químicos 

relacionados com o cotidiano do aluno, utilizando práticas de ensino que fortalecem o uso da 

memorização, provocando a desmotivação e a falta de interesse do aluno em aprender. Esse tipo 
de aprendizagem traz consequências devastadoras para o desenvolvimento do aluno, uma vez 

que o distancia do universo que em vive, transformando-os em indivíduos passivos.  

A Química é uma área com diversos ramos, que possuem conceitos e regras próprias, 
inseridas no universo escolar de maneira abrupta. Momentaneamente, o aluno se depara com 

grande número de informações e diversas cobranças que os distanciam do principal objetivo 

buscado pelos educadores que, segundo Santos e Schnetzler (1996), é formar cidadãos que 
compreenda as informações químicas que lhes são passadas, de forma que ele possa desenvolver 

a capacidade de participação e julgamento, além de compreender como as suas decisões afetam 

o meio que vivem e tenham consciência de suas consequências. De acordo com Amaral et al. 

(2009 p. 103) o objetivo defendido por Schnetzler pode ser obtido através da “difusão do ensino 
através da abordagem da Ciência/Tecnologia/Sociedade (Ensino CTS) nos currículos de 

Química”, de forma a desenvolver nos alunos habilidades cientificas, tecnológicas e sociais, 

através da utilização de temas sociais presentes na vida do aluno. 
Dessa maneira, faz-se necessário buscar alternativas que envolvam os discentes e os façam 

atuar como seres pensantes e preocupados em descobrir como suas ações podem afetar o meio 

que vivem. Para isso, é importante que os docentes de Química, que atuam nas mais diversas 
modalidades de ensino, motivem o aluno a descobrir como utilizar os conhecimentos adquiridos 

em prol da sua formação social e profissional. 

É visando esses e outros objetivos no processo de ensino-aprendizagem em química que se 

iniciou dentro da área de Educação Química, uma busca por metodologias de ensino que 
auxiliem os professores da área, seja no Ensino Médio ou nos cursos de Licenciatura em 

Química, a inovar a sua forma de transmitir o saber científico, de modo que haja a ruptura das 

memorizações de conteúdo. 
Nessa perspectiva que educadores e pesquisadores da área, procuram desenvolver atividades, 

estratégias, recursos e materiais didático-pedagógicos que motivem os alunos a aprender 

Química. O uso da experimentação, vídeos, músicas, softwares, a aplicação de jogos educativos, 

entre outros, ganham um papel importante na construção do conhecimento, uma vez que 
exploram situações que fazem parte da realidade do aluno, aproximando-o desse universo até 

então desconhecido. 

O jogo é considerado uma atividade importante para o desenvolvimento do raciocínio do 
indivíduo, uma vez que o impulsiona a formular estratégias que o permitam chegar ao objetivo 

desejado, seja como uma atividade com enfoque na disputa por um prêmio, ou na transmissão 

de conhecimentos. Para Cunha (2012), sua utilização na promoção da aprendizagem ocorre 
desde tempos remotos, quando eram utilizados para transmitir aos mais jovens valores e normas 

da sua comunidade ou para formar soldados respeitadores e aptos. 

Na Educação, a utilização dos jogos gera muitas dúvidas sobre o seu uso. Segundo Kishimoto 

(1998), tanto a escola quanto os alunos tem objetivos a serem cumpridos. A escola em difundir 
o conhecimento e o aluno em adquirir conhecimentos e habilidades. Dessa forma, pelas 

características naturais do jogo, onde a ação livre permite o aluno iniciar e manter o jogo por 

prazer de jogar, faz com que a escola não o aceite. Entretanto, ainda segundo a autora, uma vez 
que o jogo é incorporado à prática pedagógica, ele cria um novo tipo de jogo, o chamado jogo 

educativo. 

Relatos indicam que o uso de jogos educativos, voltados para desenvolver nos alunos os 
conhecimentos e habilidades necessárias para sua formação, teve início no século XVI, mas é 

apenas no começo do século XX que os jogos educativos se expandem na área da educação, 

uma vez que havia “o crescimento da rede de ensino infantil e a discussão sobre as relações 

entre o jogo e a educação (KISHIMOTO, 1998, p. 17)”.  
Para Souza et al. (2010), jogo e educação são elementos contraditórios uma vez que um lida 

com a ação livre, a espontaneidade e o outro busca por resultados positivos na área de ensino.  

Kishimoto (1998) aponta essa contradição como sendo “o paradoxo do jogo educativo”: 
 

164



 

“A contradição vista no jogo educativo se resume à junção de dois 

elementos considerados distintos: o jogo e a educação. O jogo, dotado de 

natureza livre, parece incompatibilizar-se com a busca de resultados, 

típica de processos educativos” (KISHIMOTO, 1998, p. 19).  

 

 Entretanto, uma vez que os jogos tem o intuito de desenvolverem conteúdos didáticos, eles 

assumem um papel diferente do jogo educativo. É nesse sentido que surgem, segundo Souza et 
al. (2010) apud Kishimoto (1998), os jogos didáticos.  

Embora a sua importância tenha oscilado nos últimos anos, nos dias atuais o jogo vem sendo 

utilizado no ambiente escolar como uma ferramenta alternativa para a aprendizagem de 
conceitos, pois estimulam os educandos a buscarem estratégias para o que lhes foi proposto, 

visto que em decorrência das constantes reformulações ocorridas no âmbito educacional, os 

jogos didáticos são lembrados como alternativas interessantes para solucionar problemas 

decorrentes das práticas pedagógicas (Kishimoto, 1995). Soares (2013) enfatiza que o jogo se 
apresenta cada vez mais como uma alternativa simples e viável na transmissão do 

conhecimento, por despertar o interesse e a motivação do aluno em aprender de diferentes 

maneiras.  
O desenvolvimento dessas atividades proporcionam sensações como prazer, divertimento, 

além de proporcionar maior interação entre os participantes. De acordo com Kishimoto (1995), 

é necessário que haja uma boa preparação por parte do aplicador para que o jogo didático não 

perca sua função inicial ao qual é destinado e transformarem-se apenas em instrumentos 
canalizadores de conhecimento retirando-os da sua natureza e eliminando os fundamentos 

indispensáveis nas atividades de caráter lúdico, como o prazer, a alegria e a gratuidade. Nesse 

sentido, Cunha (2012, p. 92) destaca os jogos didáticos como “instrumento motivador para a 
aprendizagem”, ressaltando que “para o professor, o jogo leva à condição de condutor, 

estimulador, e avaliador da mesma”. É importante ressaltar que o jogo não deve ser visto como 

um passatempo sem qualquer objetivo nas salas de aula, ele deve ser considerado como um 
estimulador da criatividade seja da criança ou do jovem, de modo que possa explorar as suas 

capacidades. 

Alguns aspectos devem ser considerados quanto à aplicação do jogo na sala de aula. Ele deve 

desafiar o aluno, motivando-o na busca de soluções viáveis para o problema proposto. Quando o 
jogo perde essa característica, ele se torna monótono e desestimulante, afastando-o da finalidade 

para o qual foi proposto. Cunha (2012) destaca outro aspecto importante no que se refere à 

utilização do jogo didático, ele deve ser claro no que tange às características que devem 
acompanhar um jogo educativo. Ele precisa ter função lúdica e educativa, para que possam 

desempenhar o papel que lhe é designado. Para Soares (2006) é preciso haver um equilíbrio 

entre estas funções, caso contrário o jogo não trará resultado satisfatório. 

Neste sentido, o jogo didático para o Ensino de Química surge num momento oportuno. 
Através dele, o educador encontra formas de quebrar a formalidade que acompanha suas aulas, 

de maneira prática, divertida e prazerosa, aproximando-o do universo do aluno e vice-versa. 

Como destaca Soares: 

 
“O jogo surge como uma alternativa para o professor, como modo de 

motivar o aluno para o estudo da química, tirando-o de uma atitude 

passiva em sala de aula, aproximando o professor e o aluno, facilitando o 

processo de ensino-aprendizagem” (SOARES, 2008, p. 12). 
 

Assim, utilizar jogos para ensinar conceitos químicos está além de trabalhar a memorização 

de fórmulas e nomes. É desenvolver habilidades científicas, auxiliar na sociabilização, uma vez 

que são trabalhados em grupos, além de aproximar o aluno da sua realidade, transformando-o 
num cidadão participativo e capaz de tomar decisões sobre os problemas que o cercam. Para 

Cunha (2012, p. 96): 
“[...] a utilização de um jogo didático de química com a finalidade de 

proporcionar o conhecimento amplo das representações utilizadas em 

química parece ser bem promissora, especialmente quando se deseja 
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desenvolver no estudante a capacidade de entender os conceitos químicos 

e aplicá-los em contextos específicos”.  

 

Uma questão amplamente discutida nos dias atuais é a formação profissional dos jovens e 

adultos que ingressam no mercado de trabalho. O Ensino Médio Integrado à Educação 

Profissional surge como uma alternativa para promover essa formação, além de auxiliar na 
formação cidadã do indivíduo. Para Pacheco: 

 
[...] Devem dar aos jovens e adultos trabalhadores, na interação com a 

sociedade, os elementos necessários para discutir, além de entender, a 
ciência que move os processos produtivos e as relações sociais geradas 

com o sistema produtivo (PACHECO, 2012 p. 10). 

 

Essa nova proposta de ensino, fundamentada pelo Decreto n° 5.154/04, tem suporte nos 

artigos 39 e 40 da LDB, que traz a “educação profissional, integrada a diferentes formas de 

educação, ao trabalho, à ciência e a tecnologia” e “desenvolvida de forma articulada com o 
ensino regular ou por diferentes estratégias de educação continuada”, a fim de desenvolver 

aptidões para a vida produtiva (LDB, 1996).  

Ainda em concordância com a LDB, a Educação Profissional Técnica de nível Médio poderá 
ser desenvolvida nas formas de ensino articulado com ensino médio ou subsequente, que é 

destinado àqueles que já tenham concluído o ensino médio. É importante ressaltar que a 

educação profissional técnica de nível médio articulado, poderá ser desenvolvida em duas 

modalidades distintas: a integrada, que está voltada àqueles alunos que concluíram o Ensino 
Fundamental e, concomitante que é ofertada a alunos que ingressem ou que já estejam cursando 

o Ensino Médio. 

Entretanto, da mesma forma que o Ensino Regular, os desafios presentes no processo de 
ensino/aprendizagem também se faz presente nessa nova modalidade de ensino, observando-se, 

assim, a necessidade de buscar metodologias de ensino que auxiliem no desenvolvimento da 

aprendizagem. 
Nessa perspectiva e objetivando facilitar a aprendizagem de conteúdos químicos, trabalhados 

em Química Orgânica, de maneira leve e dinâmica, que utilizaremos o ensino lúdico para 

desenvolver uma alternativa didática que tem como meta, a produção de um jogo didático que 

auxilie os discentes a melhor compreenderem conceitos acerca das funções orgânicas, que tão 
cheias de nomes e regras, facilitam a memorização, dificultam o entendimento, distanciam os 

estudantes do universo químico, agravando ainda mais os problemas de aprendizagem no campo 

das ciências. 
 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Haja vista a necessidade da busca de novas metodologias que contribuam para o ensino-

aprendizagem de conteúdos químicos, com o objetivo de formar cidadãos ativos e conscientes 

de suas ações no meio em que vivem, destacamos nesse trabalho a importância dos jogos 

didáticos durante esse processo. Segundo Melo (2005), a utilização de jogos didáticos favorece 
a aprendizagem de conteúdos ajudando os indivíduos a desenvolverem as suas habilidades 

cientificas e sociais. 

Embora o uso deste recurso didático date tempos remotos, quando eles eram utilizados para 
ensinar aos jovens valores sociais e coletivos, na educação podemos observar que a produção de 

material nessa linha de ensino ainda é pequena, mas, com o decorrer do tempo, vem ganhando 

espaço no cenário escolar. Soares (2013, p. 55) destaca que deve haver uma preocupação na 

produção e execução do jogo didático, de forma que haja uma sincronia entre os objetivos 
propostos para a elaboração da atividade e os resultados obtidos após a elaboração do mesma. 

A ideia para elaboração deste jogo surgiu em um momento de descontração entre amigos 

durante o Carnaval. A ideia central desta brincadeira consistia em perguntas sobre qualquer 
tema ou pessoa da atualidade, e que só poderia ser respondida com sim ou não. A partir dessa 
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atividade, pensou-se na possibilidade de utilizar conteúdos químicos para proporcionar um 

momento de maior interação e construção de conhecimento. Entretanto, para que o recurso 

didático atingisse o objetivo desejado foram necessárias algumas alterações na sua estrutura e 

dinâmica, de modo que pudesse haver uma maior participação por parte dos envolvidos. 
A divisão das equipes e qual a função de cada participante na realização do jogo, a 

elaboração de regras e definição dos conteúdos a serem trabalhados durante a atividade são 

algumas das adequações feitas para que o jogo Desafio Orgânico pudesse ser elaborado a partir 
de uma brincadeira simples e prazerosa realizada entre amigos. 

O jogo didático denominado Desafio Orgânico, tem uma dinâmica leve que incita aos 

discentes a desafiarem os seus conhecimentos em Química Orgânica na tentativa de encontrar a 
resposta correta para cada conjunto de perguntas lançadas sobre diversos temas. 

O jogo é composto pelo moderador, adivinhos e equipes. O moderador será o responsável 

pela condução do jogo bem como averiguar e garantir o respeito das regras. Ele poderá ser 

representado pelo professor da disciplina ou por um aluno, desde que o mesmo já tenha 
participado do jogo. 

 O adivinho terá como função solucionar o desafio proposto, ou seja, descobrir qual a 

resposta para cada tema escolhido. As equipes serão formadas por um grupo de 9 estudantes, 
dentre os quais será escolhido o adivinho de cada equipe. Esse número poderá variar de acordo 

com o número de alunos que estarão presentes na sala de aula. O papel dos integrantes da 

equipe será o de responder sim ou não para as perguntas feitas pelo adivinho. 
 

2.1. Das perguntas. 

As perguntas realizadas pelos adivinhos de cada equipe versarão sobre um determinado 

conteúdo de Química, em nossa proposta serão utilizados os conteúdos de Química Orgânica, 
que serão previamente escritos em cartões pelo moderador e que será apresentada aos 

participantes de cada equipe, excetuando-se o adivinho. Se a palavra for aprovada por todos os 

integrantes, dar-se início ao jogo após um rápido sorteio para ver qual equipe começará a 
disputa e após o final de três rodadas, vencerá a equipe que obtiver o maior número de pontos. 

A ideia central é fazer com que o adivinho de cada equipe, ao utilizar dos conhecimentos 

químicos que serão previamente discutidos em sala de aula, possa formular perguntas que o 

instiguem a descobrir qual a palavra que estará escrita no cartão e assim, vencer o jogo. 

 

2.2. As regras. 

Após a divisão das equipes e a escolha do adivinho, é a hora de esclarecer as regras do jogo. 

O moderador deverá explicar aos participantes como o jogo deverá ser conduzido ao longo da 
sua execução, sendo claro e objetivo sobre o conjunto de regras que regem a atividade.  

Assim, ele deverá explicar que após o sorteio para conhecer a equipe que iniciará a partida, o 

adivinho da equipe que iniciará o jogo terá o direito de fazer quatro perguntas seguidas sobre o 
tema correspondente à sua equipe. Por exemplo: digamos que a palavra presente no cartão seja 

etanol, o adivinho começará a fazer perguntas para cada participante de sua equipe do tipo “é 

uma função orgânica?”, “é uma substância orgânica?”, “é um ácido carboxílico?”, “tem dois 
carbonos?”. O participante por sua vez, só poderá responder com sim ou não, sendo vetado ao 

mesmo qualquer gesto que indique ao adivinho qual será a resposta correta. 

Ao final dessas quatro perguntas, o moderador perguntará se o mesmo sabe qual o termo 

escrito no cartão, em caso de resposta afirmativa ele será convidado a dizer qual o termo, se, por 
ventura a resposta for errada a equipe não marcará pontos e passará a vez para próxima equipe. 

Caso a resposta esteja correta, o adivinho adquirirá para sua equipe o total de 10 pontos, 

passando a vez para próxima equipe. Entretanto, se ao final das quatro perguntas, o adivinho 
ainda não souber qual a palavra corresponde ao cartão, ele terá direito a fazer mais quatro 

perguntas.  

Se mesmo assim, ainda não souber qual a palavra, o mesmo terá o direito a uma dica, que 
será elaborada previamente pelo moderador e disposta num envelope. Acertando ao que foi 
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proposto usando a dica, o adivinho marcará 5 pontos para sua equipe. Cabe ressaltar que na 

terceira e última rodada, o adivinho não terá direito a dica, devendo o mesmo a responder qual o 

termo ao final de quatro ou oito perguntas feitas a sua equipe. 

Havendo empate ao final das três rodadas, haverá a disputa uma rodada extra que valerá 10 
pontos, onde cada adivinho terá o direito de fazer perguntas sobre um mesmo tema. A ideia para 

esta rodada de desempate, é que as perguntas feitas pelos adivinhos se somem, totalizando as 

oito perguntas de cada rodada. Nesta rodada também não haverá dicas e marcará pontos a 
equipe cujo adivinho conseguir descobrir qual a palavra correspondente ao cartão extra.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Visando uma melhor compreensão sobre o tema abordado, foi realizado um levantamento 

bibliográfico de trabalhos elaborados com o tema “jogos didáticos”, “educação lúdica” e 
“Ensino de Química”, durante os anos de 2003 a 2013. Esse levantamento foi realizado nos 

portais de busca da revista Química Nova na Escola, considerada nos dias atuais uma das mais 

importantes revistas voltada para publicações em Química trazendo para alunos, professores e 

demais profissionais matérias interessantes e inovadoras que permeiam o mundo científico e, no 
portal do Google Acadêmico, que é uma ferramenta de busca voltada para a comunidade 

acadêmica onde se pode encontrar um grande número de artigos científicos visando atenderas 

necessidades de alunos e pesquisadores das mais diversas áreas do conhecimento, criada pelo 
Google. 

Durante a busca, pudemos observar a elaboração de 13 trabalhos publicados em revistas de 

ensino e Encontros Nacionais. Destacamos sete publicações na revista Química Nova na Escola, 

cinco publicações extraídas pelo portal do Google Acadêmico de revistas educacionais 
eletrônicas como HOLOS, Ciência e Cognição, Revista Electrónica De Investigación En 

Educación En Ciencias. Em todos os trabalhos analisados, pudemos observar o quão importante 

é, a utilização dos jogos didáticos para contribuir na construção do conhecimento. 
 

3.1. Algumas reflexões sobre os trabalhos identificados na revisão de literatura 

 

Dentre os trabalhos analisados observamos, em sua grande maioria, a preocupação dos 
educadores e pesquisadores da área de Ensino em Química na construção de conhecimentos dos 

conteúdos das séries iniciais do Ensino Médio, como por exemplo, a Tabela Periódica e suas 

propriedades, a compreensão dos conteúdos de funções inorgânicas e conceitos acerca 
Equilíbrio Químico. 

Soares et al. (2003) propuseram um jogo didático com o objetivo de trabalhar o conceito de 

“Equilíbrio Químico”, visto que muitos estudantes encontram dificuldades para assimilar esse 

conceito. Nessa proposta, os autores possibilitam que o professor possa apresentar o conteúdo 
por “modelo macroscópico que associado a uma analogia, tem o propósito de ajudar o aluno a 

entender o modelo teórico vigente (SOARES et al. 2003, p. 14)”. Em sua dissertação de 

Doutorado e que posteriormente se tornou um livro intitulado “Jogos e Atividades Lúdicas para 
o Ensino de Química”, Soares (2004) traz um conjunto de jogos, bem detalhados, que podem ser 

utilizados em sala de aula e que auxiliam o professor a trabalhar variados conceitos químicos. 

Mariscal e Iglesias (2008) desenvolveram uma proposta que visa trabalhar os elementos 

químicos presentes na tabela periódica, bem como algumas características e propriedades 
químicas, através de um mapa onde os alunos completariam os nomes dos estados brasileiros 

com as letras dos elementos químicos presentes na tabela. Além disso, o material pode ser usado 

para trabalhar conceitos de recursos naturais e minerais, além de contribuir para o 
ensino/aprendizagem de conceitos de Geografia. 

Além dessa proposta, foram encontrados outros cinco trabalhos que trazem o mesmo 

conteúdo “tabela periódica”. Entre eles podemos destacar o jogo “Pôquer dos Elementos dos 
Blocos s e p” desenvolvido pelos alunos do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência da área de Química (PIBID-Química) da Universidade Federal de Viçosa – Campus 
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Florestal (UFV-CAF). Esta proposta visa trabalhar conceitos químicos, propriedades e um 

pouco da história dos elementos que compõe os blocos s e p da tabela periódica. 

Fialho (2008) propôs o jogo Dominó Químico, confeccionado com caixinhas de fósforo, que 

permite ao aluno identificar os elementos químicos associando os nomes aos seus símbolos. 
Oliveira et al (2010) também desenvolveram um conjunto de jogos que objetivam familiarizar 

os alunos a tabela periódica. Os jogos propostos pelos autores constituem de Dominó Periódico, 

com características semelhantes ao jogo proposto por Fialho (2008), a Tabela Periódica 
Animada que permite aos alunos reproduzirem a tabela periódica a fim de se habituarem as 

posições que os elementos químicos ocupam. Ainda foi desenvolvido o jogo da Distribuição 

Eletrônica, que ajuda ao aluno a compreender como é feita a distribuição eletrônica de Linus 
Pauling e o Ludo Atômico com o objetivo de exercitar os conceitos sobre os modelos atômicos 

existentes. 

As tão famosas “palavras cruzadas” são utilizadas para desenvolverem conceitos acerca da 

“Teoria Atômica” numa proposta apresentada por Filho e colaboradores no ano de 2008. Essa 
proposta seria aplicada após os conteúdos químicos fossem ministrados pelos professores, 

servindo como um exercício de revisão para os conceitos abordados. 

Também em 2008, foram apresentadas duas propostas de jogos educacionais para auxiliar no 
aprendizado de Química. Essas propostas forma desenvolvidas para trabalhar conteúdos 

químicos referentes à área de Orgânica. Zanon et al. (2008) apresentaram um jogo didático 

denominado “Ludo Químico”, esse trabalho auxilia o professor no ensino da nomenclatura dos 
compostos orgânicos, que é abordado em turma do 3º Ano do Ensino Médio. Watabane e 

Recena (2008), apresentaram no XIV Encontro Nacional de Química, um jogo intitulado 

“Memória Orgânica” para ser aplicado ao se trabalhar as funções orgânicas. As autoras relatam 

que o jogo pode ser utilizado tanto para apresentar conceitos iniciais das funções orgânicas 
como podem ser usados para revisar os conceitos abordados. Esse material tem as características 

do tão conhecido jogo de memória, onde o jogador deve formar os pares correspondentes. 

Godoi et al (2009) apresentaram o Super Trunfo da Tabela Periódica que se assemelha ao 
jogo original Super Trunfo. Esse jogo permite ao aluno compreender as propriedades periódicas 

de maneira prática e dinâmica. Neves et al. (2010) também desenvolveram um jogo cuja as 

características se assemelham ao Super Trunfo vendido comercialmente. Neste trabalho, os 

autores visaram trabalhar conceitos abordados em Química Geral e Inorgânica com alunos da 
graduação em Licenciatura Química, mostrando que a produção de jogos didáticos contribui de 

forma positiva para o desenvolvimento de conceitos. Todavia, os jogos didáticos devem ser 

associados a outros recursos metodológicos de forma a despertarem no estudante a motivação 
de aprender. 

Em 2012, os alunos bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência da 

área de Química (PIBID-Química) da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ 
desenvolveram três jogos de cartas que auxiliam os alunos na compreensão dos conceitos de 

ligações químicas e funções inorgânicas. Os autores reafirmam efetividade dos jogos ao 

afirmarem que “os jogos didáticos auxiliam os alunos a entenderem ou revisarem o conteúdo de 

forma lúdica, porém efetiva (FOCETOLA et al., 2012, p. 249). O primeiro jogo desenvolvido 
pelo grupo de bolsistas, denominado “Chemlig”, visa trabalhar conceitos referentes a tabela 

periódica, como distribuição eletrônica, propriedades químicas e introduzir o conceito de 

estabilidade eletrônica para posterior aprendizado de ligações químicas. Esse jogo se assemelha 
ao jogo de cartas UNO, que é uma brincadeira constate entre os jovens. 

O segundo jogo desenvolvido foi denominado de “Ligações Químicas” o qual permite ao 

professor desenvolver nos estudantes os conceitos de ligações iônicas e covalentes de forma 
pratica e objetiva. O terceiro e último jogo apresentado pelos bolsistas e denominado de 

“Construindo fórmulas e Praticando nomenclaturas” contribuem para o aprendizado das funções 

inorgânicas. O jogo é trabalhado em dois momentos distintos. No primeiro momento, alunos 

trabalham a construção de formulas químicas de compostos inorgânicos e, no segundo 
momento, o jogo Praticando nomenclatura auxilia os estudantes a compreenderem como é feita 

a nomenclatura dos compostos inorgânicos. 

Como podemos observar, ao longo de 10 anos, tivemos a produção de vários jogos didáticos 
com o objetivo de auxiliar o professor e o aluno no aprendizado de conteúdos químicos. 
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Entretanto, podemos observar que a produção de jogos, em sua maioria, está voltada para o 

desenvolvimento de conteúdos químicos abordados nos 1º e 2º anos do Ensino Médio. É 

necessário, o desenvolvimento de mais propostas educacionais que visem auxiliar os estudantes 

do 3º ano do Ensino Médio a compreenderem os conteúdos químicos trabalhados nesta etapa. 
Dessa maneira, um dos objetivos desse trabalho é apresentar uma proposta didática baseada 

na produção de um jogo didático, denominado “Desafio Orgânico”, que visa auxiliar o 

desenvolvimento dos conteúdos orgânicos. 
O desenvolvimento destas atividades apontam resultados satisfatórios para construção de 

conceitos químicos através de um ambiente leve e no fortalecimento das relações sociais entre 

professores e alunos. São fatores como estes, que contribuem para que a aprendizagem ocorra 
de forma significativa. Soares (2008) também destaca a motivação dos alunos em aprender, já 

que ao se utilizar desses recursos o professor modifica o ambiente escolar e propicia ao aluno 

uma participação efetiva na construção de sua aprendizagem. 

 

3.2. Aplicação do jogo: uma demonstração prática utilizando a função aldeídos. 

 

Sabemos que os aldeídos, assim como outras funções orgânicas como cetonas e ésteres, têm 

propriedades odoríficas que fazem parte dos aromas de frutas, flores e outros materiais de 
origem natural. Alguns aldeídos são responsáveis por odores e sabores muito agradáveis, como 

a vanilina proveniente de grãos de baunilha, o benzaldeído obtido das amêndoas e o 

cinemaldeído da canela. Por outro lado, o acetaldeído (etanal) causa a sensação desagradável de 
“ressaca”, que pode resultar do consumo de bebidas alcoólicas (SOLOMONS, 2012, p. 146). 

Podemos perceber que a presença dos aldeídos é constante no nosso dia-a-dia, o que facilita 

na aprendizagem de seu conceito e aplicações, ao serem relacionados com situações cotidianas 

tão conhecidas pelos alunos. Assim, para facilitar a compreensão do jogo didático proposto, 
vamos utilizar a função orgânica aldeídos para demonstrar como ele poderá ser utilizado em sala 

de aula. 

Primeiramente, o moderador deverá escolher uma palavra ligada a função orgânica que será 
trabalhada, no nosso exemplo a função será o aldeído. Essa palavra será escrita num cartão, 

como o mostrado abaixo: 

 
Figura 1: Modelo do cartão com a palavra chave 

Em seguida, ele deverá fazer outro cartão contendo uma dica referente à palavra e função 
orgânica estudada. Como a palavra escolhida foi “benzaldeído”, usaremos a seguinte dica como 

ilustração: 
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Figura 2: Modelo da dica referente à palavra chave 

Os cartões devem ser confeccionados previamente e dispostos em envelopes escuros 
preferencialmente. Vale ressaltar que deverá ser confeccionados cartões com palavras e dicas 

diferentes para cada equipe. Assim, se houver 4 equipes, deverão ser confeccionados 4 cartões-

palavra e 4 cartões-dica diferentes sobre a mesma função orgânica trabalhada. 

Na sala de aula o moderador, com a ajuda dos alunos, deverá organizar o espaço de modo que 
as equipes formem círculos, como demonstrado na figura abaixo, para que o jogo possa ter 

início.  

 
Figura 3: Exemplo de organização do espaço escolar (FONTE: Arquivo pessoal) 

Com o espaço organizado, os cartões devidamente elaborados e equipes definidas, incluindo-

se a escolha dos adivinhos de cada equipe, o moderador poderá dar início a atividade explicando 
as regras do jogo. Ele deverá deixar claro que: 

 

1. Haverá um sorteio para definir quem iniciará a brincadeira; 
2. A equipe que começara o jogo terá direito a fazer 4 perguntas seguidas a sua equipe sobre 

o tema correspondente; 

3. Os integrantes da equipe só poderão responder as perguntas com SIM ou NÃO, sendo 

vetado ao mesmo qualquer gesto que indique ao adivinho qual a palavra escrita no cartão. 
4. Ao final das quatro perguntas, o moderador perguntará se o adivinho sabe qual a palavra 

correspondente. Caso responda corretamente, o adivinho marca para sua equipe 10 pontos 

e passa a vez para próxima equipe. 
5. A resposta errada, a equipe não marca pontos e passa a vez para a próxima equipe. 
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6. Se ao final das quatro perguntas o adivinho não souber a palavra, ele terá direito a fazer 

mais quatro perguntas e utilizar a dica, caso ache necessário. Acertando a palavra, 

marcará cinco pontos. 

7. A terceira e última rodada, o adivinho não terá direito a utilizar a dica, devendo responder 
qual o termo está escrito ao final das 4 ou 8 perguntas feitas a sua equipe; 

8. Havendo empate, haverá a dispute de uma rodada extra que valerá 10 pontos, onde cada 

adivinho terá direito a fazer uma pergunta sobre o tema. 
9. As perguntas feitas na rodada de desempate se somam, totalizando as 8 perguntas de uma 

rodada comum.  

10. Na rodada desempate, não haverá o uso de dicas e marcará ponto a equipe cujo adivinho 
acertar qual a palavra escrita no cartão extra. 

 

Ao final da explanação das regras, iniciará o jogo. O moderador então pedirá ao adivinho da 

equipe responsável pelo início da atividade, que escolha um cartão com a palavra desconhecida 
e o entregue. De posse do cartão escolhido, o moderador mostrará a cada participante da equipe 

qual é o termo escrito. Em seguida é dada a ordem para o adivinho começar a fazer as quatro 

perguntas iniciais.Por exemplo: 

 

Adivinho: É uma função orgânica? 

Participante 1: Não 
Adivinho: “É um composto orgânico?” 

Participante 2: Sim 

Adivinho: “Tem cadeia aberta?” 

Participante 3: Não 
Adivinho: “Causa dor de cabeça”? 

Participante 4: Não 

 
Feita as quatro perguntas, o moderador perguntará ao adivinho se ele sabe qual é o termo 

correspondente ao seu cartão. Se ele souber responder corretamente marcará 10 pontos para sua 

equipe, passando a vez para a próxima equipe. Caso contrário, terá direito a fazer as quatro 

perguntas restante, tendo o direito de usar a dica ao final das mesmas. Assim, digamos que o 
adivinho em questão não sabe qual é o termo, ele terá direito a dar segmento as perguntas. 

 

Adivinho: “Tem cheiro agradável?” 
Participante 5: Sim 

Adivinho: “Tem anel aromático?” 

Participante 6: Sim 
Adivinho: “Tem cadeia mista?” 

Participante 7: Não 

Adivinho: “Tem cheiro de canela?” 

Participante 8: Não  
Findando as perguntas o moderador lerá a dica correspondente e perguntará se o adivinho 

sabe qual é a resposta. 

Moderador: É o aldeído que tem o odor característico da amêndoa. 
Adivinho: É o Benzaldeído 

Acertando a resposta, o adivinho marcará 5 pontos e passará a vez para a próxima equipe, 

onde se repetirá os mesmos passos realizados pela equipe anterior.  
 

4. CONCLUSÃO 

O jogo está presente na vida do homem desde tempos remotos e vem sendo aprimorado com 
o passar do tempo. No campo educacional, ele vem ganhando espaço por se mostrar uma 

ferramenta de ensino que estimula a aprendizagem, ao trazer para o ambiente escolar 
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sentimentos e sensações típicas, como liberdade e prazer, quebrando a rotina monótona 

presentes nas salas de aulas. Além disso, ao se desenvolver o jogo, outros aspectos também são 

desenvolvidos, como a sociabilização do grupo, e a comunicação. Esses aspectos podem ser 

observados pela cooperação dos alunos entre as equipes e entre si, uma vez que necessitam uns 
dos outros para o andamento da atividade.  

É importante ressaltar que embora o jogo seja uma ferramenta educacional eficaz, é preciso 

que o professor faça um planejamento prévio do que será trabalhado no decorrer da atividade, 
além de utilizar outras metodologias aliadas ao jogo para desenvolver os conteúdos desejados.  

Espera-se que o presente trabalho possa contribuir para o ensino/aprendizagem dos conteúdos 

químicos abordados na Química Orgânica, além de formar cidadãos conscientes e atuantes, 
capazes de tomar decisões importantes para o meio em que vivem. Ressalta-se ainda que o jogo, 

proposto neste trabalho, é uma ferramenta que pode ser utilizado na abordagem de conteúdos 

químicos das mais variadas áreas da Química, auxiliando no aprendizado das mesmas. 
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Este trabalho faz parte de um estudo mais amplo, que buscou compreender elementos da construção da 

identidade docente em Química. A partir dessas investigações, apresentam-se neste artigo algumas 

reflexões sobre os elementos presentes na trajetória de formação inicial desses/as professores/as para a 

construção de suas identidades profissionais. Tais reflexões contribuem para o aprofundamento das 

investigações sobre a formação de professores/as de Química, destacando a necessidade de debater essas 
compreensões nos cursos de licenciatura. O trabalho teve como referencial metodológico a pesquisa 

qualitativa, através do método história de vida de sete professores/as iniciantes na atuação docente em 

Química. Os principais elementos constituintes da identidade e formação docentes desses/as 

professores/as destacados foram a elaboração das atividades temáticas nas disciplinas de ensino de 

Química e, no período dos estágios, as atividades de extensão, as relações estabelecidas entre os/as 

professores/as desta etapa de formação, a participação de eventos científicos e projetos de pesquisa e 

extensão que proporcionaram aos professores/as a continuidade da sua formação. 

Palavras-chave: Formação Inicial, Licenciatura em Química, Identidade Docente. 

 

Reflections of initial teacher training in chemistry from the memories of teachers 

 

This work is part of a larger study that sought to understand about the elements of the construction of 

teacher identity in Chemistry. From these investigations are presented in this paper some reflections about 

the elements present in the trajectory of these initial training / the teacher / for the construction of their 

professional identities. Such reflections contribute to the deepening of research on teacher education 
chemistry, highlighting the need to discuss these understandings in teaching courses. The study was the 

methodological framework qualitative research through the life history method seven teachers / startups 

in teacher performance in chemistry. The main constituents of identity and training of these teachers 

highlights were the elaboration of thematic activities in the disciplines of teaching chemistry and for the 

period of Training, extension activities, the relations established between / the teacher / this stage of the 

training, the participation of scientific events and research projects and extension provided to teachers 

continuity of their education. 

Keywords: Initial Training, degree in Chemistry, Teacher Identity. 
 

1. INTRODUÇÃO 

Ao refletir sobre a formação inicial de professores/as de Química, Silva e Oliveira (2009) 

destacam que os/as acadêmicos/as ao saírem dos cursos de formação de professores, deveriam 
apresentar o perfil de um profissional com formação generalista, mas sólida e abrangente em 

conteúdos, com algumas experiências e saberes pedagógicos pertinentes à profissão. Mas, o que 

se observa nos estudos de pesquisas na área são discussões diferentes, nas quais o/a professor/a, 
ao iniciar suas atividades profissionais, depara-se com situações complexas da profissão, 

simplesmente distantes das discussões presentes nos cursos de formação. Assim, algumas 
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críticas surgem em relação às licenciaturas sobre a sua qualidade e eficiência na formação de 

professores/as [1]. 

Nesse sentido, os autores refletem que os cursos de Licenciatura em Química têm como 

objetivo: 
 

[...] formar o professor para atuar na educação básica. Tal formação deve 

contemplar inúmeros aspectos inerentes à formação do bom professor, tais 

como conhecimento do conteúdo a ser ensinado, conhecimento curricular, 

conhecimento pedagógico sobre a disciplina escolar Química, conhecimentos 

sobre a construção do conhecimento científico, especificidades sobre o 

ensino e a aprendizagem da ciência Química, dentre outros (SILVA e 

OLIVEIRA, 2009, p. 2). 

  
Compreende-se que a formação do/a professor/a é um processo contínuo e que não se inicia e 

termina apenas na formação inicial. Entretanto, acredita-se que os cursos de Licenciatura podem 

proporcionar ações formativas à/os futuras/os professoras/es, na orientação de que formar um/a 
professor/a de Química exige que este profissional possa ter um bom conhecimento sobre 

Química e sobre como se ensinar Química.  

De acordo com essas ideias, Echeverría, Benite e Soares (2007) apresentam, a partir das 
discussões de Shulman (1986), que os conhecimentos sobre a formação do/a professor/a 

envolvem os conhecimentos de conteúdos que estão relacionados aos saberes específicos da 

área de atuação, por exemplo, da Química; da prática pedagógica que busca orientar o/a 

professor/a para perceber as dificuldades do processo de ensino e aprendizagem, das relações 
conceituais e dos saberes metodológicos; e o curricular, que se caracteriza pelo conjunto de 

conteúdos, das relações entre eles e seus objetivos. Nesse sentido, reforçando-se a necessidade 

de reflexão sobre a construção desses saberes nos cursos de formação de professores/as, 
destaca-se a importância do estreitamento da relação entre teoria e prática já no início das 

licenciaturas, buscando uma formação mais crítica e reflexiva [2]. 

Ao destacar qual o principal problema na formação de professores/as, Nóvoa (2012) afirma 
que a revolução realizada há 25 anos, a qual introduziu a formação de professores/as 

pesquisadores/as, reflexivos/as, com as questões sobre a reflexão sobre a prática, da reflexão 

sobre a experiência, sobre o desenvolvimento profissional, foi muito importante. Mas, à medida 

que a distância entre a teoria e a prática era presenciada na formação do/a professor/a, 
observava-se um afastamento na introdução das ações de professor/a reflexivo/a e 

pesquisador/a. E, segundo o autor, essa problemática foi gerada a partir do momento em que a 

formação de professores/as foi aumentando seu nível acadêmico/a, passando para as 
universidades. Então, a partir desta problemática, o autor expressa que essa passagem dos/as 

professores/as para a universidade é um ponto muito importante para a profissão e seria mais 

importante se eles/as, ao ingressarem na carreira acadêmica, levassem a profissão também para 

as discussões na universidade [3].  
De tal modo, Nóvoa (2012) defende que a formação de professores/as precisa ser realizada na 

escola, em contato com o cotidiano e com os/as estudantes. É preciso que cada graduando/a 

adquira autonomia no exercício profissional, primeiro observando os mais experientes, 
ajudando-os, e depois assumindo a docência sob supervisão, ao mesmo tempo em que se deve 

promover a integração de todos na cultura da profissão, incentivando a participação em tudo o 

que acontece na instituição escolar. Ainda é recomendado transformar certos casos e situações 
do trabalho escolar em problemas de pesquisa, ou seja, discuti-los do ponto de vista teórico e 

prático, refletindo sobre eles e produzindo conhecimento pertinente para a profissão. Assim, é 

necessário criar estruturas que incorporem o conhecimento, a pesquisa e as práticas 

profissionais, colocando tudo isso a serviço da formação [3].  
 Assim, a partir das reflexões sobre a formação de professores/as, incluindo nessas reflexões 

temáticas relativas à constituição dos saberes que envolvem a profissão, ao processo de 

construção da identidade docente, à compreensão dos elementos iniciais da formação 
profissional, entre outras questões é que se realizou uma investigação, cujo objetivo inicial foi 

compreender o processo de construção da identidade docente em um curso de licenciatura em 
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Química
1
. Em etapas iniciais, essas investigações buscaram identificar o perfil dos/as futuros/as 

professores/as ingressos/as no curso, compreender suas visões sobre ser professor/a, o processo 

de incentivo/influência dos/as professores/as para a profissão e suas expectativas profissionais 

antes e após o término da formação inicial.  
No aprofundamento de tais discussões, buscou-se em investigações posteriores a 

compreensão dos elementos constituintes na construção da identidade docente de um grupo de 

professores/as, iniciantes na atuação profissional, egressos/as da primeira turma de formação de 
um curso de Licenciatura em Química de uma universidade pública do agreste sergipano (CLQ-

SE). Das discussões presentes nesses estudos, trazemos para este trabalho algumas reflexões das 

visões desse grupo de professores/as sobre o período de trajetória acadêmica, a partir do relato 
de suas histórias de vida. Nesse sentido, o presente trabalho tem como objetivo refletir sobre os 

elementos presentes na trajetória de formação inicial desses/as professores/as para a construção 

de suas identidades profissionais. Tais reflexões contribuem para o aprofundamento das 

investigações sobre a formação de professores/as de Química, destacando a necessidade de 
debater essas compreensões nos cursos de licenciatura.  

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Este estudo faz parte de uma pesquisa mais abrangente que teve como referencial 

metodológico a pesquisa qualitativa, através do método de história de vida ou também 

denominado método (auto)biográfico (BOGDAN e BIKLEN, 1994) [4]. Segundo Bogdan 
(1994), é realizada através de entrevistas aprofundadas, tendo como objetivo entender uma 

narrativa na primeira pessoa. Os informantes foram sete professores/as egressos/as da primeira 

turma do curso de licenciatura em Química de uma universidade pública de Sergipe em 2010, 

hoje professores/as de Química [4]. Foram convidados/as os/as professores/as que deram 
continuidade à sua formação acadêmica e tiveram experiência profissional durante e após o 

término do curso; desses/as, sete quiseram participar do estudo.  

O caráter qualitativo desta pesquisa está no aspecto de interpretação da fala dos/as 
professores/as durante os relatos de sua formação escolar, acadêmica e profissional. Segundo 

Ludke e André (1986), a pesquisa qualitativa tem como características o contato direto e 

intensivo com o estudo a ser realizado. As informações a serem obtidas são ricas em descrições 
pessoais, situações e acontecimentos do ambiente investigado. Tem como atributo tentar buscar 

identificar os significados atribuídos pelos participantes às questões de estudo, entre outros 

aspectos [5]. 

O roteiro para construção das histórias de vida foi organizado em temas que serviram para 
introdução das ideias iniciais dos/as professores/as sobre sua formação. As temáticas do roteiro 

foram relacionadas à “Apresentação dos/as informantes”, ao “Período de entrada na profissão”, 

ao “Período acadêmico” e ao “Período escolar”. Neste trabalho, destacam-se as discussões 
referentes ao período de formação acadêmica no qual se buscou conhecer as relações 

estabelecidas entre os elementos da trajetória de formação durante a formação inicial para a 

construção da identidade docente desses/as professores/as.  
A análise qualitativa e quantitativa dos dados foi realizada a partir do conjunto de técnicas 

que compõem a análise de conteúdo (BARDIN, 2010), sendo que a partir de cada temática 

investigada foram organizados subeixos de estruturação e categorias para facilitar na 

compreensão das informações [6]. Essa abordagem contribui para a explicação e a 
sistematização do conteúdo dos relatos e o significado destes conteúdos, pois a opção de realizar 

uma análise temática se justifica pela vontade de compreender o sentido pleno do discurso 

apresentado pelos/as professores/as.  

                                                        
1 Trabalho referente à dissertação de mestrado titulada identidade e formação docente: memórias e 

narrativas de egressos/as da 1ª turma de licenciatura em Química de uma universidade pública do agreste 

sergipano, apresentada ao Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática 

(NPGECIMA/UFS) em 2013, sob a orientação da Profa. Dra. Maria Batista Lima. 
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A seguir, descreve-se uma breve apresentação do perfil dos/as sete professores/as 

participantes do estudo e das discussões referente às reflexões sobre as vivências do período na 

educação superior em um curso de licenciatura em Química. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Perfil dos/as professores/as entrevistados/as  

 
Desta investigação participaram sete professores/as iniciantes na atuação profissional docente 

em Química, egressos/as da primeira turma do Curso de Licenciatura em Química do campus de 

expansão de uma universidade pública do agreste sergipano (doravante CLQ-SE), com faixa 
etária jovem, de 24 a 26 anos, todos/as eles/as formandos/as no mesmo período: 2010/1. 

No momento da investigação, esses/as professores/as estavam residindo nos municípios  de 

Itabaiana/SE, Limoeiro/CE, São Cristóvão/SE, Aparecida/ SE, São Domingos/SE e Aracaju/ 
SE. Algumas dessas cidades são onde esses/as professores/as já moravam com suas famílias e, 

após o término do curso, retornaram para essas localidades de origem atuando como 

professores/as nas mesmas. Outros estão em regiões diferentes das que residiam no período do 

curso, devido à continuação profissional como o mestrado, o qual é cursado em regiões 
diferentes e também por terem constituído família, daí morar em outra região. 

Em relação à continuidade da formação acadêmica, foi observado que todos/as os/as 

professores/as deram seguimento a uma qualificação profissional, como especialistas em Ensino 
de Química e/ou como mestrandos nos programas de mestrado em Ensino de Ciências Naturais 

e Matemática e mestrado em Química. 

Em relação à atuação profissional como professores/as, observou-se que alguns/as 

professores/as iniciaram a atividade docente antes de terminarem a formação acadêmica, por 
meio de contrato; alguns/as em escolas públicas e outros/as em escolas particulares. Dos/as 

professores/as que apresentam mais tempo de experiência profissional docente, um professor e 

uma professora apresentam 04 anos de atuação profissional entre escolas particulares e públicas 
e um professor, 03 anos em escola pública, sendo que estes apresentam mais tempo de atuação 

porque iniciaram suas experiências com contratos ainda no curso de formação. Dois professores 

apresentam um menor tempo de carreira, pois só depois de algum tempo formados conseguiram 
um contrato como professores de Química, um com 07 meses em uma escola pública por meio 

de contrato temporário e outro com 06 meses em uma escola particular. Dois professores não 

tiveram experiência profissional após o término do curso, devido ingresso no mestrado. Sua 

experiência ocorreu durante o período de estágio no curso de graduação, experiência esta 
paralela ao exercício docente em uma escola pública de ensino médio da rede estadual, 

atividade possibilitada por contrato temporário de dois anos com a referida rede de ensino.   

A partir das experiências vivenciadas por esses/as professores/as durante a trajetória de 
formação e das relações estabelecidas por eles/as, fazemos uma reflexão sobre os elementos 

presentes na formação acadêmica, além de compreender as reflexões, incentivos, atividades 

dessa trajetória para a atuação docente em Química. 
 

 

Reflexões da formação inicial docente em Química a partir de memórias de um grupo de 

professores/as 
 

Como citado acima, os/as professores/as entrevistados/as foram os/as egressos/as do CLQ-

SE, cujo campus foi implantado em 2006, fruto do plano de expansão dessa universidade entre 
2005 e 2008, no qual foram realizadas a criação e a ampliação de novos cursos e de novos polos 

no agreste sergipano. 

Esse campus começou a funcionar com dez cursos, disponibilizando um total de 500 vagas 

no vestibular, sendo 50 para cada curso, sendo sete licenciaturas (Química, Física, Matemática, 
Geografia, Biologia, Pedagogia e Letras) e três cursos de Bacharelado (Administração, 

Contabilidade e Sistema de Informação). Os/as alunos/as que participaram desse vestibular, em 
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sua maioria, são oriundos de escolas públicas do município onde está localizado o campus e dos 

municípios circunvizinhos, como Ribeirópolis, Campo do Brito, Lagarto e outros. O primeiro 

ano de formatura contou com a participação de 95 formados, que representaram 31,98% do 

número de formandos esperados para a conclusão dos cursos [7].  
Ao expressar sobre as visões desses/as professores/as sobre a sua trajetória na formação 

inicial, cabe destacar que o CLQ-SE, campo de origem desses/as professores/as, estabelece 

algumas diretrizes que buscam enfatizar o desenvolvimento de competências e habilidades 
nos/as licenciandos/as durante o curso para uma formação reflexiva sobre a prática profissional; 

por exemplo, as atividades complementares que os/as acadêmicos/as devem possuir em seu 

currículo são todas desenvolvidas em âmbito curricular, incluindo programas de estudo, 
projetos, seminários, congressos, entre outros realizados fora ou na instituição. Essas atividades 

possibilitam o/a licenciando/a buscar conhecimentos, facultando seu desenvolvimento 

intelectual e profissional. 

Além dessas atividades, os/as estudantes podem participar de outras atividades como a 
monitoria, o estágio, a iniciação científica e a iniciação à docência. A monitoria, segundo o 

projeto pedagógico do CLQ-SE, é uma atividade didático-pedagógica integrada a um projeto de 

ensino que, a partir da vivência com as atividades de ensino e aprendizagem, visa contribuir 
para uma melhor formação acadêmica. Já o estágio supervisionado possibilita à/o licencianda/o 

vivenciar as experiências da prática docente, pois são trabalhadas as diferentes dimensões da 

atuação profissional. A iniciação científica pode favorecer a formação do/a licenciando/a com as 
discussões das pesquisas realizadas na área de Educação, de Ensino de Ciências e de Química. 

Já a iniciação à docência, busca proporcionar a inserção de acadêmicos/as das licenciaturas ao 

contexto das ações nas escolas públicas desde o início da formação acadêmica.  

Nesse sentido, nota-se que essas atividades propostas são possíveis ferramentas para ajudar 
em uma formação mais ativa dos/as licenciandos/as. Apesar disso, cabe conhecer como essas 

atividades são desenvolvidas para cumprir o objetivo da “formação de um profissional que seja 

capaz de detectar, propor e vencer desafios, interagindo no cenário das perspectivas de 
mudanças e inovações” [8]. Assim, refletimos sobre essa formação a partir dos relatos desses/as 

professores/as para compreender os elementos que ajudaram na construção de suas identidades 

profissionais na docência em Química.  

Ao analisar a trajetória acadêmica desses/as professores/as, foi possível identificar que 
todos/as os/as informantes tiveram experiências em atividade de ensino, pesquisa e extensão 

durante o curso de formação. A participação nessas atividades, durante toda a trajetória de 

formação, contribuiu para que alguns professores/as pudessem ter uma definição pela profissão, 
pois, ao ingressarem no curso, alguns ainda tinham dúvida em seguir a profissão de professor/a. 

À medida que tiveram a oportunidade de ministrar aulas logo no início do curso, com a 

aplicação de oficinas temática (evento OCMEA
2
), mudaram suas opiniões e decidiram ser 

professor/a.  

A partir da participação nesse evento, no primeiro semestre do curso, os/as professores/as 

citam que puderam atuar como ministrantes de oficinas e ter sua primeira experiência 

profissional docente e, assim, poder definir a carreira de professor. No relato de P1, ele/a deixa 
claro que esta primeira vivência profissional e as demais participações nas edições do evento 

foram muito importantes para sua carreira acadêmica e para seguir a profissão de professor: 

“Então, foi durante esse evento que eu me determinei em ser professor de química, até então eu 
estava ainda pendente em engenharia agronômica” (P1). 

Ainda nesta reflexão, ele/a destaca que a participação como bolsista no programa de extensão 

foi muito significativa, pois o fato de ser bolsista contribuiu para o desenvolvimento das 
atividades do projeto e na participação em congressos, fóruns, seminário, entre outros eventos 

que possibilitam um contato com demais pessoas que pesquisam sobre as diversas temáticas nas 

apresentações e palestras; assim como, de certa forma, esses elementos influenciam na 

continuidade da carreira. 

                                                        
2 Oficinas de Ciências Matemática e Educação Ambiental (OCMEA), atividade do projeto de extensão da 

Universidade Federal de Sergipe, campus Professor Alberto Carvalho (UFS/ITA). 
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É nesse sentido que se passa a refletir sobre a importância da inserção cada vez maior dos/as 

estudantes em atividades de pesquisa e extensão, além das atividades de ensino no ambiente 

acadêmico, como aspectos positivos para o crescimento dos mesmos na sua formação e atuação 

profissional.  
Os autores Assis e Bonifácio (2011) apresentam uma reflexão sobre o papel da Universidade 

na formação dos/as acadêmicos/as a partir da articulação entre o ensino, a pesquisa e a extensão. 

É importante fortalecer a visão da complexidade na formação e atuação docente dentro da 
Universidade, pois esta pode atuar e intervir nesse processo de crescimento profissional por 

meio da produção de conhecimento, do exercício da reflexão crítica e do seu papel para com a 

sociedade. O papel da Universidade não se apresenta apenas no formar profissionais, pois sua 
função está relacionada à investigação e ao desenvolvimento científico e cultural, no sentido de 

ajudar na formação de profissionais mais qualificados para entender a realidade e participar de 

forma crítica na sociedade. Como se observa no relato daquele professor, na sua formação, ele 

teve a oportunidade de articular o ensino, a pesquisa e a extensão, sendo que sua participação na 
atividade de extensão no início das atividades acadêmicas foi determinante para que tivesse uma 

definição profissional [9]. 

Na narrativa de P3, também se observa que a participação nas edições do evento de extensão 
OCMEA (Oficinas de Ciências Matemática e Educação Ambiental) e o período de estágio 

foram elementos importantes para compreensão do ensino de Química e ampliação das ações 

das atividades docente. Sua participação na primeira edição da OCMEA, segundo esse/a 
professor/a, contribuiu para um conhecimento mais amplo do ensino de Química, o uso da 

experimentação nesse processo, a identificação das etapas de organização de uma oficina 

temática, como planejar as atividades, montar os equipamentos, pesquisar como os conteúdos 

seriam construídos e como seria estabelecida a relação com os/as alunos/as, além de possibilitar 
aprofundar a visão das atividades que são desenvolvidas na universidade, nesse caso, no campo 

de extensão. 

Já no momento do estágio, ele/a destaca que foi uma experiência muito importante para sua 
formação, principalmente pela relação estabelecida com os/as outros/as colegas de curso para 

elaboração das atividades, troca de materiais, discussões, experiências e dificuldades. Essa 

relação de parceria para ele/a foi muito importante e lhe permitiu perceber a importância do 

trabalho em grupo, tanto no início da graduação para estudar as disciplinas quanto no estágio, 
levando-o/a a entender que essa parceria entre grupos deve ser reconhecida como elemento 

importante para sua atuação profissional, tanto na relação com os/as outros/as professores/as 

colegas de profissão, como com os/as alunos/as no desenvolvimento das atividades. A formação 
desses grupos não só foi tão importante para o incentivo da carreira profissional, mas também, 

para a percepção de que outras pessoas passam por experiências semelhantes, e que, quando 

essa interação é trabalhada no contexto escolar, pode contribuir muito para o desenvolvimento 
das ações. Nesse sentido Nóvoa (2012) afirma que a formação de professores/as precisa estar 

dentro da escola, em contato com o cotidiano e com os estudantes. É preciso que cada 

graduando adquira autonomia no exercício profissional [3].  

Mais uma vez se percebe que a integração entre as atividades de extensão e o período de 
estágio é uma etapa importante para a formação profissional docente. No caso desses/as 

professores/as, as atividades de extensão proporcionaram, logo no início da sua formação, um 

contato com as diversas preocupações da atividade docente, como planejar as aulas, abordar os 
conteúdos, estabelecer as relações com os/as alunos/as. Essas atividades proporcionaram, ainda, 

um aprofundamento de seus saberes sobre a área, sejam eles do conhecimento específico ou do 

saber experiencial.  
Já outras atividades, como a pesquisa, permitiram a esses/as professores/as pensar na 

continuidade de suas formações, como também na aplicação da mesma durante a atuação 

profissional, como pode ser observado no relato de P2, sobre a criação de um grupo de pesquisa 

na escola: 
 

A minha opinião, que eu criei em relação a algumas questões [...] em relação 

à educação, foi que é cada um fazer a sua parte mesmo, nas questões de 
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elaborar bem uma aula, de preparar bem uma aula, de estar montando um 

grupo de pesquisa, e isso é algo que eu tenho (P2). 

 

Apontamos ainda importância das atividades complementares nos cursos de formação de 

professores e professoras, pois, assim como o estágio supervisionado, possibilitam ao/a 
licenciando/a vivenciar as experiências da prática docente e nelas são trabalhadas as diferentes 

dimensões da atuação profissional e a relação entre o ensino, a pesquisa e a extensão.  

Uma reflexão para a aproximação desses/as professores/as nessas atividades pode levar em 
consideração o fato de terem sido da primeira turma de formação do campus de expansão 

daquela universidade pública do agreste sergipano e por ainda se apresentar um número 

pequeno de alunos/as, possibilitando maior oportunidade de participação nessas atividades.  

No que se refere à integração entre as atividades de ensino, pesquisa e extensão, ficaram 
registradas na memória desses/as professores/as as ações desenvolvidas no momento de estágio.  

Para seis professores/as, esse elemento foi muito expressivo durante a formação, pois permitiu 

um contato mais próximo com as ações da escola, com a elaboração das aulas, com as 
dificuldades dos/as alunos/as, com as trocas de experiências entre os/as colegas de curso, entre 

outros.  

A relação entre as atividades de ensino, pesquisa e extensão na formação dos indivíduos nas 

universidades possibilita uma participação mais ativa dos/as acadêmicos/as nos seus cursos de 
formação, de modo a contribuir para o aprofundamento do conhecimento científico, no contato 

com as experiências profissionais, nas relações estabelecidas com a comunidade de modo geral. 

Como se apresenta na Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB de 1996, a educação 
superior tem como finalidade incentivar a construção do conhecimento cultural e científico, por 

meio da interação entre a pesquisa na produção de conhecimento, do ensino que se apresentam 

as condições para realização das atividades e da extensão no processo de relação com a 
comunidade [10].  

Essas são questões que fazem parte integralmente da construção da identidade profissional do 

indivíduo, pois é no contato com as experiências profissionais durante a formação e as reflexões 

feitas junto aos grupos de pesquisa que é provável ter contribuições para que este profissional 
possa aprofundar suas visões de ser professor/a e das atividades docentes.  

Além de compreender esses elementos da formação inicial desses/as professores/as, buscou-

se conhecer suas visões sobre a educação e a formação de professores/as de modo geral, como 
forma de entender as reflexões trazidas por eles/as na atuação profissional. Neste ponto, esses/as 

informantes apresentam que a oportunidade da expansão das universidades contribuiu 

significativamente para que mais estudantes pudessem ter acesso a uma formação acadêmica. 
No entanto, em relação à formação de professores/as para a Educação Básica, é importante 

reforçar a proposta de investimento na valorização dos profissionais e mais oportunidades de 

aprofundamento das questões que envolvem a carreira docente.  

Com as ações vivenciadas no período de graduação e as primeiras experiências profissionais, 
observa-se que esses/as professores/as tiveram um aprofundamento nas suas visões sobre ensino 

e atuação docente. Em relação às suas visões sobre o ensino de Química, a maioria apresenta a 

possibilidade de integração entre as áreas do conhecimento por meio da interdisciplinaridade, no 
entanto, suas formações não oportunizaram um contato maior com esta proposta de ensino. Para 

os/as professores/as, não fica claro como poderia ser desenvolvida esta integração, mas destaca 

a mesma como importante para o processo de ensino e aprendizagem do ensino de Ciências e de 

Química com relação a outras áreas do conhecimento.  
Nesse sentido, cabe refletir sobre a organização curricular dos cursos de formação de 

professores/as, nos quais ainda se observa um distanciamento entre a teoria e a prática e a 

conexão entre as diferentes áreas. No trabalho de Augusto e Caldeira (2007), os professores 
pesquisados afirmam que as dificuldades encontradas para o desenvolvimento deste tipo de 

abordagem consistem na falta de tempo para reunir com os demais colegas, falta de 

conhecimento em relação a outras áreas, dificuldades no relacionamento com a administração 
escolar, a indisciplina dos alunos, entre outras questões. São muitas as questões envolvidas para 

a realização dessa abordagem, pois se busca estabelecer relações entre a sociedade e toda a 

comunidade escolar [11]. 
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Em relação ao desenvolvimento dos conteúdos de Química na disciplina de Ciências Naturais 

nos últimos anos do Ensino Fundamental, observou-se que a maioria dos/as professores/as 

participantes do estudo faz pouca referência à execução de propostas para esses anos de ensino. 

A maioria ainda traz uma visão do ensino de Ciências no Nono Ano dividido entre abordagem 
dos conteúdos de Química e Física e expressa que é difícil para o/a professor/a de Química atuar 

nesse ano de ensino, pois durante a sua formação não tem contato com a elaboração de proposta 

para este ensino, conforme podemos observar, a exemplo, no relato a seguir: 
 

[...] É, você formado em Química, você pode dar aula no Ensino 

Fundamental, mas a gente não tem formação nenhuma de Biologia. Se você 

pegar a grade de Química você não tem nenhuma disciplina qualquer de 

Biologia, você não tem esse engajamento entre Biologia e a Química hoje na 

grade. E, na grade que a gente se formou Biologia, tinha Biologia Geral, que 

era uma disciplina optativa que, por questões de horário, você não poderia ter 

feito, como eu não fiz. Com a Física a gente já tem esse engajamento maior 
do que o curso de Biologia. Tem disciplinas de Física e Química, mas 

também não tem de Biologia, já o de Biologia tem disciplinas de Química e 

de Física, então até por isso eu acho que quem está ministrando as aulas no 

ensino fundamental é o professor de Biologia, o professor de Química 

também poderia pegar uma Quinta série pra dar aula, acho se tivesse essa 

formação que desse suporte pra ele ministrar esse tipo de aula (P4). 

 

Um contato mais profundo com essas discussões torna-se também um elemento importante 
para se refletir sobre a formação de professores/as no ensino de Química e de Ciências. Como 

sabemos, quanto mais o/a professor/a tem possibilidade de interagir com as questões que 

envolvem o ensino e a sua formação, mais ele/a poderá refletir sobre a sua prática e se sentir 
capaz de elaborar propostas para o desenvolvimento desse ensino. Ao mesmo tempo em que se 

observa no relato deste/a professor/a um distanciamento na sua formação para essa discussão, 

também se percebe em outros/as professores/as (ainda com uma baixa referência) uma 

compreensão do ensino de Ciências, em que as possibilidades de interação se tornam possíveis a 
partir na execução de projetos temáticos; sendo que a elaboração dessas atividades requer um 

contato do/a professor/a com essas discussões e elaboração de propostas durante a sua 

formação. 
Assim, entendemos que quanto mais cedo o/a professor/a tiver contato com as questões que 

envolvem o ensino de Química e a formação de professores/as no início da sua formação, mais 

eles/as poderão ter uma compreensão mais aprofundada das propostas, dificuldades, ações, entre 
outras questões que envolvem o ensino e a sua atuação profissional. A nossa compreensão é que 

quanto mais esses/as professores/as tiverem a possibilidade de discutir sobre a sua prática, mais 

serão profissionais mais críticos e comprometidos com o processo de ensino e aprendizagem. O 

contato com as experiências acadêmicas no campo do ensino de Química ajudaram esse/as 
professores/as a terem uma compreensão sobre a sua profissão e sobre o ensino de Química. 

 

4. CONCLUSÃO 

Neste momento, foi apresentada uma breve reflexão sobre os elementos presentes na 

formação inicial docente em Química de um grupo de professores/as, de modo a compreender a 
relação estabelecida por eles/as durante a participação nas disciplinas, atividades, projetos de 

pesquisa e extensão, eventos e outros.  Os principais elementos constituintes da identidade e 

formação docentes desses/as professores/as foram, no campo acadêmico, a elaboração das 

atividades temáticas nas disciplinas de ensino de Química e, no período dos estágios, as 
atividades de extensão, as relações estabelecidas entre os/as professores/as desta etapa de 

formação, a participação em eventos científicos e projetos de pesquisa e extensão que 

proporcionaram aos professores/as a continuidade da sua formação. 
Assim, a partir dessa compreensão, observa-se que vários elementos foram importantes para 

a trajetória de formação desses/as professores/as e que essas ações, discussões e experiências 
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contribuíram para um aprofundamento sobre os conhecimentos da área e as ações da atividade 

profissional docente. Com isso, destaca-se a necessidade da realização dessas discussões para 

uma ampliação das ações articuladas no tripé que fundamenta a ação universitária (ensino, 

pesquisa e extensão), a ser desenvolvida nos cursos de formação de professores/as, a exemplo 
da docência em Química. 
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O presente trabalho apresenta as ações desenvolvidas por um espaço não formal de educação, o Centro de 

Agroecologia no Semiárido – CASA, localizado no município de Guanambi, sendo uma Unidade Gestora 

Microrregional – UGM da Articulação no Semi-Árido Brasileiro – ASA.  Atua no desenvolvimento de 

cursos como o Gerenciamento de Recursos Hídricos – GRH, voltados para a conscientização da 

população do semiárido baiano sobre temáticas acerca da água a fim de orientar para um manuseio mais 

adequado desse recurso, além de estabelecer como meta a construção de um milhão de cisternas na busca 

por amenizar a falta de água no período de estiagem. Diante disso, este estudo teve como objetivo 

investigar o CASA na cidade de Guanambi BA, identificando os desafios da educação não-formal e as 
possibilidades de atuação dos licenciandos em Química do Instituto Federal Baiano campus Guanambi 

através de atividades de ensino, pesquisa e extensão.   A metodologia utilizada teve uma abordagem 

qualitativa, com análise de documentos, observações in loco e entrevistas. Para tanto a pesquisa pautou-se 

em estudo de autores como Trilla (2008), Brandão (1995), Gadotti (2005) entre outros. Os resultados 

revelaram a importância dos trabalhos desenvolvidos pelo CASA na região e sinalizaram possibilidades 

de aproximação do IF Baiano Campus Guanambi através de ações extensionistas pelos alunos do Curso 

de Licenciatura em Química, configurando-se como as próximas etapas deste trabalho. 

Palavras-chave: Educação não-formal, CASA, Semiárido. 

 

Challenges and possibilities of the actions of CASA in the municipality of Guanambi while non-

formal education space. 

 

This paper presents the actions taken by a non-formal education space, the Center for Agroecology in 

Semiarid - CASA, located in the municipality of Guanambi, one microrregional Unit Management - 
UGM of the Articulation in Brazilian Semi-Arid - ASA. Engaged in developing courses such as Water 

Resources Management - HRM, aimed to raise awareness of the semiarid region of Bahia's population on 

topics around the water to guide to a more appropriate use of this resource, and establish the goal of 

building one million tanks in seeking to alleviate water shortages in the dry season. Thus, this study 

aimed to investigate the CASA in the city of Guanambi - BA identifying the challenges of non - formal 

education and the performance possibilities of undergraduates in Chemistry, Federal Institute Baiano 

Guanambi campus through teaching, research and extension activities. The methodology used was a 

qualitative approach, analyzing documents, on-site observations and interviews. For this research was 

based on a study of authors such as Trilla (2008 ), Brandão (1995 ), Gadotti (2005 ) among others . The 

results revealed the importance of the work undertaken by CASA in the region and signaled possibilities 

Approaching IF Baiano Campus Guanambi extension through actions by students of the Degree in 

Chemistry, configuring it as the next steps of this work. 

Keywords: Non-formal education, CASA, Semiarid. 

1. INTRODUÇÃO 

A educação não é um bem cuja autoria possa ser atribuída à sociedade atual ou alguma outra 
em particular; pode-se afirmar que ela veio permeando a vida humana desde os primórdios, 

permitindo que de uma geração a outra os saberes fossem acumulados e transmitidos, 

contribuindo com a própria sobrevivência da espécie (BRANDÃO, 1995). De tempos em 
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tempos veio se construindo a concepção de que “ninguém escapa da educação. Em casa, na rua, 

na igreja ou na escola, de um modo ou de muitos todos nós envolvemos pedaços da vida com 

ela: para aprender, para ensinar, para aprender - e – ensinar” (BRANDÃO, 1995, p. 7). 

Com tamanha importância, os debates e estudos sobre educação não são recentes. A educação 
escolar, exemplo de modelo formal, veio mantendo-se no topo das discussões, mas aos poucos, 

as modalidades informal e não-formal, conquistaram seu espaço. Vários são os fatores que 

contribuíram para o crescimento e fixação da educação não-formal. Transformações no mundo 
do trabalho (economia), nas famílias, no seio da sociedade, ocasionaram o surgimento de novas 

necessidades educacionais, as quais a escola não conseguiu – e não consegue, sozinha – suprir. 

(TRILLA, 2008).  
A educação não-formal pode ser entendida como “aquelas atividades com caráter de 

intencionalidade, porém com baixo grau de estruturação e sistematização, implicando 

certamente relações pedagógicas, mas não formalizadas”. (LIBÂNEO, 1999, p. 89). Para 

ampliação desse conceito, pode-se lançar mão do seguinte trecho: 
 

As práticas da educação não-formal se desenvolvem geralmente fora dos 

muros da escola – nas organizações sociais, nos movimentos e nos programas 

de formação sobre direitos humanos, cidadania, práticas identitárias e lutas 

contra a desigualdade e a exclusão social. Essas práticas estão no centro das 

atividades das ONGs e dos programas de inclusão, especialmente no campo 

das artes, educação e cultura1.  

 

Assim, esta modalidade educativa compreende um vasto campo na educação brasileira, 

servindo muitas vezes para suprir uma demanda não cumprida pela educação formal, ou que 

ainda não entra no currículo desta.  

Esta pesquisa foi desenvolvida junto ao CASA, que é uma Unidade Gestora Microrregional 
da Articulação Semiárido Brasileiro – ASA, cujo principal objetivo é amenizar os efeitos da 

falta de água no semiárido brasileiro, região que cobre uma área de aproximadamente 900.000 

Km
2
, englobando 11 estados. Com sede em Recife, a ASA possui unidades gestoras 

microrregionais como o Centro de Agroecologia no Semiárido (CASA), o qual desenvolve o 
projeto P1MC (Programa um milhão de cisternas para o consumo humano). As cisternas 

construídas possuem capacidade para armazenar até 16 mil litros de água provenientes das 

chuvas, suficiente para abastecer uma família composta por cinco membros durante oito meses 
(período de seca na região), utilizando-a para beber e cozinhar. (Figura 01)     

 

                                                        
1 Site: <http://www.itaucultural.org.br/bcodemidias/000323.pdf> 
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Figura 01: Cisterna construída através do P1MC2. 

Esta iniciativa da ASA foi de grande importância para a população (cerca de 18 milhões de 

pessoas) que ocupa a região semiárida. Além da implantação das cisternas, esta ONG fomenta a 

desmistificação da imagem negativa divulgada pela mídia acerca desta região. 
Mediante as contribuições educativas do CASA, que alinhados à construção das cisternas 

desenvolve cursos de capacitação, como o GRH (Gerenciamento de Recursos Hídricos), com o 

objetivo de instruir as famílias para o recebimento da cisterna, por meio de um processo 

pedagógico que valoriza as trocas de experiências e saberes, bem como a identidade da 
população do Semiárido, percebe-se a importância desse espaço não-formal para a comunidade 

local. Por outro lado, ratifica as responsabilidades e finalidades dos Institutos Federais, 

sobretudo, o IF Baiano Guanambi, o qual através dos cursos oferecidos no Ensino Superior nas 
áreas de Química, Agronomia, Agroindústria, Análise e Desenvolvimento de Sistemas e cursos 

técnicos profissionalizantes nas áreas de zootecnia, agropecuária  e informática, deve estender 

seus benefícios à comunidade, por meio de ações de pesquisa, ensino e extensão. 
Além de Guanambi, o CASA atua em outros municípios

3
. Os financiamentos para execução 

vem do MDS (Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome), Governo Federal, 

IABS (Instituto Ambiental Brasil Sustentável), Cooperação Espanhola e FEBRABAN 

(Federação Brasileira de Bancos).  
Com interesse em observar na prática um contexto onde ocorrem processos não-formais de 

educação, foi escolhida esta instituição, por se tratar de um espaço que executa atividades 

educativas e por oportunizar o acesso a conhecimentos importantes para uma melhor qualidade 
de vida, através de métodos voltados para as problemáticas da população do Semiárido, com 

foco em transformações sociais advindas de práticas educativas conscientizadoras. Deste modo, 

a presente pesquisa teve como objetivo investigar o Centro de Agroecologia no Semiárido – 

CASA na cidade de Guanambi BA enquanto espaço de educação não-formal, identificando os 
desafios e possibilidades para percepção de como os licenciandos em Química do Instituto 

Federal Baiano campus Guanambi poderão contribuir através de ações de ensino, pesquisa e 

extensão. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

A metodologia da pesquisa teve uma abordagem qualitativa, por compreender que esta 
“[...]tem por objetivo traduzir e expressar o sentido dos fenômenos do mundo social” 

(MAANEN, 1979 apud NEVES, 1996, p. 01). Desse modo, primeiramente foi feita uma visita à 

instituição CASA, com carta de credenciamento a fim de receber a autorização para realização 
do trabalho. O referido documento foi entregue a uma colaboradora do local, a qual forneceu 

informações sobre as atuações do CASA e autorizou a pesquisa através de visitas, observações, 

registros escritos e fotográficos, como também colaborou com entrevistas semiestruturadas e 

socialização de materiais impressos sobre o projeto e documentos da Instituição. Além destes 
instrumentos de coleta de dados e da análise documental, para uma maior aproximação do real, 

foram realizadas observações e participações como ouvintes-observadores em um dos cursos de 

GRH, o qual foi realizado na cidade de Guanambi no Salão Paroquial, perfazendo uma carga 
horária de 16 horas (distribuídas em dois dias), como forma de coleta de dados para 

compreensão da dinâmica do Projeto. No decorrer do curso foram feitos registros escritos e 

fotográficos, além da coleta dos materiais que são entregues aos participantes que serviram 

também como objetos de análise do estudo. O percurso metodológico adotado neste trabalho 
possibilitou uma maior compreensão do Centro de Agroecologia no Semiárido – CASA, suas 

implicações na vida da comunidade contemplada pelo projeto e sinalizou possibilidades de 

intervenção que serão descritas nos resultados deste estudo. 

                                                        
2 Site: <http://blogdopg.blogspot.com.br/2009/02/cisternas-no-semi-arido.html> 
3 Boquira, Botuporã, Caetité, Candiba, Caturama, Igaporã, Iuiu, Macaúbas, Malhada, Matina, Palmas de 

Monte Alto, Pindaí, Riacho de Santana, Sebastião Laranjeiras, Tanque Novo e Urandi. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSAO 

Após a autorização da pesquisa pelos responsáveis da instituição e posse de dados coletados 

em entrevistas semiestruturadas e em materiais informativos cedidos pela mesma, foi realizado 
um estudo para conhecimento do trabalho desenvolvido pelo CASA, fundamental para 

percepção da dimensão e parcerias do mesmo. 

A análise documental permitiu um melhor conhecimento da instituição, como sua vinculação 

à ASA, Articulação Semiárido Brasileiro, foco de trabalho em populações do semiárido, outros 
programas desenvolvidos além do P1MC, dentre outras informações que serviram de base para 

realização deste estudo. As entrevistas realizadas foram importantes por possibilitar 

esclarecimentos sobre a forma de desenvolvimento do trabalho do Centro, contribuindo para 
diagnóstico das características encontradas em um espaço não-formal de educação, o que 

favoreceu uma melhor compreensão desses espaços, os quais muitas das vezes passam 

despercebidos devido uma maior assimilação apenas das instituições escolares como espaços 

onde se desenvolvem processos de ensino. 
Em participação no curso de GRH, o qual é ofertado às famílias beneficiadas, observou-se 

um preparo satisfatório por parte dos ministrantes do curso, fatores condizentes com o que se 

espera de um educador, que precisa dominar conteúdos relativos ao público e ao local em que 
está atuando. Isso se torna muito mais importante quando se observa os participantes do curso, 

pessoas da zona rural e de diferentes faixa etária. (Figura 02). 

 Na maior parte do processo notou-se pouco uso de tecnologias avançadas, o que vai de 
encontro ao que diz Trilla (2008), quando ressalta que na modalidade não-formal os conteúdos 

são adaptados e selecionados de acordo as necessidades autóctones, ou seja, naturais, não 

importadas, evitando-se a abstração e fazendo uso de métodos e técnicas derivados dos 

conteúdos, contexto e participantes.   
Nem todos os campos onde realiza-se modalidades não-formais de educar demandam 

recebimento de um certificado ao final, e podem ter duração variável (GADOTTI, 2005). 

Entretanto, como se verificou no curso oferecido pelo CASA, exige-se a frequência de no 
mínimo 16 horas no GRH como requisito para recebimento do certificado o que também 

implica no direito de receber a cisterna.  

 

 
Figura 02: dinâmica para apresentação do grupo.  
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Os conteúdos foram trabalhados com a utilização de cartazes afixados na parede, sobre os 

quais eram feitas as anotações no decorrer do curso. Além disso, foram distribuídos vários 

adesivos dos assuntos abordados (cuidados com a água de beber, higiene pessoal, verminoses, 

dentre outros). (Figura 03) 

 

Figura 03: adesivo sobre verminose 

Neste sentido, existe a possiblidade, no desenvolvimento desses cursos, dos licenciandos em 

Química também contribuírem com a quantidade e diversidade de materiais oferecidos aos 

participantes, trazendo cartilhas e/ou impressos de temas de pesquisas e estudos realizados no 
Instituto que sejam relevantes para o público do curso, sendo uma forma de aproximá-los dos 

saberes produzidos no campo acadêmico.  

O caráter flexibilizador desta modalidade de ensino é notado, quando no início do curso é 
explicitado a possibilidade de outra pessoa a não ser o titular de recebimento da caixa exercer a 

participação no curso, mas sendo ressaltado a obrigatoriedade de quem iniciar permanecer até o 

final, não aceitando trocas, a fim de que essa pessoa receba todas as informações trabalhadas, 

devendo transmití-las para os demais integrantes da família, para que todos fiquem cientes sobre 
os cuidados necessários com a água e a cisterna. 

Ao término do curso os beneficiados pelo projeto levavam consigo materiais impressos, 

como revistas, cartazes e colagens no caderno (Figura 04), a fim de propiciar futuras retomadas 
para tirar dúvidas e também um meio de transmitir aquilo que aprenderam para os demais 

familiares, que também se beneficiam com o projeto. 
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Figura 04: Materiais impressos entregues. 

 Nos conteúdos abordados durante o curso, foi possível perceber assuntos ligados ao campo 

da Química, muito presentes no cotidiano dos participantes e relacionados aos objetivos do 
curso, como a questão do descarte do lixo, sendo este um tema percebido como mais uma das 

possíveis contribuições dos licenciandos em Química, pois notou-se não ser dada uma solução 

eficaz para o assunto, visto que a monitora trabalhou com a possibilidade de queimar ou 

enterrar, alternativas que resolvem momentaneamente o problema, causando outras formas de 
poluição. Dessa forma, os graduandos de Química possuem papel fundamental na execução de 

palestras, minicursos ou aulas que trabalhem a fundo a questão do lixo, como a reciclagem, 

conscientização da importância de se consumir menos e outros processos químicos envolvidos 
nessa temática. 

A química dos agrotóxicos, que envolve questões muito importantes (composição, as 

consequências de seu uso para o meio ambiente e para o ser humano, etc.), como também a 

química da própria água - que devido a sua abundância no planeta e nos organismos vivos, faz 
com que suas propriedades físicas e químicas sejam vistas como triviais (BROWN, 2005), são 

outros exemplos de assuntos que os estudantes do curso de Licenciatura em Química podem 

buscar desenvolver junto ao CASA, trazendo um aprofundamento nas temáticas abordadas tanto 
através de explanações como também desenvolvendo aulas práticas, como atividades de 

extensão, trazendo para os Laboratórios da Instituição que possuem equipamentos específicos e 

de fácil manuseio, como também através de materiais alternativos, os quais possibilitam uma 
melhor assimilação da teoria e consequente compreensão de fatos e fenômenos presentes no dia 

a dia da comunidade atendida pelo projeto CASA. 

Nessa linha, este estudo evidenciou aspectos importantes que devem ser compreendidos e 

considerados para as próximas ações deste trabalho. Por exemplo, buscar parcerias com 
instituições como esta, do âmbito não formal, e também com outras, no intuito de levar os 

conhecimentos produzidos no meio acadêmico para a comunidade local, de forma a contribuir 

para a transformação de suas realidades, fazendo-os perceber que a Química se encarrega da 
composição da vida, desmistificando a ideia de que ela está longe do cotidiano e de difícil 

assimilação. Dessa forma, o IF Baiano campus Guanambi, através dos licenciandos em 

Química, cumprirá o seu papel social ao oportunizar a democratização do saber, popularizando 
os conhecimentos científicos produzidos no campo acadêmico e valorizando o saber popular, 

assim como promover a aproximação e integração de estudantes e servidores do campus com a 

comunidade local e regional através de atividades extensionistas. Vale ressaltar que a referida 

pesquisa realizada no âmbito da disciplina Pesquisa e Prática Pedagógica da Licenciatura em 
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Química do IF Baiano Campus Guanambi, tem previsão de desdobramento através de projeto de 

extensão em que os saberes acadêmicos produzidos no campo da Química estabelecerão 

diálogos profícuos com os saberes populares construídos pelos integrantes das comunidades 

atendidas pelo CASA.  
Destaca-se ainda que, este estudo serviu também como dispositivo para o desenvolvimento 

de um Projeto de Pesquisa que tem como foco a análise microbiológica da água destas cisternas. 

Este projeto encontra-se em andamento e tem como objetivo investigar a forma de manuseio da 
água da chuva proveniente da cisterna, levantando dados que auxiliem posteriormente em ações 

que reforcem o já disseminado pelo GRH. 

Para isso serão realizadas entrevistas semiestruradas com as famílias das localidades onde a 
pesquisa será realizada (comunidade Teiú, pertencente ao município de Candiba, local onde 

foram construídas as primeiras cisternas; povoado de Suruá, Guanambi; e comunidade de 

Queimadas, Mutans). Neste procurar-se-á levantar dados como: tempo que a família possui a 

cisterna, quantidade de pessoas na casa, qual a finalidade da água para estas famílias, forma de 
manuseio (vasilhas utilizadas para retirada da água, higienização dos filtros, entre outros). Em 

seguida obter amostras da água das cisternas, a fim de monitorar a qualidade microbiologia 

destas (essas amostras serão coletadas mensalmente) e posterior pesquisa de microrganismos de 
acordo com a Portaria nº 518/2004 do Ministério da Saúde. 

Espera-se com o desenvolvimento deste projeto averiguar se as famílias colocam em prática 

os conhecimentos relativos aos cuidados com a cisterna obtidos durante o curso (limpeza do 
telhado, higienização da cisterna, vasilhas próprias para retirada da água, cuidado com o entorno 

da cisterna, dentre outros), para então fazer-se uma análise da água e verificar se seu estado 

condiz com o que for relatado pelas famílias. Deste modo, caso seja verificado uma água com 

uma qualidade não desejável, contaminada, serão levantadas discussões sobre a questão acerca 
dos conhecimentos abordados no espaço de ensino, de modo a buscar soluções para que ocorra 

um aprendizado real, que traga benefícios e melhorias na qualidade de vida das pessoas.  

4. CONCLUSÃO 

Diante do exposto, o estudo realizado junto a comunidade local no Centro de Agroecologia 

no Semiárido, contribuiu para a formação educacional, profissional e cidadã dos pesquisadores 
ao oportunizar a interação entre o conhecimento acadêmico e o popular, através da troca de 

saberes e da postura dialógica adotada para compreender a realidade local da população rural 

beneficiada.   

Espera-se que os resultados deste estudo possam servir de subsídio para a elaboração de 
futuras atividades de caráter extensionistas que contemplem as questões apresentadas neste 

trabalho e que estão relacionadas ao perfil do IF Baiano Campus Guanambi, permitindo que o 

conhecimento produzido no meio acadêmico entre em diálogo com o produzido por outros 
espaços de educação e com pessoas da comunidade, como será contemplado no Projeto de 

Pesquisa através do qual se fará uma análise da água da chuva armazenada nas cisternas. Por 

fim, sinaliza-se a importância deste trabalho ao publicizar as ações desenvolvidas por um espaço 
de educação não formal respeitável como o CASA e por fortalecer a tríade Ensino, Pesquisa e 

Extensão, reconhecendo como indissociáveis na/para a formação acadêmico-profissional dos 

estudantes do Instituto Federal Baiano. 
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Levar ciência a diferentes indivíduos é uma tarefa que exige certa cautela, isto por conta dos costumes
que cada indivíduo, comunidade local e sociedade possuem, muitas vezes pode vir a atrapalhar a
compreensão de conceitos científicos e a aceitação destes. Partindo disto, cabe destacar a possibilidade de
empregar as manifestações culturais como uma alternativa para apresentar e discutir ciência. No presente
artigo é colocado em discussão o emprego do teatro de mamulengos como uma ferramenta que venha a
proporcionar a disseminação da ciência, em contrapartida da utilização de situações que são vistas e
retratadas no cotidiano das pessoas. O principal objetivo da atividade descrita é trazer ao público, em sua
maioria oriunda de unidades de ensino oficiais, as noções de ciência que estão inseridas em seu contexto
e, a partir disto, permitir que o indivíduo se torne capaz de discutir sobre o que lhe é apresentado,
empregando saberes científicos atrelados a seus saberes populares, os quais caracterizam seu conjunto de
costumes e crenças. Outro objetivo, este visto por ser uma consequência, é que o indivíduo que participa
das apresentações do teatro de mamulengo leve aquilo que lhe fora apresentado a outros ambientes, como
sua casa, comunidade e grupo de pessoas próximas, de modo que a ciência venha a se tornar um bem
comum, compartilhada e divulgada a diferentes indivíduos.
Palavras-chave: cultura, ciência, mamulengo

Culture, Science and Theater: a possible triad for Teaching Chemistry

Take science to different individuals is a task that requires some caution, on account of customs that each
individual, the local community and society possess, which can often to come hinder the understanding of
scientific concepts and your acceptance. Departing this, we highlight the possibility of using cultural
events as an alternative to present and discuss science. In this article is placed on the discussion of the
employment mamulengos theater as a tool that will provide the dissemination of science, matched against
the use of situations that are viewed and portrayed in the daily lives of people. The main objective of the
activity described is to bring to the public, in its most units coming from official teaching and nearby
community, the notions of science that are embedded in its context and, from this, allow the individual to
become able to discuss what is presented to him, employing scientific knowledge linked to their popular
knowledge, which characterize his set of customs and beliefs. Other purpose, this seen to be a
consequence, is that the individual who participates in the presentations of mamulengos theater, take that
which was presented to him the other environments, such as home, community and group of close people,
so that science will become a common, shared and disseminated to different individuals.
Keywords: culture, science, mamulengo.

1. INTRODUÇÃO

Muitos se perguntam o que é cultura e almejam uma significação concreta, e a este passo
outros buscam discutir suas particularidades e aspectos que possam trazer uma definição para o
termo. Ao se propor falar de cultura, iniciamos apresentando Mello (1986). Para esse autor
cultura “é este conjunto complexo que inclui conhecimento, crença, arte, lei costumes e várias
outras aptidões e hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade.”
(BATISTA, 2010, p. 104, apud MELLO, 1986, p. 397).
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Ao reforçar o que foi expresso por Mello (1986), podemos resgatar do ano de 1871 uma
definição de cultura proposta por Edward Tylor, que ao seu tempo demonstrou clareza nas
ideias e discussões que propunha aos seus contemporâneos. Tylor trouxe a seguinte afirmativa,
cultura se constitui de todo o comportamento aprendido, é algo que independe da genética (apud
LARAIA, 1986). Esta definição vem a apresentar grande semelhança com o conceito de cultura
difundido atualmente, que nos remete a ideia de conjunto e tradição.

Ainda a discorrer sobre o que seja cultura, é possível remeter a ideia de constante
transformação do conjunto cultural, em vista das novas necessidades da sociedade e do próprio
homem, a qual busca assumir um novo conjugado de tradições e saberes.

Trabalhar com a cultura é algo que pode ser feito objetivando-se ganhar novos horizontes de
atuação e que apresenta uma enorme gama de possibilidades e perspectivas ao pretender
associa-la com outra atividade. Dentre as diversas formas de disseminação da cultura é possível
destacar as diferentes manifestações regionais e locais que permitam a expressão da tradição da
comunidade.

Uma entre as diversas formas de manifestar os saberes e as tradições de um povo pode ser a
utilização de técnicas teatrais. Essa abordagem, explorada em diferentes vertentes da sociedade,
pode vir a contribuir para os objetivos pedagógicos, levando ao ambiente escolar uma
perspectiva para a discussão de saberes populares e científicos.

Uma das variantes desta perspectiva, o teatro de bonecos apresenta um universo que permite
a explanação de diferentes questões, ao passo que possibilita a indicação de diferentes
características. Trabalhar com bonecos permite transpor diferentes peculiaridades ao
instrumento teatral. O responsável por sua confecção pode simplesmente fazer uma sobrancelha
mais expressiva, uma boca singular, olhos que tragam uma expressão única, dentre outros
aspectos, a fim de caracterizar a personagem e aproxima-la das vivências e costumes da
comunidade.

A associação do teatro de bonecos com a tradição e princípios culturais é algo pertinente em
diferentes manifestações culturais, de modo a trazer consigo sob a perspectiva artística a
discussão dos costumes, a necessidade da formação social e apontamentos econômicos e
políticos. Tal prerrogativa pode ser realizada em diferentes espaços, como na própria
comunidade local, nas escolas e em outros espaços públicos. Esse movimento itinerante do
teatro de bonecos vem trazer uma maior abrangência de público, e consequentemente o
levantamento de novas opiniões ao que se põe em discussão, sejam estas na visão de um leigo,
de um estudante ou de outro que tenha uma formação acadêmica.

Ao remetermos o teatro de bonecos no Brasil, é impossível não destacar o mamulengo, uma
arte presente na região Nordeste do país, que se configura como um exemplo de manifestação
cultural do povo nordestino. O mamulengo é uma vertente derivada do teatro que por si só
retrata características inteiramente populares, em que os atores articulam em cena, enquanto
bonecos que falam, discutem e brigam, divertindo e interagindo com o público (SANTOS
2007).

Não existe uma definição para o termo mamulengo, apenas é possível ter uma conceituação
em linhas gerais, a qual fala de uma forma específica de teatro de bonecos. Uma das principais
características desse teatro é a promoção do riso por meio de personagens que encenam
passagens, as quais se atentam a um enredo guia, mas apresentam o improviso como uma
ferramenta essencial (ALCURE, 2007).

O mamulengo apresenta grande concentração de atividades artísticas e culturais nos estados
nordestinos de Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, mas ao mesmo tempo é
visto em outros estados brasileiros como Rio de Janeiro e na capital Brasília, em virtude da
migração de indivíduos envolvidos com o mamulengo, que carregam essa tradição consigo
(ALCURE, 2007; 2010).

As pessoas que se envolvem na promoção do mamulengo são, em sua maioria, oriundas de
regiões rurais e que não possuem um contato constante com outros indivíduos de regiões
urbanas, o que permite inferir que esse trabalho é algo simples e típico de cada região, uma
tradição em contínua transformação, em virtude das novas vivências de seu público e de seus
idealizadores (SANTOS, 2007).
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O teatro de mamulengo traz bonecos confeccionados artesanalmente a partir de materiais
presentes no cotidiano dos responsáveis por executar tal arte, são empregados recortes de panos,
madeira, cordões, linhas, dentre outros materiais, e que ao final do trabalho artesanal produzem
bonecos de tamanha unicidade, que vem a encantar o público.

Geralmente a produção dos bonecos pode ser vista sob a visão genérica de bonecos de luva,
com cabeça e mãos esculpidas em madeira, ou de vareta, com todo o corpo esculpido em
madeira. Há também a facultativa presença de fios em ambas as molduras de bonecos,
conferindo a eles maior mobilidade. Mas ao mesmo tempo existem outras variações que são
vistas como peculiares a cada região que produz o teatro de mamulengo (SANTOS, 2007).

Em virtude do potencial do teatro de mamulengos em abordar diferentes enfoques e permitir
que se trabalhe a cultura e o contexto dos indivíduos, em sociedade ou em comunidades locais, é
possível atribuir a essa manifestação artística a função de disseminar ciência e levar ao público
novos saberes a seu conhecimento, de modo a adicionar novos valores a seus costumes e
cultura.

A necessidade da divulgação científica vem do preceito de interligar a ciência, a tecnologia e
a sociedade, e quando é retratada a sociedade tem-se subentendido seus costumes e bagagem
cultural. Ao se propor discutir sobre ciência atrelando a cultura da comunidade é almejado que
os indivíduos busquem refletir acerca do ser cidadão e se torne capacitado a opinar sobre os
rumos da sociedade, trazendo reflexões sobre os saberes e práticas da ciência (VALÉRIO e
BAZZO, 2006).

Ao passo que se percebe a necessidade de obter uma sociedade crítica, também é necessário
que se tenha meios que venham a permitir uma educação científica, em diferentes espaços, aqui
é possível inferir o papel da divulgação científica como um meio alternativo que se propõe a
discutir ciência e correlacionar esta com diferentes situações e aspectos tecnológicos
vivenciadas pela sociedade (VALÉRIO e BAZZO, 2006).

Tendo em vista esses indicativos da necessidade de levar ciência à sociedade, caracterizando
a importância da divulgação científica, e, além disto, da exposição de valores, linguagem e
conhecimentos que retratem realidades da sociedade é viável que sejam utilizados meios que
consolidem tal prática.

O modo como é realizada a divulgação científica vem a compor uma visão que procura trazer
questões que promovam as discussões acerca dos avanços na ciência e tecnologia. Deste modo
são empregados como precursores da divulgação científica ações que trabalhem com
museologia, dramaturgia, literatura e jornalismo (VALÉRIO e BAZZO, 2006). É neste
momento que se justifica a prática do teatro de mamulengos como meio de divulgação
científica, a dramaturgia por traz desta manifestação artística permite que a ciência seja levada à
sociedade partindo da realidade de vida dos indivíduos. Aqui fica evidente que a disseminação
da ciência vem a possuir um objetivo essencial, de que leve ciência à sociedade, mas este deve
estar adaptado à realidade do público (FERRARI, ANGOTTI e CRUZ, 2005).

Na busca pela divulgação da ciência tem-se a promoção do projeto “Química também é
cultura: Show da Química com teatro”, uma iniciativa que se originou no Departamento de
Química, Campus Professor Alberto Carvalho da Universidade Federal de Sergipe, subsidiado
pela Fundação de Apoio a Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe
(FAPITEC/SE). Este projeto de extensão vem atuando há alguns anos, principalmente, na região
Agreste do estado de Sergipe e em outras regiões do estado. O mesmo tem por finalidade levar
ciência à comunidade sob um novo molde, e uma das vertentes desse projeto é o teatro de
mamulengos, a qual traz consigo a associação da cultura local com saberes científicos.

No presente trabalho busca-se apresentar e discutir a ação do teatro de mamulengos associado
a conceitos vistos na Química são colocados em discussão o modo de produção do teatro, o
enredo das historietas, a parte experimental trabalhada e as observações retiradas do público, em
sua maioria oriundo da comunidade escolar.
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2. MATERIAIS E MÉTODOS

O desenvolvimento das atividades com o teatro de mamulengo surgiu da proposta de associar
essa típica manifestação cultural nordestina na perspectiva de se trabalhar e difundir os saberes
da ciência.

O início das atividades com o mamulengo em nosso projeto veio a ser promovido pela escrita
das narrativas, as quais vieram a ser denominadas de historietas. Personagens são criadas e
caracterizadas, a linguagem é simples e popular, e as situações empregadas são comuns, tudo
isto a fim de contemplar a abordagem requerida de cada historieta. Ao total têm-se quatro
historietas até o momento, cada uma traz consigo a abordagem de um tema ou mesmo uma
situação que corriqueiramente são vistos no cotidiano do público.

Como o objetivo de se trabalhar com o teatro de mamulengo era o de promover a introdução
de noções de ciência partindo exclusivamente de situações comuns, no decorrer da execução das
historietas foram inseridas práticas experimentais de fácil reprodução e que permitem ao público
compreender os conceitos científicos que estão envolvidos durante a situação exposta. Uma
preocupação da realização da parte experimental das historietas é o de trazer conceitos
científicos que sejam facilmente assimilados, sem a necessidade de realizar grandes abstrações,
mas que permitam o individuo a aplicá-lo em outro contexto.

Depois da produção das historietas e do preparo e testes dos experimentos escolhidos para
compor a apresentação do teatro de mamulengo, uma nova etapa passa a ser desenvolvida, a
produção dos bonecos de mamulengo.

Comumente são vistos bonecos de mamulengo produzidos a partir da madeira, e em virtude
da necessidade de adaptação desta manifestação artística à realidade do projeto buscou-se
encontrar um molde alternativo para a produção dos bonecos de mamulengo, chegando a
encontrar a possibilidade de elaborar bonecos a partir de uma massa constituída de papel
triturado em água e que se utiliza da goma da tapioca1 como material de fixação da massa,
processo similar ao papel machê. Deste modo produziram-se as cabeças dos bonecos, de acordo
com o perfil das personagens, partindo-se dessa massa, já o corpo foi feito a partir de recorte de
tecidos, estampados e coloridos, de modo a comportarem a mão do indivíduo para que o boneco
ganhasse vida.

Figura 1: Produção dos bonecos de mamulengo.

Produzidas as historietas e os bonecos, chega-se a parte de elaboração da abordagem dada às
práticas experimentais a serem executadas. Neste momento a preocupação é como trazer o
conhecimento científico ao público de modo que ele seja facilmente compreendido. Para tanto
se optou por empregar termos científicos essenciais para o entendimento.

Como no teatro cultural de mamulengo a participação do público se dá por meio da interação
mediante a sequência de situações que é exposta, que geram indagações e requerem que o seu
público venha a participar juntamente com os próprios bonecos, quando trazemos isso para a

1 A goma da tapioca é produzida a partir da adição da tapioca, farinha rica em amido extraída da mandioca, a certa
quantidade de água quente, produzindo uma goma.
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divulgação e abordagem da ciência, desempenhamos tal papel através da execução de
experimentos, realizados ali mesmo diante do palco, do público, este que é indagado acerca das
transformações ali presenciadas. Desta maneira são apresentadas as personagens das historietas
uma a uma, para que depois possa ser introduzido o enredo da historieta e todas as situações que
irão se utilizar de conceitos científicos.

À medida que a historieta acontece o público se depara com situações em que se pode
trabalhar com a ciência, neste instante o enredo é pausado e a prática experimental é realizada
em frente ao público. Durante a execução da experimentação os indivíduos ali presentes são
indagados sobre os fenômenos observados e os próprios vem a empregar seus conhecimentos na
tentativa de explicar o que vê.

O público-alvo desta atividade são estudantes do Ensino Fundamental e Médio de escolas da
Rede Pública de ensino do estado de Sergipe, chegando a contemplar as pessoas que participam
da comunidade escolar.

Todas as historietas elaboradas se passam com bonecos manuseados e produzidos pelos
próprios integrantes do grupo, o palco utilizado para as apresentações é móvel e desmontável, o
qual se constitui de uma estrutura articulável de madeira que é adornada com um tecido cheio de
recortes e cores, oferecendo o anonimato dos manuseadores e destaque para os bonecos.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

No decorrer desta discussão será abordada a execução de uma das historietas produzidas pelo
grupo, intitulada “Aconchego da Vovó”. A narrativa apresentada na referida historieta traz
como personagens o garotos Vitinho, seu pai Antônio e sua avó Dona Zefinha. O garoto Vitinho
é um menino que adora ir à praia e passear com seus amigos no shopping, e são destas aventuras
que ele traz os mais “loucos” pensamentos a seu pai e avó. O Antônio é um pai trabalhador e
vive naquela correria de homem do trabalho e conta com a ajuda de sua mãe, Dona Zefinha, na
criação de seu filho. A Dona Zefinha é um doce de avó, que adora mimar e fazer guloseimas
para o filho e neto. Essa avó tem raízes do interior, mas vive na cidade grande por conta de seu
filho Antônio, contudo, não se desprendeu de suas crenças e curiosidades sobre tudo de novo
que lhe apresentam.

3.1. Sobre o enredo da historieta

A historieta se passa com o garoto Vitinho, seu pai Antônio e sua avó Dona Zefinha. Conta
com uma enorme carga de risadas e dizeres do povo simples, sem deixar de lado o sotaque do
nordestino. A cada passeio que o Vitinho realiza ele procura descobrir algo novo, e sempre
levando essa nova experiência para casa como uma maneira de indagar e procurar saber o
porquê. Algo que ele faz sempre é procurar sua avó, levando consigo sua indagação, isto por ela
ter mais vivências do que ele e saber que ela conhece muito mais sobre as coisas do mundo.
Dona Zefinha, avó do Vitinho, sempre retruca dizendo “ô, menino cheio de armada!”. Uma das
peripécias desse menino, logo após voltar da praia, é dizer a sua avó que trouxe um pedaço do
mar, sua avó logo diz se ele a trouxe uma concha e pergunta se é “um daqueles negócios que
coloca nos zuvidos e consegue escurtar o tar de mar”, o Vitinho que já esperava essa resposta
de sua avó diz que não ter trazido uma concha, mas trouxe uma garrafa com um sistema que
simula o mar. Um tempo após sua ida a praia, Vitinho resolve passear no shopping, e se enfarta
de refrigerante e guloseimas. Chegando à casa de sua avó Vitinho faz uma bagunça na cozinha
logo após causar uma “explosão” depois de deixar cair uma bala dentro do refrigerante de cola,
sua avó retruca e diz que o que aconteceu “é coisa de gente da capitar” e o põe a limpar toda a
sujeira, e seu pai Antônio procura explicar a sua mãe o porquê da “explosão”. Em outra ocasião
o Vitinho vai dormir na casa de sua avó e demonstra a ela que é capaz de fazer a água subir em
uma garrafa, e o mais incrível com a ajuda de uma vela, Dona Zefinha diante da situação logo
exprime a ideia de que aquela vela é a “vela do cabrunco”.
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Figura 2: Os bonecos e seus trajes, na ordem são apresentados o Vitinho, a Dona Zefinha e o Antônio.

3.2. Das noções científicas trabalhadas

Como dito anteriormente, as historietas produzidas apresentam em sua narrativa a introdução
de práticas experimentais de fácil reprodução e com materiais alternativos, na perspectiva de
abordar determinados conceitos científicos.

A historieta em questão, “Aconchego da vovó”, traz consigo três experimentos distribuídos
ao longo da narrativa, são eles 1) Pedacinho do mar; 2) Erupção de refrigerante; e 3) Vela do
cabrunco, a seguir eles serão apresentados e discutidos.

3.2.1. Pedacinho do mar
Este é um experimento simples e requer os seguintes materiais: uma garrafa PET, qualquer

tamanho, água, querosene (solvente orgânico), vela, palito, corante alimentício na tonalidade
azul e estilete. A montagem do sistema é simples e rápida, inicialmente adiciona-se água até que
se atinja a metade da capacidade da garrafa PET, acrescenta algumas gotas do corante
alimentício azul à agua, a quantidade depende do volume de água, pode ser algo em torno de
três gotas para cada litro de água. Em seguida, completa o volume da garrafa PET com
querosene e acrescenta o “barco” formado a partir de uma circunferência (pedaço) da vela
fincada em um palito. Após isto é só agitar o sistema e observar a separação das fases do
sistema, a metáfora é produzida sobre a semelhança com o mar.

Figura 3: Modelo esquemático da execução da experimentação “Pedacinho do mar”.

Ao se observar o experimento “Um pedacinho do mar” é perceptível a formação de duas
fases líquidas, água e querosene, e uma fase sólida, o “barco” feito com parafina da vela (uma
mistura de vários hidrocarbonetos sólidos). Os dois líquidos são imiscíveis, ou seja, não se
misturam, e vem a formar duas fases, tal eventualidade decorre da diferença na polaridade que
eles apresentam, o solvente orgânico é um composto essencialmente apolar, enquanto a água é
um solvente inorgânico e polar, portanto, ao serem colocados em um mesmo recipiente eles
formam uma mistura heterogênea. A diferença entre as fases torna-se mais perceptível quando
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se adiciona o corante alimentício à água que adquire a coloração azul. A explicação para o fato
de que a água se encontra na parte inferior e o solvente orgânico na parte superior do interior da
garrafa PET decorre da densidade dos líquidos, o solvente orgânico possui densidade de
0,95g/mL, menor do que a da água, 1,00g/mL, e por isso o solvente orgânico se localiza acima
da água. A parafina da vela é apolar e um composto orgânico como o solvente, contudo, é pouco
solúvel no querosene por estar no estado sólido, ao visualizar o sistema é possível perceber que
o “barco” de parafina se localiza em fase intermediária aos dois líquidos, isto por conta de sua
densidade intermediária a dos dois líquidos.

3.2.2. Erupção de refrigerante
Também conhecido como experimento do Mentos® em refrigerante Coca-Cola®, ou efeito

Coca-Mentos, ele consiste em adicionar cerca de três balas de Mentos® a uma garrafa de 600
mL de refrigerante de cola, optando-se pelas versões Coca-Cola® comum e Coca-Cola Zero®, ou
por outros volumes de refrigerante. O resultado deste experimento é como o próprio nome diz
uma verdadeira erupção, podendo compará-la com um pequeno gêiser.

Figura 4: Modelo esquemático da execução da experimentação “Erupção de refrigerante”.

O experimento “Erupção de refrigerante” leva a formação de um jato de refrigerante, que
pode ser explicado pelo fato de que ao colocarmos o Mentos® no refrigerante Coca-Cola®, as
balas provocam uma alteração no equilíbrio de dissolução do dióxido de carbono (CO2) na
mistura complexa do refrigerante, ocasionando a rápida liberação do gás carbônico dissolvido
no refrigerante. Por se tratar de uma consequência drasticamente rápida e violenta são formadas
dentro do refrigerante incontáveis cavidades, mais conhecidas como bolhas, de gás carbônico,
as quais expulsam o refrigerante e os gases constituintes para fora do recipiente na forma de um
jato ou erupção de refrigerante.

Existe uma série de fatores que levam a formação dessas cavidades, um deles decorre da
composição do refrigerante. Têm-se alguns componentes do refrigerante de Coca-Cola® como o
aspartame e o benzoato de potássio, que facilitam a formação das cavidades de gás carbônico no
refrigerante. Esses dois são ingredientes do refrigerante de Coca-Cola diet® que não é mais
vendida no Brasil, mas que também fazem parte da Coca-Cola Zero® no processo de
substituição do açúcar, logo, o melhor efeito é obtido quando o experimento é realizado com
esses tipos de refrigerantes, visto que o açúcar diminui a liberação do gás carbônico.

Pelos estudos desenvolvidos até o momento, o principal fator que contribui para que a
erupção ocorra é o fato da superfície rugosa da bala de Mentos®, que possui milhares de
ranhuras que nucleiam a formação de cavidades de CO2(g) e, quando a bala é adicionada ao
refrigerante essas ranhuras vêm a permitir que as “bolhas” de dióxido de carbono, antes
dissolvido no refrigerante, sejam liberadas rapidamente e em uma grande quantidade.

3.2.3. Vela do cabrunco
Este experimento requer materiais comuns, são eles: um prato fundo, vela, isqueiro, água,

corante alimentício na tonalidade azul, e uma garrafa ou outro recipiente de vidro. Para executar
tal experimento basta fixar a vela ao prato fundo, acrescentar água e corante azul a esta, o
emprego do corante garante uma melhor visualização do sistema. Em seguida acende-se a vela
com o auxílio do isqueiro e verte-se a garrafa de vidro sob a vela, neste momento é só aguardar
e observar as alterações.
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Figura 5: Modelo esquemático da execução da experimentação “Vela do cabrunco”.

Na experimentação “A vela do cabrunco” nota-se que depois de verter a garrafa de vidro sob
a vela, percebe-se que a mesma, após certo tempo, se apaga e que o nível de água “colorida”
dentro da garrafa se altera, aumentando.

A vela se apaga por consequência de sua combustão, através da qual o gás oxigênio é
consumido e o dióxido de carbono é formado. Como era de se esperar o gás formado pela
combustão é quente sendo então menos denso que o gás oxigênio, que está a temperatura
ambiente, ficando assim na parte superior da garrafa. Com o decorrer da reação uma quantidade
de dióxido de carbono maior vai se acumulando na parte superior da garrafa dificultando a
chegada de oxigênio até o pavio para que ocorra a combustão, o que faz com que a reação seja
interrompida e a vela apague já que a combustão necessita de um ar rico em gás oxigênio.

Enquanto a vela permanece acesa o ar dentro da garrafa também fica quente; Com a
diminuição da temperatura do sistema, devido à extinção da chama, o gás também diminui sua
temperatura, o que é acompanhado de uma compressão do seu volume, diminuindo-o, o que faz
com que a água ganhe espaço dentro da garrafa, logo a mesma aumenta seu nível dentro da
garrafa.

3.3. Da interação com a plateia

Ao apresentarmos as atividades experimentais que estão inclusas no teatro de mamulengos os
estudantes e a comunidade presente são instigados a fornecerem suas opiniões a respeito das
possíveis causas para os acontecimentos e observações retirados das práticas experimentais
propostas. Quando isso é feito diversas explicações são ouvidas, estas apresentam relação com o
senso comum das pessoas, oriundo de seus costumes e crenças. Existem explicações que se
aproximam e utilizam de noções científicas, mas todas elas estão embasadas principalmente no
conhecimento cotidiano dos estudantes. A seguir têm-se em discussão as observações do
público acerca da experimentação empregada na historieta “Aconchego da Vovó”.

Ao apresentarmos o experimento “Um pedacinho do mar” alguns estudantes falam que “o
solvente ficou em cima porque ele é mais leve”, esta explicação é um exemplo do quão se pode
inferir que o aluno possui uma visão do que seria densidade, contudo, não consegue aplicar o
conceito científico de densidade e acaba por fazer explanações que empreguem a ideia de peso
na tentativa de atribuir possível explicação para o que ocorre no experimento. Um fato
corriqueiro que eles trazem à discussão após a apresentação desta experimentação é a
associação deste com o comportamento observado pelo óleo quando adicionado a um recipiente
contendo água, uma ação comumente vista na cozinha quando vai se preparar algum alimento,
demonstrando a capacidade de transpor um conhecimento anterior e relaciona-lo com outra
situação apresentada.

Quanto ao experimento “Erupção de refrigerante”, foram ouvidas explicações como
“Professora, é que a bala tem Química e libera o gás do refrigerante quando coloca ela dentro
porque a bala reage com o refrigerante!”, este discurso demonstra que existe uma ideia de que
todo o processo decorre exclusivamente de uma reação, já que é habitual explicar a formação de
gás por meio de reações químicas. Contudo pode-se perceber que o público não nota que ele
próprio acaba afirmando implicitamente que o gás não é formado no processo, e que na verdade
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ele está dissolvido no líquido e acaba sendo desprendido do líquido, remetendo a uma noção que
infere um processo físico.

A ideia do saber popular também está presente na explicação dada pelos ouvintes da
historieta para o experimento “A vela do cabrunco”, isto por conta que eles trazem a afirmação
de que “a vela apagou porque acabou o ar lá dentro, então tem espaço para a água subir”. A
ideia apresentada expressa uma noção de ocupação do espaço, em que a água preenche a garrafa
a partir do momento que a chama da vela se extingue, o que acontece, pelo senso comum, como
uma consequência da ideia de que todo o oxigênio do interior da garrafa de vidro acabou sendo
consumido pela combustão da vela.

4. CONCLUSÃO

O preceito de disseminar ciência sob um novo molde, empregando a dramaturgia por meio do
emprego do teatro de mamulengos se consolidou como um meio atrativo de se trabalhar, isto
por conta da possibilidade de ver mais além de sua realidade, buscar a ciência de cada momento,
de cada situação e trazer ela à tona ao público.

À medida que buscamos a ciência de nosso cotidiano, é possível perceber as diferentes
manifestações dos saberes populares na perspectiva de explicar os fatos, e que em muitas das
vezes não ocorrem de maneira errônea, mas que descrevem os fatos por meio de palavras
simples e noções básicas, as quais fazem inferência à ciência de maneira implícita.

Por meio da execução da dramaturgia dos mamulengos é possível inferir que o contexto e
discussões apresentados sejam levados a outros ambientes fora do espaço da apresentação,
como a casa do indivíduo, sua comunidade e pessoas que participam de seu cotidiano. Deste
modo a disseminação da ciência ocorre numa proporção satisfatória e que leva à formação de
indivíduos capazes de discutir e opinar sobre aquilo que o cerca.

Após a realização da historieta é possível notar que aqueles que a presenciaram buscam
discutir com seus pares e colegas sobre os conceitos e situações expostas, neste momento vê-se
que a ciência ali abordada passa a permear a conversa e os indivíduos procuram trazer
argumentos e defender seus pontos de vista, tais observações levam a crer que foi possível
disseminar a ciência, e que o público vai levar aquela experiência além do espaço de
apresentação.

A execução da historieta posta em discussão no decorrer deste trabalho ocorreu de modo
satisfatório, mas ainda é necessário realizar alguns ajustes quanto à linguagem científica
empregada e trazer conceitos que possam ser correlacionados com aqueles que já foram
apresentados. É possível afirmar também a necessidade de variação de contextos, com novas
situações e conceitos abordados, a fim de abranger um maior raio de alcance de público, e
através disso poder discutir sobre os saberes da ciência empregando novas opiniões.
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Este trabalho teve como objetivo contextualizar o estudo dos óxidos através da oficina temática “Óxidos: simulando a 

produção de chuva ácida”, visando possibilitar a compreensão dos alunos acerca deste problema ambiental. Os sujeitos 

da pesquisa foram alunos do 1ª e 3ª série do ensino médio de duas escolas públicas da rede estadual de ensino do Estado 

de Sergipe, um total de 48 alunos. Foram utilizadas estratégias de ensino diversificadas tais como: leitura e discussão de 

texto, experimentação, software educacional e jogo didático. Como instrumentos de coletas de dados foram utilizados a 

tempestade de ideias, questionamentos e observação. A análise dos dados coletados teve como referência a análise de 

conteúdo. Da análise dos resultados fica evidente que: oficina temática é uma boa estratégia metodológica de ensino 

para possibilitar a contextualização; necessidade de valorizar a atividade de leitura de textos científicos relacionados a 

ciências; os softwares educacionais e os jogos didáticos têm valor formativo porque supõem relação social e interação 

interpessoal. Assim, a oficina temática – “Simulando a produção de chuva ácida” – possibilitou a contextualização do 

estudo dos óxidos dando significado aos conceitos trabalhados e a compreensão dos alunos acerca deste problema 

ambiental e o papel de cada um no seu contexto social. 
 

  
Palavras-chave: Oficina temática, contextualização, chuva ácida. 

 

Thematic workshop: “simulating the production of acid rain" as a guiding theme to the study of oxides 

 

The objective of this study was to contextualize the study of oxides through a thematic workshop " Oxides: simulating 

the production of acid rain," aiming to make possible the understanding of the students about this environmental 

problem. The volunteers were students of the 10th and 12th grade of high school in two public schools, a total of 48 

students of state schools in the state of Sergipe. Diverse teaching strategies such as these were used: reading and 

discussion text, experiments, software, educational games. As instruments of data collection we used brainstorming, 

questioning and observation. The data analysis had as reference the content analysis. Analysis of the results it is evident 

that: the thematic workshop is a good methodological teaching strategy to enable contextualization, there is need of 
enhancing the activity of reading scientific texts related to science, educational software and educational games have 

educational value by assuming social relationship and interpersonal interaction. That way, the thematic workshop - 

"Simulating the production of acid rain" - enabled the contextualization of the study of oxides giving meaning to the 

concepts that were worked and the students´ understanding about this environmental problem and the role of each in 

their social context. 

Keywords: Thematic Workshop, contextualization, acid rain. 

___________________________________________________________________________________________________________ 

1.INTRODUÇÃO 

O ensino de Química a muito tempo vem sendo trabalhado de forma conteudista e tradicional pautado no 

modelo de transmissão e recepção do conhecimento. Neste modelo de ensino, as possibilidades para inserção 

de conceitos relacionados à realidade ao qual o aluno está inserido na sociedade são escassos. Persistem na 
comunidade escolar a ênfase na memorização de conceitos, fórmulas, regras, teorias, símbolos e 

conhecimentos fragmentados e irreflexivos. A prática curricular continua sendo predominantemente 

disciplinar, com visão fragmentada dos conhecimentos na estrutura da própria disciplina. 
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As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM) e os Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM) propõem ações interdisciplinares, abordagens complementares, 
transdisciplinares e contextualização dos conhecimentos no ensino de Ciências. Especificamente, no ensino 

de Química, os PCNEM apontam uma organização curricular voltada para formação cidadã do indivíduo. 

Partindo do cotidiano do aluno, o mesmo pode construir ou reconstruir conhecimentos químicos que 
permitam uma visão crítica do mundo, levando-o a capacidade de tomada de decisões e favorecendo o 

exercício da cidadania (BRASIL, 2002)
1
. 

Portanto, não serve componentes curriculares desenvolvidos com base em treinamento para respostas 

prontas, pois formar para a vida significa mais que reproduzir dados ou identificar símbolos, significa saber 
informar, comunicar-se, argumentar, compreender, agir, enfrentar problemas de diferentes naturezas, 

participar socialmente e ser capaz de elaborar críticas ou propostas e especialmente adquirir uma atitude de 

permanente aprendizado.  
Deve-se, então, buscar alternativas de ensino que sejam compatíveis com tais pressupostos, buscando uma 

abordagem que dinamize os processos de construção e negociação de significados dos conceitos químicos. 

As Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM) (2006, p. 117)
2
 defende: 

 
Uma abordagem de temas sociais (do cotidiano) e uma experimentação que não dissociada 

da teoria, não sejam pretensos ou meros elementos de motivação ou de ilustração, mas 

efetivas possibilidades de contextualização dos conhecimentos químicos, tornando-os 

socialmente relevantes. 

 

A contextualização permite ensinar ciências a partir da relação entre os conceitos científicos e a realidade 
dos alunos. Segundo Scafi (2010)

3
 contextualizar consiste em realizar ações buscando estabelecer analogia 

entre o conteúdo da educação formal ministrado em aula e o cotidiano do aluno. Essa relação facilita o 

processo de ensino e aprendizagem, pois desperta o interesse na aprendizagem do conhecimento científico a 
partir de aproximações entre conceitos químicos e a vida do aluno.  

“A contextualização no ensino é motivada pelo questionamento do que nossos alunos precisam saber de 

Química para exercer melhor sua cidadania” (MARCONDES, 2008, p. 69)
4
. Os conteúdos a serem 

trabalhados na sala de aula devem estar o mais próximo possível do cotidiano dos alunos, provocando o 
interesse e o estímulo dos mesmos e permitindo uma atitude mais crítica perante à sociedade a qual está 

inserido.  

Para a autora, a contextualização pode ocorrer por meio da aplicação de oficinas temáticas. A oficina 
temática busca tratar os conhecimentos de forma contextualizada e inter-relacionada, envolvendo os alunos 

em um processo de construção do seu conhecimento. Os temas abordados nas oficinas temáticas são 

baseados nos pressupostos da contextualização, sendo o conhecimento químico mais explorado e discutido 
nessa área disciplinar (MARCONDES, 2008)

4
. 

São Paulo (2007)
5
 destaca que as oficinas temáticas propiciam o desenvolvimento de um conjunto de 

conhecimentos que podem auxiliar na vida das pessoas e contribui para o entendimento da Química como 

disciplina de fundamental importância para a participação do indivíduo na sociedade contemporânea. 
A abordagem temática contribui na correlação do conteúdo químico ao tema social (MARCONDES, 

2008)
4
. O tema a ser abordado em uma oficina temática é de suma importância para atrair a atenção do 

aluno. Este tema deve abordar o estudo da realidade do discente, para que reconheça a importância do tema 
para si e para a sociedade. 

Outro fator importante no processo de ensino e aprendizagem são as metodologias e os recursos didáticos 

utilizados pelo docente. A inserção da experimentação no ensino de Química auxilia no processo de 
compreensão dos fenômenos e conceitos químicos. No entanto, a sua eficácia depende do planejamento, para 

que este método não se torne dicotomia entre teoria e prática frustrando o professor e aluno. Para que não 

haja esta dicotomia, faz-se necessário que o professor inclua diferentes metodologias de ensino na sua aula, 

facilitando a aproximação com o aluno.  
Neste contexto busca-se através das ações do PIBID/CAPES/UFS/Química a elaboração de oficinas 

temáticas tendo como eixo condutor a experimentação, discutindo a função do ensino experimental e a do 

professor nesse ensino, pois entendemos que de nada adianta realizar atividades práticas em aula, se esta aula 
não propicia o momento da discussão teórico-prática que transcende o conhecimento de nível 

fenomenológico e os saberes cotidianos dos alunos.  
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Um tema relevante a ser trabalhado no ensino médio é chuva ácida. O estudo deste problema ambiental 

permite o conhecimento sobre as suas causas e suas consequências, mas também permite trabalhar, dentre 
outros, o conteúdo específico de óxidos no ensino de Química. A chuva ácida é provocada pela emissão de 

gases tóxicos (principalmente os óxidos NOx e SOx) lançados na atmosfera pela queima de combustíveis 

fósseis de indústrias e automóveis. Esse problema ambiental afeta principalmente as grandes cidades 
industrializadas e com grande quantidade de transportes automotivos, devido à alta emissão de gases nocivos 

ao meio ambiente.  

As oficinas elaboradas pelos bolsistas PIBID/UFS/Química a partir de temas sociais trabalham com 

metodologias de ensino diversificadas visando despertar as potencialidades e contribuir para a inclusão nas 
aulas de Química, pois permite contemplar a diversidade de relações que os alunos estabelecem com o saber, 

algo importante quando se considera que as salas de aula são quase sempre heterogêneas (GOMES e 

MORTIMER, 2008)
6
. Outro ponto a ser considerado na organização do trabalho pedagógico dos bolsistas é o 

trabalho em grupo. Machado (2004)
7
 destaca a necessidade deste tipo de situação, para a autora é importante: 

 

Abrirmos espaços para os trabalhos em grupo, da diversisficação da natureza das atividades 

que propomos aos nossos alunos e da proposição de uma abordagem que considere as 

relações do contexto social mais amplo nas discussões sobre conceitos químicos 

(MACHADO, 2004, p. 174). 

 

Na aplicação da oficina temática, “Óxidos: simulando a produção de chuva ácida”, desenvolveu-se de 

forma simultânea tanto o tema social “Chuva ácida” e o estudo de óxidos. Para desenvolvimento desta 

oficina temática foram utilizadas as estratégias de ensino: texto, experimentos, software educacional e jogo 
didático. 

Esta pesquisa é parte integrante do projeto das ações do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a 

Docência (PIBID/CAPES/UFS/QUÍMICA/Campus de São Cristóvão) e teve como objetivo contextualizar o 
estudo dos óxidos norteado pelo tema “chuva ácida” visando possibilitar a compreensão dos alunos acerca 

deste problema ambiental e o papel de cada indivíduo no seu contexto social. 

2. METODOLOGIA 

A oficina temática foi estruturada nas seguintes etapas: 

1. Tempestade de ideias com intuito de identificar as concepções dos alunos acerca do tema social. 

O conhecimento das concepções prévias dos alunos contribui para o planejamento das atividades 
pedagógicas, considerando que as ideias dos estudantes sobre vários conceitos fundamentais de 

química, muitas vezes não coincidem com o contexto cientificamente aceito. 

2. Leitura e discussão do texto “Chuva Ácida” tendo como principal objetivo desenvolver o hábito 
da leitura e interpretação do texto, contribuindo para um melhor desenvolvimento da 

aprendizagem. Estudos mostram que os alunos possuem uma baixa compreensão nos textos 

relacionados a ciências, valoriza muito pouco a atividade de leitura, estão muito desmotivados e 
sentem muita dificuldade na leitura de textos científicos (RIBEIRO e LINHARES, 2007)

8
. A 

leitura deve promover no leitor, além da compreensão da palavra propriamente dita, mas também 

um avanço acerca da inteligência do mundo visando construir significados a partir da interação 

com o texto.  
3. Realização de dois experimentos (óxidos: simulando a produção de chuva ácida e queima da fita 

de magnésio). No primeiro experimento trabalhou-se a simulação da formação da chuva ácida e 

introduziu-se o conceito de óxidos ácidos, já no segundo experimento analisou-se como poderia 
haver formação de óxido básico a partir da queima da fita de magnésio. Além disso, a atividade 

experimental pode ser direcionada para que atinja diferentes objetivos, tais como facilitação de 

aprendizagem, habilidades motoras, hábitos, técnicas e manuseio de materiais de laboratório. 

4. No quarto momento houve a aplicação de um software educacional denominado “Chuva Ácida” 
com a finalidade de sistematizar os conceitos tanto científicos quanto sociais trabalhados ao 

longo do desenvolvimento das atividades da oficina. Este software pode ser encontrado no site 

http://www.agracadaquimica.com.br/. 
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5. A aplicação de um jogo didático denominado “Bomba” como instrumento avaliativo para 

verificar a aprendizagem dos alunos. As regras do jogo didático são baseadas nas regras do jogo 
“Batalha Naval”. Os alunos são divididos em grupos e para o início do jogo, um grupo escolhe 

uma letra e um número correspondente a palavra “Bomba” e deve responder uma pergunta, se o 

grupo acertar ao questionamento recebe pontuação. Mas também existe uma “Bomba” que se 
alguém retirar deve pagar uma prenda, que foi estabelecida previamente. Ao final, o grupo que 

obtiver maior pontuação é o vencedor. 

No presente trabalho foram utilizados como instrumento de coletas de dados a tempestade de ideias, 

questionamentos feitos ao longo do desenvolvimento das atividades da oficina e a observação. As questões 
selecionadas para análise foram as seguintes: 

  

“O que você entende por chuva ácida?” 
 

“O que causa a chuva ácida?” 

 

“Como a chuva ácida pode ser transportada para locais mais distantes aos de sua origem?” 
 

“O que pode ser feito para diminuir ou amenizar a emissão de gases poluentes na atmosfera?” 

  
O percurso de análise dos dados coletados teve como referência a análise de conteúdo, “conjunto de 

técnicas de análise das comunicações” (quantitativos ou não) que considera o rigor do método como forma 

de não se perder na heterogeneidade de seu objeto, visa obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de 
descrição do conteúdo das mensagens, indicadores e conhecimentos relativos às condições de variáveis 

inferidas na mensagem (BARDIN, 1977)
9
. Após a análise das questões citadas anteriormente, as mesmas 

foram agrupadas em razão de caracteres comuns, associadas a cada questionamento feito. 

A oficina temática foi realizada em duas escolas públicas da rede estadual de ensino do Estado de Sergipe 
no ano de 2013, sendo aplicada para um total de 48 alunos. Os sujeitos da pesquisa foram alunos do 1ª e 3ª 

série do ensino médio. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A figura 1 é representativa das categorias das respostas dos alunos para o questionamento “O que é chuva 

ácida?”.  Foram estabelecidas cinco categorias: “Chuva dissolvida com gases tóxicos”, “chuva carregada de 
N e S”, “Alto teor de acidez”, “Resposta confusa” e “Não respondeu”. 
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Figura 1. Categorias referentes as respostas sobre o que é chuva ácida 

Da análise dos dados podemos notar que 35,40% dos alunos afirmaram que é uma chuva dissolvida com 

gases tóxicos e 31,20% dos alunos responderam que é uma chuva carregada de enxofre e nitrogênio. 
Observa-se da fala dos alunos que eles conseguem associar a chuva ácida à emissão de poluentes na 

atmosfera. Sem, contudo, associar a combinação desses poluentes com o hidrogênio presente na atmosfera, 

sob a forma de vapor de água para formar ácido sulfúrico (H2SO4) e/ou ácido nítrico (HNO3) resultando em 

chuvas ácidas. 

“É quando há uma grande emissão de poluentes na atmosfera, fazendo com que a chuva fique mais ácida 

que o normal”. 

Para 10,40% dos estudantes a chuva ácida contém alto teor de acidez, nesta categoria não houve 

associação com o pH da água da chuva que pode atingir uma faixa de 2,0 a 2,5 em decorrência da reação dos 
gases poluentes lançados na atmosfera que reage com a água da chuva formando ácidos. O que fica 

caracterizado na fala: 

“É a chuva que carrega um certo teor de acidez”. 

Um número significativo dos alunos (18,70%) apresentaram “Respostas confusas”. Foram consideradas as 

respostas que não tinha nenhum significado conceitual, considerando que a categorização é uma operação de 
classificação dos elementos de uma mensagem seguindo determinados critérios.  

Para a questão “O que causa a chuva ácida?” a figura 2 é representativa das categorias estabelecidas. 
Foram estabelecidas cinco categorias: “Poluição atmosférica”, “Queima de gases poluentes”, “Combinação 

de gases com água”,” NO2, NO e H”, “Problemas ambientais” e “Não responderam”. 
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Figura 2. Concepção dos alunos sobre o que causa a chuva ácida. 

Para esta questão 60,40% dos discentes afirmaram que a poluição atmosférica é a principal causa da chuva 

ácida. Outros 18,70% afirmaram que é a produção de gases poluentes lançados na atmosfera pela queima dos 

combustíveis fósseis. 12,50% responderam que é a combinação de gases com água. Outros 4,20% dos alunos 

disseram que os dióxidos de enxofre e nitrogênio e hidrogênio são os principais causadores da chuva ácida. 
Já 2,10% dos alunos justificaram os problemas ambientais e 2,10% não responderam ao questionamento. São 

respostas mais associadas ao questionamento feito e há uma redução do número de alunos que não 

responderam, das observações ficou evidente uma negociação de significados entre aluno-aluno e aluno e 
professor como também melhor estruturação nas respostas, conforme as falas dos alunos: 

“A chuva ácida é causada pela emissão desenfreada de poluentes na atmosfera”. 

 “Ela é causada pela liberação de poluentes como o CO2 que reagem com as moléculas existentes no ar”. 

 “A chuva ácida é causada pela grande concentração de determinados gases na atmosfera que entram em 
encontro com a água”. 

Para o questionamento: “Como a chuva ácida pode ser transportada para locais mais distantes aos de 
sua origem?” foram criadas três categorias: “Ventos”, “Não respondeu” e “Não sabia a respeito”. 

Dos pesquisados, 60,40% afirmaram que a chuva ácida é transportada pelos ventos para locais mais 
distantes. Mas 35,4% não responderam à questão e outros 4,2% não sabiam a respeito. Após a leitura 

interativa do texto “Chuva ácida” observou-se melhor compreensão de que a chuva ácida pode precipitar em 

locais onde não há queima de combustíveis, uma vez que ela é transportada pelas correntes de ar. As falas 
seguintes caracterizam que a utilização de textos alternativos na sala de aula é uma importante estratégia 

metodológica no que diz respeito à ponte entre o saber científico e a realidade do aluno: 

 “Através das massas de ar que impulsionam as nuvens para outros locais”. 

“Através das correntes de ar”. 

“O vento transporta esses gases”. 
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Quanto aos danos causados pela chuva ácida aos seres vivos e ao meio ambiente, 64,60% dos pesquisados 

afirmaram que os principais danos causados são: problemas ambientais, problemas respiratórios, corrosão de 
monumentos históricos e arquitetônicos e 35,40% dos alunos não responderam. 

Após a intervenção do professor explicando as causas e consequências da chuva ácida no meio ambiente e 
aos seres vivos e explicar as reações envolvidas na formação do ácido através do experimento da produção 

de chuva ácida, questionou-se o que poderia ser feito para diminuir ou amenizar a emissão de gases nocivos 

na atmosfera. 

Dos pesquisados, 54,20% dos alunos afirmaram que seria possível sim e justificaram suas respostas. Estas 

afirmativas são evidenciadas na fala dos alunos: 

 “Purificando os escapamentos dos carros”. 

“Utilizando combustíveis menos poluidores, como o álcool”. 

 “Diminuindo o excesso de gases jogados na atmosfera, diminuindo a poluição”. 

“Medidas socioeducativas para o uso de transporte público”. 

Mesmo despertando o interesse entre os alunos, observou-se que 45,80% dos alunos não responderam ao 
questionamento possivelmente, a experimentação teve um caráter motivador, lúdico e essencialmente 

vinculado aos sentidos, pois não contribuiu para uma aprendizagem significativa.  

Com a aplicação do software educacional denominado “Chuva ácida” foi possível verificar uma evolução 
conceitual tanto com relação aos problemas ambientais provocados pela chuva ácida quanto sobre o estudo 

dos óxidos. Fica evidente que os alunos conseguem estruturar melhor as ideias sobre as questões discutidas e 

apresentá-las oralmente do que na forma escrita. A negociação de significados foi mais efetiva 
possivelmente, pelo fato do processo de ensino e aprendizagem ser contínuo e está em constante construção 

do conhecimento. 

Na aplicação de um jogo didático denominado “Bomba” as atitudes dos alunos foram semelhantes as 

observadas com o software educacional “Chuva ácida” confirmando o papel motivador do lúdico no 

processo de ensino e aprendizagem. 

4. CONCLUSÃO 

Da análise dos resultados e das observações pode-se considerar que a oficina temática é uma boa 

estratégia metodológica de ensino para possibilitar a contextualização no ensino de química e quando 
realizada utilizando estratégias de ensino diversificadas possibilita identificar potencialidades e promover a 

integração e negociação de significados. 

Sendo assim, há necessidade de valorizar a atividade de leitura de textos científicos relacionados a 
ciências. Para Freire (1996)

10 
a leitura deve promover no leitor, além da compreensão da palavra 

propriamente dita, um avanço acerca da inteligência do mundo visando construir ativamente, significados a 

partir da interação com o texto e posteriormente, elaborar críticas e sugestões a respeito do tema. 
 

Vale ressaltar ainda que a experimentação cria um ambiente propício para interação dialógica entre 

professor-aluno e aluno–aluno, motivando os alunos, mas não é uma garantia de uma aprendizagem 
significativa, como no nosso estudo, uma aprendizagem significativa efetiva. 

 

Portanto, tanto os softwares educacionais como os jogos didáticos têm valor formativo porque supõem 

relação social e interação entre aluno-aluno e professor-aluno, levando em consideração que a 
contextualização dos conteúdos químicos levam a uma participação mais efetiva dos alunos na construção do 

conhecimento e desperta o interesse pelas questões sociais e ambientais. 

Conclui-se que a oficina temática – “Simulando a produção de chuva ácida” – utilizando-se pluralidade de 
estratégias de ensino, possibilitou a contextualização do estudo dos óxidos dando significado aos conceitos 
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trabalhados e a compreensão dos alunos acerca deste problema ambiental e o papel de cada um no seu 

contexto social. 
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A educação ambiental crítica e emancipatória exige que os conhecimentos sejam apropriados, 

construídos, de forma dinâmica, coletiva, contínua, interdisciplinar, e participativa, voltadas para a 

construção de sociedades sustentáveis e sensibilizadas para a conservação do meio ambiente. A escola é o 

espaço onde o aluno dará sequência ao seu processo de socialização, logo sendo o lugar mais propício 

para esta sensibilização. Para que isso aconteça é preciso romper com o modelo tradicional de ensino, 

onde os alunos apenas ouvem e memorizam o conteúdo transmitido pelo professor. Partindo da relevância 
dada a esta temática o presente artigo por meio do apoio do PIBID/CAPES/UERN (Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior / Universidade Estadual do Rio Grande do Norte) apresenta uma proposta de trabalho através da 

educação ambiental no ensino formal de forma lúdica, através de atividades que explorem o ambiente 

escolar, considerando que a ludicidade seja um caminho estimulador e enriquecedor para se atingir uma 

totalidade no processo de aprendizagem e, consequentemente, na mudança de posturas em relação ao 

meio ambiente. A partir das possibilidades de reciclar resíduo orgânico, o reaproveitamento do óleo 

utilizado em frituras foi estudado e usado para promover mudanças de hábitos mais condizentes com a 

sustentabilidade. Foram desenvolvidas aulas expositivas, após a coleta seletiva do óleo de cozinha pelos 

próprios alunos para a reciclagem e produção de detergente, visando os conhecimentos dos mesmos da 

Escola Estadual Moreira Dias da cidade de Mossoró/RN. 

 
Palavra-chave: Educação ambiental, lúdico, reciclagem. 
 

PIBID / UERN: Environmental education in a playful way in the State School Moreira Dias City 

Mossoró / RN 

 

Environmental education requires critical and emancipatory knowledge are appropriate, built 

dynamically, collective, ongoing, interdisciplinary, and participatory, focused on building sustainable 

societies and sensitized to environmental conservation. The school is the space where the student will 

follow up their socialization process as soon as the most suitable place for this awareness. For this to 

happen it is necessary to break with the traditional model of education, where students just listen and 

memorize the content transmitted by the teacher. Starting from the importance given to this issue this 

article through support PIBID/CAPES/UERN (Institutional Scholarship Program Initiation to 

Teaching/Coordination of Improvement of Higher Education Personnel / State University of Rio Grande 

do Norte ) presents a proposal working through environmental education in formal education through 

play , through activities that explore the school environment , considering that playfulness is a stimulating 
and enriching way to achieve a totality in the learning process and hence the change of postures relation 

to the environment . From the possibilities to recycle organic waste, the reuse of the oil used for frying 

was studied and used to promote changes in habits more consistent with sustainability. Lectures were 

developed after the selective collection of cooking oil by the students for the recycling and production of 

detergent, seeking knowledge of the same State School Moreira Dias City Mossoró/RN. 

 
Keyword: Environmental Education, playful, recycling 
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1. INTRODUÇÃO 

De acordo com a Política Nacional de Educação Ambiental (Lei 9.795/99) Art.2
o
 

a educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação nacional, 

devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do 

processo educativo, em caráter formal e não formal.
1
 No entanto, não é essa a realidade 

que observamos, especialmente quando se trata da educação oferecida pela rede pública. 

E quando a educação ambiental é abordada em sala de aula, não há o cuidado em inseri-

la no contexto das outras disciplinas básicas, de forma integrada e simultânea. A 

importância dos conhecimentos em educação ambiental na formação do indivíduo está 

no seu despertar como parte do ambiente no qual está inserido, se contrapondo a visão 

antropocêntrica de que o homem não precisa se importar com os impactos gerados nos 

demais componentes da natureza (Salera Jr, 2011).
2 

É evidente, em toda a sociedade, que uma das melhores formas de 

conscientização do cidadão, concernente à preservação do meio ambiente, é sensibilizá-

lo quanto aos hábitos e costumes que o ajudarão a cuidar e preservar o mesmo. Para 

desenvolver habilidades e atitudes nos alunos, que sejam plausíveis em relação ao meio 

ambiente, faz-se necessário estabelecer representações sociais que poderão ser 

desenvolvidas tanto no âmbito escolar quanto na comunidade da qual fazem parte. Haja 

vista ser um processo educativo, que se desenvolve com ações decorrentes da 

consciência da realidade do meio ambiente, tendo como meta a construção da 

aprendizagem e do conhecimento contínuo, pautados no respeito a todas as formas de 

vida, permitindo a inserção de valores e ações que contribuam de forma significativa 

para a transformação social, bem como a preservação ecológica. Dessa forma, ocorre o 

estímulo para a formação de sociedades socialmente justas e ecologicamente 

equilibradas, que conservam entre si relação de interdependência e diversidade 

(AMORIM, 2005).
3 

A educação ambiental é um processo em que o indivíduo e a coletividade 

constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências 

direcionadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, 

essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade.
 
Os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN’s) afirmam ainda que a interdisciplinaridade é essencial ao 

desenvolvimento de temas ligados ao ambiente, sendo necessário desfragmentar os 

conteúdos e reunir as informações dentro de um mesmo contexto, nas várias disciplinas. 

Assim, o aprendizado e a fixação de conteúdos serão facilitados e como consequência 

apresenta-se a aplicação eficiente dos novos conhecimentos na comunidade.
4
 Neste 

sentido, a educação ambiental passa a ser uma das ferramentas pela qual é possível 

sensibilizar os cidadãos sobre o seu papel na sociedade e a importância da conservação 

dos recursos naturais. 

Segundo Barcelos (2008) a escola é um local privilegiado para a realização da 

educação ambiental, desde que se dê a oportunidade à criatividade.
5
 Percebe-se então a 

importância da escola buscar diferentes estratégias eficientes para sensibilizar os 

discentes. Esta sensibilização é importante, pois, a partir da comunidade escolar podem 

surgir iniciativas que transcendam este ambiente. A escola se constitui em um espaço 

onde o aluno muitas vezes dá início ou sequência ao seu processo de socialização, pois 

será nesse espaço que ele terá contato com a formação de acordo com os reflexos das 

necessidades da sociedade. Segundo Santos (2006), o aprendizado de comportamentos 

ambientalmente corretos no cotidiano da vida escolar, favorecerá a formação de 

cidadãos responsáveis.
6
 A escola, em função de sua relevância nessa formação, deverá 

fornecer meios eficientes para que o aluno perceba e compreenda, especialmente, as 

consequências das ações humanas para o meio ambiente, abrangendo a sua própria 
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espécie e para os outros seres vivos, trabalhando a visão integrada do ambiente 

(Fermiano; Fofonka, 2011).
7 

Segundo Barcelos (2008), novas alternativas metodológicas na educação em 

geral, na educação ambiental em particular, precisam de um envolvimento afetivo, 

lúdico e amoroso. Barcelos (2008) cita ainda que, o grande desafio dos educadores e 

pesquisadores em educação ambiental é criar uma forma onde a temática ambiental 

esteja presente em todas as disciplinas ou no maior número possível delas.
5 

 No entanto, a escola muitas vezes se preocupa em se inserir nos moldes da 

educação moderna e multidisciplinar, esquecendo-se de reconhecer e trabalhar as 

potencialidades de cada aluno nesse processo. O modelo ideal deveria partir da 

estimulação pessoal de cada aluno, com a finalidade de se obter como resposta, 

comportamentos construtivos e, assim, alcançar a adequada fixação e aplicação de 

conhecimentos e como consequência, contribuir para uma sociedade ambientalmente 

saudável. A consciência dessa lacuna no processo de formação já existe há algum 

tempo. O que nos falta é o uso de ferramentas didáticas que tornem o conhecimento de 

fácil aplicabilidade no cotidiano dos alunos, em especial, os que estão ainda nos 

primeiros anos de formação. Uma alternativa de comprovado sucesso é a adoção de 

atividades que ultrapassem os limites da sala de aula. 

De modo a ampliar a educação ambiental na Escola Estadual Moreira Dias e 

proporcionar, simultaneamente, aos alunos envolvidos, crescimento pessoal e 

profissional, juntamente com o PIBID/CAPES/UERN foi sugerida uma proposta para 

prevenir o meio ambiente dos impactos causados pela forma incorreta de descarte do 

óleo de cozinha usado. Entre as diversas possibilidades de reciclar este produto de 

maneira fácil e econômica, podemos citar a sua aplicação na produção de resina para 

tintas, sabões, detergentes, glicerinas, rações para animais e biodiesel. Como meio de 

aprendizagem foram apresentados seminários para conscientizar alunos e funcionários 

da escola em relação ao descarte inadequado do óleo de cozinha, mostrando também a 

possibilidade de reúso deste produto de forma correta e não prejudicial à saúde e ao 

meio ambiente. Como aplicação do conteúdo apresentado, foi demonstrado na prática, 

de forma simples e artesanal, a produção do detergente biodegradável a partir do óleo de 

fritura usado. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Inicialmente foram realizados estudos e pesquisas para a elaboração dos 

materiais utilizados na realização das atividades a serem desenvolvidas com o apoio do 

PIBID/CAPES/UERN (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a 

Docência/Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior/Universidade 

Estadual do Rio Grande do Norte). Através de reuniões foi possível realizar discussões 

sobre a viabilidade do projeto de forma a facilitar a compreensão sobre a relação direta 

entre a educação ambiental e a produção do detergente. As atividades realizadas tiveram 

como principal objetivo conscientizar e/ou sensibilizar as pessoas para a questão da 

importância da preservação e conservação do meio ambiente buscando, na educação 

ambiental, métodos para desenvolver atividades de menor impacto. Para tanto, 

procurou-se repassar os conhecimentos de maneira espontânea e simples para os alunos 

durante o desenvolvimento do trabalho. 

Posteriormente, foi definido que as atividades seriam realizadas com os alunos 

da 1º série do ensino médio da Escola Estadual Moreira Dias, local em que foram 

realizados seminários em conjunto com discussões e o armazenamento de óleos usados, 
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tendo em foco a educação ambiental, com o estudo do seguinte tema: “Fabricação de 

detergente biodegradável, a partir do óleo de cozinha usado”, objetivando mostrar a 

importância de reciclar este óleo para se produzir o detergente biodegradável e analisar 

o ponto de vista dos alunos, esclarecendo algumas dúvidas em relação à fabricação 

deste produto. Como exigência do projeto, os alunos coletaram o óleo usado em suas 

próprias residências para que percebessem a quantidade de material que poderia ser 

reutilizado de forma útil e ao mesmo tempo a possibilidade de contribuir para a saúde 

do meio ambiente sem a realização do descarte incorreto. Após a coleta foi demonstrado 

na prática como reciclar o óleo residencial usado na própria sala de aula, tomando todos 

os cuidados necessários, uma vez que são utilizados reagentes químicos corrosivos 

como a soda cáustica, por exemplo, para produzir o detergente ecológico. 

Seminários 

 

Os seminários propostos foram organizados com o intuito de se obter o máximo 

de conscientização dos alunos sobre os problemas ambientais existentes, relacionados 

com a ocupação humana, com a responsabilidade social e com a importância do seu 

papel na construção de um ambiente saudável que propicie melhoria na qualidade de 

vida. Apresentou-se também a importância da reciclagem do óleo de cozinha, 

considerando a grande demanda de descarte inadequado, poluindo o meio ambiente. 

Mostrou-se através de vídeos e aulas expositivas, a história, a composição e a química 

presente nos detergentes biodegradáveis, para que a mensagem pretendida fosse 

transmitida e fixada com facilidade pelos alunos, uma vez que os conteúdos 

apresentados foram relacionados com o cotidiano dos mesmos. 

Produção do detergente biodegradável 

 Para conscientizar os alunos dos problemas causados pelo descarte inadequado 

do óleo de cozinha no meio ambiente, principalmente quando lançados nas pias e 

consequentemente nas redes de esgoto, foram criados métodos de reciclagem, como a 

produção de detergente biodegradável. O método experimental aplicado na escola foi 

baseado no procedimento adotado por Neide Rigo (2010)
8
, para a obtenção de 

detergente biodegradável. A Tabela 1 descreve os materiais utilizados na aula prática e 

em seguida é apresentado procedimento realizado. 

Tabela 1: Material usado na produção do detergente biodegradável 

Quantidade Materiais 

300 ml Óleo usado (coado) 

50g Soda cáustica comercial (NaOH) 

200 ml Álcool etílico comercial 

1750 ml 

60 ml 

Água fervente 

Água fria 

 

Procedimento realizado na aula prática: 

Num balde de plástico com cerca de 5 litros de capacidade ou que caiba com 

folga a mistura, colocou-se a soda cáustica (NaOH) e adicionou-se 60 ml de água fria. 

Todo o procedimento foi realizado com os equipamentos de segurança individual 

(EPI’s) e a uma certa distância dos alunos, pois ocorre uma reação exotérmica que gera 

bastante calor, ficando a mistura reacional muito quente, podendo liberar vapores 

tóxicos. Em seguida, adicionou-se o óleo coletado e o álcool etílico comercial e 
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homogeneizou-se essa mistura com uma colher de pau por cerca de 20 minutos quando 

se observou uma consistência semelhante a de leite condensado. Neste ponto, 

adicionou-se a essência de um chá de ervas extraída com água quente para adicionar 

odor agradável a mistura e novamente homogeneizou-se, obtendo-se finalmente o 

detergente biodegradável desejado. Após este procedimento, o detergente foi 

acondicionado em recipiente plástico e testado quanto a sua capacidade de formar 

espuma, como uma simples comprovação característica dos sabões e detergentes 

conhecida. De acordo com Neide Rigo (2010)
8
 através deste método é possível obter 

cerca de 2,3 litros de detergente a partir de 300 ml de óleo e a utilização do detergente 

produzido dessa forma, é no dia seguinte da sua produção, quando a soda fica mais 

suave.  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Ao perguntar para os alunos se eles tinham aprovado as atividades realizadas 

sobre a reciclagem do óleo de cozinha usado, todos responderam que “sim”. Isso pôde 

ser constatado durante as aulas, ao ver a empolgação dos mesmos e a atenção dada em 

cada passo, ou seja, tanto nas apresentações dos seminários onde se mostrou de forma 

teórica a importância de cuidar do nosso planeta através da reciclagem e os devidos 

cuidados na produção do detergente, por envolver reagentes químicos corrosivos e 

inflamáveis. As Figuras 01 e 02 mostram a atenção e a curiosidade dos alunos durante a 

apresentação dos seminários e a produção do detergente na escola, que fizeram questão 

de registrar em fotos.  

 
Figura 01: Apresentação do 1º seminário 

 

 
Figura 02: Apresentação do 2º seminário e produção  

do detergente biodegradável. 
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 Após os seminários, observou-se que os alunos sentem certa preocupação com o 

meio ambiente, destacando-se a importância da escola motivar ações dessa natureza. A 

educação ambiental pressupõe vencer desafios, como rompimento de paradigmas, 

conviver com a diferença, superar a sociedade, adoção dos princípios da precaução, da 

sustentabilidade e da solidariedade em nossos planejamentos e ações e exercícios 

contínuos da cidadania.
  

 
As Figuras 03 e 04 demonstram a produção do detergente na sala de aula.  

 

 
Figura 03: Apresentação dos materiais para a produção. 

 

 
Figura 04: Produção e armazenamento do detergente biodegradável. 

 

Após a discussão em sala de aula percebeu-se que o projeto na escola dentro da 

Educação Ambiental sensibilizou o aluno a buscar valores que conduzam a uma 

convivência harmoniosa com o ambiente e as demais espécies que habitam o planeta. 

Sendo um tema aprovado pela escola por meio da direção, não havendo menor 

dificuldade em desenvolver o projeto na referida escola, onde obteve êxito.  

Uma aula de caráter lúdico não é, necessariamente, aquela que ensina conteúdos 

com jogos, mas aquela em que as características do brincar estão presentes. Uma aula 

ludicamente inspirada propicia a renúncia do professor à centralização, à onisciência e 

ao controle onipotente, reconhecendo a importância de que o aluno tenha uma postura 

participativa nas situações de ensino, sendo sujeito ativo de sua aprendizagem.  

As atividades lúdicas ajudam os alunos a entrarem em contato com o mundo 

imaginário e ao mesmo tempo real, a desenvolver habilidades, criar, relacionar e 
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assimilar melhor os conhecimentos obtidos. A proposta de atividades lúdico-

pedagógicas nas práticas educativas além de favorecer a relação das crianças com os 

adultos causa-lhes prazer, contribui para o desenvolvimento pleno da capacidade 

infantil, na formação humana e na transformação da realidade. Aprender por meio de 

brincadeiras, independente da idade, significa maiores chances de assimilação do 

conhecimento.  

4. CONCLUSÃO 

Com este trabalho, conseguiu-se ampliar e demonstrar a importância de se 

preservar o meio ambiente, desenvolvendo com os alunos atividades teóricas e práticas 

relacionadas com o cotidiano e a química como ciência. A educação é essencial à 

promoção de tais valores e para aumentar a capacidade das pessoas de enfrentar as 

questões ambientais e de desenvolvimento. Além disso, observou-se que a escola 

envolvida no projeto adotou a coleta do óleo de cozinha usado fazendo com que os 

alunos reconheçam a importância de reciclar e a viabilidade de tal prática, tanto no 

sentido de preservação do meio ambiente, como no sentido econômico, onde o material 

que seria descartado passa a ser útil novamente. Outra observação importante foi feita 

em relação ao despertar do maior interesse pelo estudo da química apresentado pelos 

alunos, quando na produção do detergente biodegradável, o que certamente contribuirá 

para o estudo de outros temas da área de química. 

Por isso, torna-se indispensável em um processo de ensino aprendizagem, a 

prática de projetos consistentes referente às questões ambientais, pois as práticas de 

educação ambiental na sala de aula proporcionam ao aluno a ter consciência crítica 

sobre a importância de preservação do meio ambiente seja na escola ou em qualquer 

outro ambiente. Dessa forma, os alunos aprendem a ter bons hábitos o que pode tornar o 

meio ambiente mais preservado e gerar benefícios para a sociedade, com alunos 

voltados criticamente para os problemas ambientais da geração presente e também das 

futuras gerações.  
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Resumo do artigo. 

O teatro de mamulengos é uma forma de manifestação artística genuinamente nordestina que pode ser 

pensada de modo a contribuir para uma aprendizagem mais divertida e descontraída, tonando assim, a 

busca pelo conhecimento mais prazerosa. A grande contribuição dessa forma de arte teatral é relacionar 

ciência, cultura e saberes populares tendo como público alvo toda a comunidade em que esteja sendo feita 

a apresentação.  No presente artigo, busca-se apresentar o relato das atividades desenvolvidas no âmbito 

do ensino de Química atrelado ao teatro como uma alternativa de problematização dos saberes populares 

e científicos. Então será apresentada uma historieta que busca retratar aspectos   sobre o uso da água a ser 

consumida no dia a dia. O intuito desta temática, apresentando um experimento que aborde o teor de 

hipoclorito de sódio usando de um método analítico de uma titulação iodimétrica, é mostrar que os 

saberes populares e científicos podem contribuir conjuntamente para abordar o problema de tratamento de 

água das pessoas. 
 

Palavras-chave: Momunlengos. Ensino de quimica, tratamento de água, 

 

The meeting of theater and Chemistry: a path to provoke reflections on popular knowledge 

 

The mamulengos theater is an artistic expression mode, typically northeastern that can contribute to a 

learning more fun and enjoyed allowing the search for a knowledge more pleasurable. The major 

contribution of this theatrical art mode is to relate science, culture and popular knowledges having as 

target the whole community. In this article, we present the activities report carried out in point of view of 

the chemistry teaching coupled to theater as an problematization alternative of popular and scientific 

knowledges. Then a little story that seeks to portray aspects of the use of water to be consumed on the day 

will be. The purpose of this theme, presenting an experiment that addresses the content of sodium 

hypochlorite using an analytical method of a iodimétrica titration, is to show that the popular and 

scientific knowledge can contribute together to address the problem of water treatment from people. 

Keywords: Mamulengos, Chemistry Teaching, Water treatment  

217



X.X. Santiago et al., Scientia Plena X, XXX (20XX)                                           XXX 

 

1. INTRODUÇÃO 

Importância de jogos teatrais no ensino de Química 

Atualmente, um dos grandes desafios do professor em sala de aula é proporcionar um 

ensino para seus alunos de tal forma que os mesmos se sintam interessados a aprender. Nas 

ciências naturais, em particular, no ensino de Química, é ainda mais delicado por esta ser uma 

ciência abstrata, sendo necessário, muitas vezes, o uso de analogias e da imaginação.  Com 

intuito de contribuir para esse processo pode-se destacar o uso de teatro na educação como uma 

forma descontraída, que tem o proposito de ensinar as Ciências estimulando a aprendizagem de 

conceitos.[1] Segundo Palmer (2000) a dramatização nas aulas de Ciências refere-se a situações 

em que qualquer um – professor ou aluno – assume papéis diversos com o objetivo de 

demonstrar um fenômeno que é difícil de ser observado diretamente.[2] A dramatização nas 

aulas das Ciências da Natureza reforça a ideia de manter o estudante interagindo com as aulas 

envolvendo-o não apenas com uma simples representação do mundo submicroscópico da 

Química, mais também em situações-problemas sendo estas reais ou fictícias.
 
[1] 

Existem vários núcleos que exploram o Teatro e Ciências da Natureza procurando 

propagar a ciência e a educação de forma descontraída e divertida através da linguagem teatral. 

Entre vários projetos no Brasil, apresentamos a nossa proposta a “Química também é Cultura: 

Show da Química com Teatro III” apoiada pela FAPITEC (Fundação de Apoio à Pesquisa e à 

Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe) e Universidade Federal de Sergipe do Campus 

Professor Alberto Carvalho da cidade de Itabaiana-SE. Este projeto é desenvolvido por um 

grupo de licenciandos do curso de Química que buscam popularizar por todo o Estado de 

Sergipe a teatralização de mamulengos nas escolas públicas propiciando o incentivo à 

aprendizagem. [1] 

As apresentações são realizadas preferencialmente em escolas publicas, mas também 

ocorrem, em praças públicas, povoados, pois são ambientes de manifestação da tradição cultural 

popular, o que justifica o uso da linguagem mais próxima desses locais, sem que recaia a termos 

exclusivamente coloquiais. 

  Essa é a maior justificativa para a abordagem com os mamulengos, pois essa 

manifestação teatral baseada em histórias fictícias que retratam situações problemas do 

cotidiano das pessoas possibilita que a ciências, mais precisamente a Química, possa mostrar 

meios de solucioná-las. Para que o trabalho com os mamulengos possa ser caracterizado como 

teatro é necessário que ocorra a transmissão da arte para o público, com um ator, um texto e o 

público, de tal modo que estes fatos possam classificar o mamulengo como sendo tanto uma 

manifestação cultural popular, como teatral. [3] 
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O teatro de Mamulengos é estruturalmente composto por pequenas cenas para a 

apresentação dos personagens, sendo o espetáculo apresentado dentro de uma espécie de barraca 

(palco), que geralmente é feita de madeira, revestida por tecidos populares, sendo que, nessa 

barraca os que manuseiam os bonecos ficam escondidos. É um teatro de bonecos que é 

conduzido com o auxílio das mãos, de forma semelhante aquela que é utilizada pelos fantoches, 

mas apresenta uma estrutura única, com histórias, lendas, linguagem própria, personagens fixos, 

brincadeiras, piadas, musica, dança e até mesmo, ciência. [3] 

Nas histórias dos mamulengos considera-se diversos saberes, sendo que em alguns 

momentos é fácil notar uma significativa disputa entre os saberes sistematizados e populares. Os 

saberes científicos passaram a apresentar um papel muito importante em nossa sociedade, 

chegando ao ponto de menosprezarmos os outros saberes, como por exemplo, os saberes 

populares, de senso comum.[3] Os saberes populares não estão centralizados em locais restritos, 

como as zonas rurais, mas sim no mundo como um todo, uma vez que cada povo tem a sua 

cultura e sua maneira específica de lidar com o conhecimento.[5] Esses saberes variam de 

cidade para cidade, de família para família e cada localidade apresenta sua particularidade, 

específica e única. Os saberes populares se acumulam ao longo dos tempos e são transmitidos 

de geração para geração, de indivíduo para indivíduo, ou até mesmo entre grupos sociais, por 

meio da linguagem falada, de gestos e atitudes.  

 

“A valorização dos saberes popular não significa perda de qualidade, estagnação ou a 

volta ao passado, mas, saber incorporar à evolução do conhecimento informações ricas de 

experiências de vida que são tão valiosas quanto as descobertas acadêmicas.”[6] 

 

Não se deve menos prezar os saberes populares, mas sim tornar esses saberes mais 

sistemáticos, capazes de fazer ligação entre o cultural, científico e popular, presente e passado. 

E esta conexão deve ocorrer de modo a não haver superioridade de um saber sobre o outro. [6] 

Sendo assim, na abordagem de conceitos científicos, deve-se inicialmente buscar recursos 

locais, com problemas conhecidos e vivenciados pela sociedade para que se possa realizar uma 

problematização. Com isso serão estabelecidas relações entre o conhecimento científico e o 

cotidiano possibilitando um abordagem de forma mais dinâmica e mais motivadora. [7] Trata-se 

de uma abordagem de conceitos científicos atrelados ao cotidiano possibilitando um abordagem 

contextualizada culturalmente (SILVA E MARCONDES 2014). [8] 

 

Justifica se, então levar até as escolas e povoados o teatro de mamulengo em formato de 

historietas baseadas nos saberes populares como mais uma alternativa de ensinar conhecimento 

científico de forma prazerosa e divertida, em particular a Química. Não significa privilegiar os 

saberes científicos, mas apresentar situações que os saberes populares e a cultura nordestina 
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presente na comunidade a qual esteja sendo realizado o projeto, provocando assim, muitas das 

vezes, uma alternativa para o professor enriquecer sua prática em sala de aula. Dessa forma o 

projeto tem o intuito de contribuir trazendo elementos para a reflexão sobre os costumes 

presentes na população local. 

 

O objetivo deste artigo é apresentar um relato das atividades desenvolvidas a partir do 

projeto Química também é Cultura: Show da Química com Teatro III, fazendo recorte das 

apresentações e enfatizando a historieta “A química presente na água”, que foi criada e 

desenvolvida por um dos grupos que compõe o projeto. Utilizando pesquisas experimentais e 

saberes populares apresentados por pessoas do nosso convívio social, nesse caso específico 

familiares, parentes e vizinhos das regiões da zona rural do agreste sergipano, proporcionando 

assim um encontro entre os saberes populares e a química. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Para realização do projeto “Química também é Cultura: Show da Química com Teatro 

III” Utilizamos mamulengos fabricados pelos próprios integrantes do grupo, que envolve todo 

um processo de confecção dos bonecos e roupas. 

 

 

Figura 1: Construção dos mamulengos 

 

Nas apresentações os bonecos de mamulengos representam os personagens das 

historietas realizadas em um “palco” montado no local da realizado das apresentações.   
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Figura 2: Bonecos e apresentações. 

 

No Projeto existem quatro historietas formadas; a primeira historieta procura enfatizar 

uma situação entre dois cangaceiros que derrubam sal na areia e tem como obrigação separar o 

sal da areia novamente. Nesta encenação ocorre uma discussão conceitual sobre os momentos 

vivido pelos os cangaceiros e os conhecimentos de separação de misturas e solubilidade do sal 

na água. A segunda historieta chamada “Pedacinho do Mar”, narra a história de um jovem 

curioso e apaixonado pelo mar que resolve dar a sua avó alguma coisa que tivesse o 

comportamento dos oceanos ou mares. O drama é produzido a partir de uma garrafa pete 

preenchida com dois líquidos imiscíveis que possuem coloração diferente (azul e incolor) 

juntamente com um fragmento de parafina (vela), simbolizando um barco velejando. O objetivo 

é discutir conceitos envolvidos, relacionados à densidade e polaridade. Durante a dramatização 

os personagens exibem explicações do o porquê de determinados fenômeno observado, sendo 

que o jovem assume um posicionamento científico e sua avó baseia-se em saber popular.  

A terceira historieta chamada “Ciência versus Religião” procura estabelecer uma 

polêmica entre crenças e conceitos científicos. A proposta é trabalhar conceitos como titulação e 

efeitos dos antioxidantes. A narrativa da história é desenvolvida a partir de uma historieta de 

uma senhora muito religiosa que usa a sua religião para tentar levar a cura até sua filha que 

contraiu uma simples gripe. Dessa forma, os efeitos medicinais da vitamina C, bem como suas 

principais fontes de alimentos e medicações são discutidos. 

E por fim a quarta historieta abordada no presente artigo apresentamos três personagens 

que travam uma discussão sobre os males causados pela ausência da água tratada e seus 

possíveis efeitos a saúde. Experimentalmente, aborda-se a titulação iodimétrica para determinar 

o teor de hipoclorito de sódio em amostras de água. São apresentadas três soluções de 

concentrações diferentes de hipoclorito de sódio e uma padrão e é explorado a comparação dos 

teores entre as amostras. Para realizar o procedimento da titulação utilizam-se materiais de fácil 

acesso pela população como ácido acético (vinagre) amido de milho, e iodo comercial. 

No caso de presente trabalho, a historieta é baseada em saberes   investigados pelos 

integrantes do projeto junto a pessoas mais experientes da região, como por exemplo pais, avós 

e bisavós, cultivando relatos de saberes populares que ele carregam consigo. 
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A partir dos resultados da investigação dos saberes populares procurou-se elaborar uma 

historieta que promove a junção de fatos populares com conhecimentos científicos, 

proporcionando a ocorrência de uma discussão do público a respeito das concepções prévias que 

esses possuem e do entendimento obtido a partir da apresentação da historieta e do experimento 

abordado, e assim identificar contribuições que estes puderam proporcionar. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Sobre a Historieta: A Química Presente na Água. 

A historieta descobrindo de forma experimental: a química presente na água, 

representada pelos nossos mamulengos, retrata uma situação vivenciada em uma cidadezinha 

pequena do interior sergipano, tendo como personagens Jocelina, uma senhora de velhos 

costumes locais, muito conservadora por sinal, que não acredita na ciência, sobretudo nos 

médicos. Esse personagem traz um traço característico da religiosidade nordestina que acredita 

muito em remédios caseiros, feito com ervas locais. Nesse enredo, existe ainda Dora, filha de 

Jocelina, que ao contrário de sua mãe, tem visão voltada à tecnologia e à ciência. Além desses 

dois personagens, apresenta-se ainda, a Livardina, a filha de Dora, que como a mãe, gosta de 

discutir em casa os conhecimentos apresentados na escola.  

Tudo começa quando Livardina reclama à mãe de uma dor na barriga e, suspeitando do 

péssimo habito alimentar da filha, Dora decidi levar a garota ao médico, sendo essa decisão 

questionada por Jocelina, pois na visão da avó bastava uma boa reza. A contragosto da mãe, 

Dora leva Livardina ao médico para consulta, e recebe do médico diagnostico que a garota pode 

estar em quadro de doença causado por verminose. Então, logo após a prescrição dos remédios 

o médico aponta que a família deve estar consumindo água ou alimentos contaminados e 

prontamente sugere a Dora alguns cuidados para essa situação.  

 Uma vez em casa, Dora apresenta o quadro para sua mãe que então passa a contrapor-se 

a filha. Nesse contexto do enredo algumas questões são apresentadas, por exemplo, quanto a 

ciência poderá nos ajudar? Até onde nossas crenças podem falar mais alto? Até onde o instinto 

cultural, enraizados em métodos antigos de pensar, falará mais alto? Essas perguntas são 

problematizadas para os estudantes das escolas públicas e público em geral, são perguntas que 

provocam as pessoas a refletirem sobre os hábitos ditos nordestinos, sempre muito religioso, 

que acredita fielmente na sua fé e crença.  

Voltando ao enredo, a medicação foi tomada, os dias se passaram e as dores na barriga 

de Livardina retornaram. Ao mesmo tempo em que Dora lida com a situação tem que escutar os 

argumentos da Jocelia sobre uma possível falta de resultados na ação medica. É ai que Livardina 
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tem lembrança da fala do médico sobre a água contaminada e então vem em sua mente o 

tratamento de agua que o professor tinha abordado em aula. Então, Livardina tenta convencer 

sua mãe e avó a tratar a agua que bebem, já que aparentemente isso tenha sido o problema 

causador do mal da garota. Porém a avó ressalta que sempre pegava água do riacho, de água 

corrente, e que reservava a água em potes de barro ou moringas para poder “assentar” a sujeira e 

assim ficar ideal para o consumo, achando que assim a água já estaria filtrada, enfatizando 

assim que não há problema algum com a água.  Após essa parte teatral inicia-se a etapa 

experimental da atividade, falando da importância da adição de uma quantidade especifica de 

Hipoclorito de Sódio para cada litro de água como um método eficiente para eliminar germes e 

bactérias, presentes nos alimentos, onde somente a reserva da água na moringa não seria 

suficiente. 

Sobre a Atividade Experimental. 

 

O objetivo do experimento é mostrar a diferença da concentração de Hipoclorito de Sódio, 

presente na água que vem da torneira e em diferentes amostras de água (figura4) buscando 

estabelecer um parâmetro da quantidade do material e o permitido para eliminar germes, larvas 

e bactérias (figura 3). Para deixar clara a diferença do teor de hipoclorito presente em algumas 

amostras, utilizou-se como método a titulação iodimétricas onde ocorre a liberação de iodo em 

reações (f), sendo que várias soluções de concentrações distintas de Hipoclorito de Sódio 

(NaHClO), dentre elas a água da torneira, foi analisada.  

 

                                       

Figura 3: Solução de                   Figura 4: Alíquotas das amostras                Figura 5: Adição de Iodo2% 

lavagem dos alimentos                     (1, 2, 3, 4, 5) 

Para a realização da titulação usou-se um indicador alternativo, o amido, vale lembrar 

que ele é um carboidrato usado como reserva energética encontrado em muitos vegetais, raízes, 

folhas verdes, caules, sementes e frutas, nosso caso é encontrado no milho. Empregamos 

material devido ao seu fácil acesso, já que é encontrado comercialmente. Utilizou-se também o 

ácido acético 4%, que pode ser o vinagre comercial, pois esse possui um teor de 4% de ácido 

acético, e alvejante de uso doméstico de preferência próprio para lavagem de alimentos.  
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Figura 6: Adição de Alvejante, ácido acético e Amido de Milho. 

A partir disso preparam-se as três primeiras amostras de distintas concentrações, a 

quarta amostra que é a solução ideal para lavar os alimentos e nossa quinta amostra que é a água 

da torneira. Para a realização da titulação adicionamos em cada amostra 15 gotas de vinagre e 

uma ponta de colher de amido. 

            

Figura 7: Soluções preparadas 1,2,3 antes e depois da titulação 

  

Vale ressaltar que, neste primeiro experimento realizou-se a titulação das três primeiras 

soluções padrões (figura7), preparadas com concentrações diferentes, as quais indicam que o 

aumento de alvejante (hipoclorito de sódio) causa um maior gasto de iodo. E em seguida, 

procura-se instigar o público sobre qual solução tem mais hipoclorito de sódio, a água da 

torneira ou a solução utilizada para lavar os alimentos. E alguns opinam pela água da torneira. 

Mas logo percebem que se somente ela não é suficiente para lavar os alimentos significa que a 

solução ideal deve ter um maior teor de hipoclorito de sódio.  

           Conseguimos captar a atenção do público e provoca-los a pensarem sobre o hábito 

comum que é a importância do preparo da solução para lavagem dos alimentos contendo uma 

concentração ideal de hipoclorito de sódio, e que tal procedimento traz benefícios a saúde. Em 

via de regra, a discussão gira acerca dos elementos que podem ser prejudiciais à saúde causando 

verminoses, diarreias, caso da historieta onde a menina está com dor na barriga devido ao uso de 

alimentos contaminados, e que é importante seguir os conselhos médicos para solucionar muitas 

questões, complementando assim a cultura popular com base no conhecimento cientifico. 

Durante as apresentações (figura 8) há o relato das pessoas que consomem os alimentos 

sem a devida lavagem, muitas vezes, adquiridos em feiras livres, onde estão ainda mais “sujos”. 

Muitas ressaltavam não saber como lavar corretamente e nem os danos que poderia causar. 

Após as informações dadas sobre o uso da água as pessoas disseram que começarão a tomar 

1      2        3 1      2       3 
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mais cuidados. E que depois de termos ensinado como se deve fazer, e o que isso pode causar, 

ficou bem mais fácil.  Outro relato frequente é que alguns utilizavam vinagre para lavagem dos 

alimentos, porem esse material não é tão eficiente na lavagem dos alimentos como o hipoclorito, 

já que ele não mata os germes, apenas ajudam a remoção, que pode não ocorrer completamente.  

Um fato também observado é que os alunos pensam que o na água existe o cloro, e não 

o hipoclorito de sódio. Isso se justifica, talvez, porque que eles compram alvejantes comerciais 

com o nome de cloro, achando essa ser a real composição dos alvejantes, ou que os dois seriam 

a mesma coisa. Assim procuramos mostrar que em condições ambientais o cloro é simplesmente 

o gás cloro “Cl2” não sendo está a espécie presente na água utilizada para o seu tratamento, mas 

sim o Hipoclorito de Sódio (NaHClO). 

 

 

Figura 8: Imagens da Apresentação 

 

A partir do fenômeno apresentado no experimento e da discussão com o público ouvinte 

ocorre a explicação cientifica. No experimento é utilizado o método da titulação iodimétrica, 

que se refere a uma titulação usando iodo, a qual serve para a determinação da acidez das 

soluções, neste caso a do hipoclorito em água, vale ressaltar que a quantidade de iodo liberada é 

equivalente a quantidade de ácido presente na solução. Para realização de uma titulação é 

necessário um indicador, a escolha deste, é feita de modo que ele apresente mudança de 

coloração no ponto final da titulação, para que essa mudança fosse facilmente observada 

escolheu-se como indicador o amido que em presença de iodo produz um complexo de 

coloração azul. [9]
 

 Assim, à medida que aplicamos a técnica em soluções de diferentes concentrações de 

hipoclorito percebe-se os diferentes gastos da solução de iodo através da mudança de coloração 

causada pelo indicador amido    ocorre em função da presença de excesso de íon I3
-
, pois há a 

formação de um complexo de coloração azul, imediatamente no ponto de equivalência. Com 

isso a quantidade de iodo gasta é proporcional a quantidade de ácido presente através da 

seguinte reação:[10] 

NaHClO + H
+
 + 3I

-   
  Na 

+
 + Cl

-
 + I3

-
 + H2O                 [10] 

E dessa forma é possível ao aluno a visualização do fenômeno e a partir desse entender 

como se determina qual solução possui mais Hipoclorito de Sódio, além da aprendizagem de 

uma das utilidades da técnica de titulação.  
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Na abordagem do experimento, os alunos da escola básica expõem que gostaram do 

experimento por ser fácil de fazer, já os professores relatam que a atividade, além de toda a 

carga teatral, ainda se prevalece à utilização de materiais de fácil acesso, o que pode ser uma 

oportunidade para feiras de ciências, ou até mesmo o desenvolvimento em sala de aula. 

Com o experimento Livardina explica para a avó e a mãe que somente reservar a água na 

moringa não é suficiente, que isto não a deixa filtrada e que, além disso, elas podem 

complementar o tratamento de água e assim poder lavar melhor seus alimentos, e ainda ressalta 

que para beber é ideal que se ferva a água. E assim as duas, mãe e avó, conseguem sanar suas 

dúvidas, enfatizando a necessidade que a água seja tratada para o consumo nas residências e 

para irrigar as plantações. E em complemento a mãe e a avó reconhecem que usam a água do 

jeito incorreto, ou seja, não se preocupavam em realizar nenhum tratamento complementar, 

antes de consumi-la, muito menos tinha precauções em lavar os alimentos. Porém elas 

passariam a ter o devido cuidado com a água em questão, unindo a tradição de reservar a água 

na moringa e fazer o seu tratamento. 

 Através de um experimento realizado de forma simultânea a apresentação do 

teatro de mamulengos e com utilização de materiais alternativos é possível ensinar um pouco de 

Química e suas utilidades para a sociedade em geral. Isso é observado a partir das discussões 

ocorridas durante as apresentações. Além de poder contribuir para a discussão sobre um 

problema social, que é o tratamento da água. Podendo assim medir o teor de Hipoclorito de 

Sódio presente nesta, ao menos para o uso nas atividades domésticas diárias. 

 A sociedade às vezes deixa de acreditar nos conhecimentos apresentados pela 

Ciência devido à escassez de informações repassados a elas de maneira concreta e que apresente 

situações problema cotidianos, em que os conceitos científicos solucione-os de forma clara para 

a população. Nos meios de comunicação muitas vezes, as notícias e informações são lançadas 

de maneira que o público não consegue acompanhar e fazer uso desta, acabando imersos em 

uma grande quantidade de informações, as quais se tornam confusas e desnecessárias, para as 

pessoas, independente de seu status.  

 

4. CONCLUSÃO 

Com o projeto “QUÍMICA TAMBÉM É CULTURA” pôde-se levar para a população em geral 

o conhecimento e o conceitos da Ciência de forma descontraída, usando mamulengos típicos da 

cultura nordestina sergipana como forma de ensino e aprendizagem, além de abordar conceitos 

básicos científicos de Química mostrando que saberes populares apresentam uma contribuição 

nas concepções científicas, e que as concepções que são passadas pelos avós podem não estar 

equivocadas, precisando apenas ser complementadas . E mostrar que a Química também pode 
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ajudar a solucionar os problemas presentes no cotidiano mostrando para a comunidade escolar e 

em geral, que muito saber popular pode contribuir para o conhecimento e que essas tradições da 

cultura popular podem sem complementadas pelo uso da Ciência, que tende à aperfeiçoar 

técnicas antigas, em particular o uso e o tratamento da água no nosso dia-a-dia que pode ter 

contribuições tanto de conhecimentos populares quanto científicos. 
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Resumo 

Analisamos as concepções alternativas de 89 estudantes do 1º ano do ensino médio sobre ácidos e bases. 

A coleta dos dados foi realizada através da aplicação de questionário, durante as ações do 

PIBID/Química/UFS/São Cristóvão. Notou-se que a maioria dos alunos apresenta pouco conhecimento 

sobre ácidos e bases. O único modelo científico usado para ácidos e bases baseia-se na teoria de 

Arrhenius. Porém, mesmo não sabendo definir os conceitos, os alunos identificam substâncias ácidas 
presentes no cotidiano. O que reafirma a necessidade de integração entre os conceitos científicos e 

situações vivenciadas pelos alunos. O reconhecimento das suas concepções, nos permitem planejar e 

reorganizar a sequência de ensino de nossa oficina temática, a fim de contribuir para construção do 

conhecimento. 

 

Palavras-chave: concepções alternativas, ácidos e bases, oficinas temáticas. 

 

Alternative conceptions of students of 1
st
 year of high school about acids and bases investigated in 

the actions of PIBID/Chemistry/UFS/São Cristóvão 

 

We analyze alternative conceptions of 89 students of 1st year of high school about acids and bases. Data 
collection was performed through a questionnaire during actions of the PIBID/Chemistry/UFS/São 

Cristóvão. It was noted that the majority of students has little knowledge on the acids and bases. The only 

scientific model used to acids and bases is based on the Arrhenius theory. But even not knowing define 

the concepts students identify acidic substances present in daily. This reaffirms the need for integration 

between scientific concepts and situations experienced by students. The acknowledgment of his 

conceptions allows us to plan and reorganize the sequence of teaching our thematic workshop in order to 

contribute to knowledge building. 

 

Keywords: alternative conceptions, acids and bases, thematic workshops. 

 

1. INTRODUÇÃO 

O aprendizado em ciências, de uma forma geral, e em destaque o aprendizado em Química, 

pode não ser iniciado no começo da educação científica formal (ensino fundamental e médio), 

mas a partir do momento em que a criança entra em contato com o mundo a sua volta. Nesse 
momento, o indivíduo começa a criar uma série de modelos mentais, explicações que, ao ver da 

criança, são bons análogos para os problemas do seu cotidiano (GRECA e MOREIRA, 2002)
8
. 

Apesar das analogias e modelos construídos pelos alunos, resultados de pesquisa na área de 
Educação em Química, mostram que a ênfase no ensino transmissão-recepção e ausência de 

relações entre os conceitos científicos e temas sociais, limita a aprendizagem dos conteúdos 

químicos. 

 
Neste modelo psicopedagógico centrado na transmissão-recepção, os 

conteúdos científicos a serem ensinados são vistos como segmentos de 
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informações que devem ser depositados pelo professor na "cabeça vazia" do 

aluno. Por isso, é o professor o agente ativo no processo, já que fala 90% do 

tempo em sala de aula tentando "passar" ou "cobrir" o conteúdo para alunos 

silenciosos, os quais devem passivamente internalizá-lo e reproduzi-lo em 

termos verbatim nas avaliações (SCHNETZLER, 1992, p. 17)14. 

 

Essa forma de conceber o ensino provoca dificuldades no aprendizado, pois não considera a 
necessidade da interação e diálogo entre professor e aluno, além da falta de abordagem das 

questões cotidianas. 

No ano de 1970 foram iniciadas pesquisas sobre ideias que os alunos trazem consigo para a 
sala de aula. Tais ideias foram chamadas de "concepções alternativas". Os resultados dessas 

pesquisas constataram que, 

(a) as crianças possuem concepções "sobre uma variedade de tópicos em 

ciências, desde uma idade precoce e antes da aprendizagem formal da 

ciência"; (b) as concepções "das crianças são frequentemente diferentes das 

concepções dos cientistas"; e (c) as concepções "das crianças podem não ser 

influenciadas pelo ensino de ciências, ou ser influenciadas de maneira 
imprevista" (OSBORNE e WITTROCK apud BASTOS et al, 1985, p. 59)13. 

 

Pode-se notar que as concepções alternativas dos alunos podem se destoar do conhecimento 

científico tornando-se um empecilho para a aprendizagem, uma vez que tais concepções podem 

estar fixadas à estrutura cognitiva do discente, gerando o desafio para os educadores de ampliar 
o conhecimento científico do aluno. A aprendizagem em Química necessita do desenvolvimento 

da capacidade de abstração para o entendimento de conceitos químicos. A concepção alternativa 

presente na mente do aluno limita a compreensão dos conceitos, pois, na sua rede cognitiva o 

sujeito interpreta tal concepção como inteligível e não pretende, por achar menos prático, 
abstrair e assimilar conceitos científicos. 

 
Os estudos realizados sob essa perspectiva revelaram que as idéias 

alternativas de crianças e adolescentes são pessoais, fortemente influenciadas 
pelo contexto do problema e bastante estáveis e resistentes à mudança, de 

modo que é possível encontrá-las mesmo entre estudantes universitários 

(VIENNOT, 1979 apud MORTIMER, 1995, p. 21)15. 

 

O reconhecimento das concepções alternativas é pertinente de investigação, pois a sua 

identificação poderá orientar o planejamento de ensino, gerando possibilidades de promoção de 

mudanças conceituais nos alunos. Para Schnetzler (1992)
14

, a identificação dessas concepções 
devem nortear as atividades a serem realizadas nas aulas. Pois, a sua compreensão possibilita 

um melhor entendimento de como os alunos entendem determinados conceitos. A partir delas 

podemos melhorar os processos de ensino e aprendizagem. 
A mudança conceitual visa excluir da estrutura cognitiva as concepções alternativas e 

substituí-las por conceitos científicos, fortalecendo a ideia de que as concepções iniciais são 

pouco inteligíveis. Para isso, é importante gerar um conflito cognitivo no aluno, contrapondo 
suas concepções inicias com os conceitos científicos tornando a aprendizagem mais frutífera 

(BASTOS et al, 2004)
10

. A consolidação dessa mudança conceitual pode ser favorecida com a 

produção e a aplicação de oficinas temáticas. 

A oficina temática "trata-se de abordar dados, informações e conceitos para que se possa 
conhecer a realidade, avaliar situações e propor formas de intervenção na sociedade" 

(MARCONDES, 2007, p. 69)
9
. Nessa perspectiva, existe a possibilidade dos alunos 

compreenderem a validade do conhecimento científico discutido em sala de aula, pois são 
levados a compreenderem a aplicação da Ciência em seu dia a dia. A ideia da oficina temática 

defendida neste trabalho é a que contemple o uso da experimentação, integrada a vários recursos 

didáticos (SILVA, SANTOS e LIMA, 2013)
11

. 
O uso de diferentes recursos por si só não garante a geração de conflitos cognitivos, é 

necessário mediação do professor e identificação das concepções alternativas, pois estas 

concepções podem induzir o aluno ao erro. A mudança conceitual gerada pelo conflito cognitivo 
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pode ocorrer através de leituras de textos, debates e exposição de opiniões, questionamentos e 

discussões que promovam a interação aluno e professor e entre os próprios alunos. 

A escolha do tema a ser abordado na oficina temática deve ser realizada com cautela e de 

forma criteriosa, possibilitando ao discente compreender como tal conteúdo está presente em 
seu cotidiano e de que forma influencia em sua vida. 

Uma possibilidade de integração entre o conteúdo químico e um tema social é a discussão 

sobre o fenômeno da azia. A azia é resultado de um excesso de ácido liberado durante o 
processo de digestão, que pode gerar de uma sensação de queimação a dores fortes na região do 

abdômen. O aluno, ao sentir azia, não se pergunta o que pode estar causando o desconforto, 

atribui isso a um simples mal-estar. Logo, o tema "azia" pode se tornar uma boa ferramenta para 
o estudo dos ácidos e bases, possibilitando ao discente não somente o entendimento do conteúdo 

disciplinar, mas também sobre um fenômeno do seu cotidiano. 

Costa et al (2012)
16

, observaram em uma pesquisa realizada com estudantes do 1º ano do 

ensino médio da Bahia, o pouco conhecimento dos alunos sobre ácidos e bases, e ainda que na 
visão dos sujeitos da pesquisa, os ácidos podem causar algum problema a saúde. Os autores 

reconheceram limitações também acerca da identificação de ácidos no cotidiano.  

Figueira e Rocha (2011)
1
, ao analisar as concepções de estudantes da Educação Básica e 

Superior sobre ácidos e bases, percebeu que as dificuldades de compreensão destes conceitos 

são encontradas até mesmo entre os formandos do curso de licenciatura em Química. A teoria 

de Arrhenius predomina na explicação dos conceitos de ácido e base. Acreditamos que parte 
desses problemas estão relacionadas a forma que o processo de ensino e aprendizagem em 

Química vem ocorrendo ao longo dos anos nas escolas brasileiras. 

A necessidade de reconhecimento das concepções dos alunos da Educação Básica do estado 

de Sergipe, nos levaram a realização deste trabalho. O nosso objetivo é identificar e discutir 
concepções alternativas sobre o conceito de ácidos e bases.  

Este estudo além de produzir conhecimento sobre as ideias dos estudantes sobre ácidos e 

bases, poderá orientar as atividades realizadas na oficina temática “Acidez Estomacal como 
tema gerador no ensino de Ácidos e Bases”, construídas por bolsistas do 

PIBID/Química/UFS/São Cristóvão. Além de compreendermos a potencialidade do material 

produzido para ocorrência da aprendizagem significativa. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Esta pesquisa apresenta uma abordagem qualitativa, pois parte da interpretação dos 
pesquisadores sobre as respostas dos alunos (MORAES, 1999)

2
.  

Os dados foram coletados através de questionários com questões abertas. As respostas 

analisadas neste trabalho foram coletadas a partir das perguntas: 
 

O que você entende por ácidos e bases?  

Você já ingeriu algum tipo de ácido? Qual? 

 Existe ácido em nosso organismo? Onde pode ser encontrado? 

 

Os sujeitos da pesquisa foram 89 alunos do 1º ano do ensino médio de quatro escolas 

estaduais do estado de Sergipe. A coleta dos dados ocorreu durante o início da aplicação da 
oficina temática “Acidez Estomacal como tema gerador no ensino de Ácidos e Bases”. Através 

das ações do PIBID/Química/UFS/São Cristóvão durante os anos de 2012 e 2013. 

Os dados foram analisados utilizando-se a técnica da Análise de Conteúdo. A organização da 
análise levou em consideração: 1. Tabulação e organização das respostas dos alunos; 2. 

Construção das categorias; 3. Identificação das frequências das categorias com algumas 

citações; 4. Interpretação dos dados apresentados nas categorias (MORAES, 1999)
2
. 
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As categorias foram classificadas de acordo com semelhanças e diferenças presentes nas 

respostas, além de compreensão sobre a proximidade das informações com os conceitos 

cientificamente aceitos. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Ao analisar as respostas dos 89 sujeitos da pesquisa, percebemos a existência de diferentes 

concepções alternativas para o conceito de ácidos e bases. 
Para questão “o que você entende por ácidos e bases?”, observamos um baixo índice de 

resposta, pois 57,3% dos alunos não responderam à pergunta. Em relação aos 42,7% dos alunos 

que apresentaram resposta, foi possível agrupá-las e organizá-las nas categorias, “Respostas 
confusas”, “Associação com o cotidiano”, “Características de Ácidos e Bases”, “Conceito de 

Arrhenius”, “Função Química”, conforme tabela 1. 

 
Tabela 1: Concepções dos alunos sobre o conceito de ácidos e bases. 

Categorias Frequência                 Concepções 

Não respondeu 51 - 

Respostas confusas 8 “É substâncias que podem ser encontradas em 

muitos lugares.” 

“Ácidos são substâncias que regulariza a 

situação.” 

“Eles são necessários para sobreviver.” 

Associação com o cotidiano 6 “São os ácidos que contém no alimento.” 

“Que em alguns alimentos existem ácidos e no 

nosso corpo também.” 

Características 

de Ácidos e Bases 

10 “Ácido: sabor azedo estimula a secreção 
salivar, conduz corrente elétrica. Base: sabor 

adstringente torna a pele escorregadia, conduz 

corrente elétrica.” 

Conceito de Arrhenius incompleto 5 “Ácido libera H+ e base libera H-.” 

Conceito de Arrhenius  7 “Ácido libera H+ e base libera OH-.” 

Função Química 2 “Eu entendo que é uma função química, é um 

conjunto de substâncias com propriedades 

químicas semelhantes.” 

  
Na categoria “não respondeu” observa-se que a maioria alunos que participaram da pesquisa, 

não responderam a esta questão. Os dados mostram as dificuldades dos alunos em apresentar 

ideias sobre os conceitos de ácido e base, mesmo que de forma errada.  

Na categoria “respostas confusas” foi possível notar que os significados atribuídos por 8 
alunos aos conceitos de ácidos e bases estão distantes dos cientificamente aceitos.  

 

“Ácidos são os que possuem ácido e base, os que não possuem.” 

“Que alimentos possuem ácidos por isso causa ácidos.” 

“O ácido é a fruta e a base é a substância.” 

 

Os conceitos de ácidos e base estão presentes no programa da disciplina Química no 9º ano 
do Ensino Fundamental e no 1º ano do Ensino Médio, conforme o Referencial Curricular da 

Rede Estadual de Ensino de Sergipe (SERGIPE, 2011)
17

. No documento observamos que desde 

o 9º ano devem ser abordadas as propriedades, a classificação e a nomenclatura das funções 
químicas inorgânicas, entre elas ácidos e bases, porém o que percebemos é que a maior parte 

dos alunos ainda não havia estudado esses conceitos. É importante mencionar que esta oficina 

foi aplicada em 4 escolas e em diferentes períodos do ano. Durante o ano de 2013, os 
professores das escolas estaduais aderiram à greve na rede estadual de ensino o que pode ter 
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ocasionado o atraso na apresentação do conteúdo, o que pode justificar em parte as limitações 

das respostas. 

Na categoria “associação com o cotidiano” foi observado que os alunos relacionaram os 

ácidos aos alimentos, pois são os responsáveis por provocar a azia. “Os alimentos fazem parte 
dos exemplos de ácidos presentes nos livros didáticos influenciando as explicações dos 

professores na sala de aula” (FIGUEIRA et al, 2009, p. 7)
1
. Talvez, por isso, parte dos alunos 

associou ácidos aos alimentos, pois o livro ainda é um dos recursos didáticos mais utilizados 
pelos professores. Além de apresentarem relativo conhecimento sobre o conceito de ácidos para 

alimentos em geral. 

A seleção e uso do livro didático nas aulas deve ser problematizada. É preciso compreender 
até que ponto o uso do recurso contribui para a aprendizagem de determinados conceitos 

científicos. 

 
Embora o livro didático tenha sua importância reconhecida, ainda é visto 
como um instrumento do qual professores e alunos se apossam com o 

objetivo somente de obtenção de informações, possibilitando ao professor 

com dificuldades em sua formação inicial certo nível de segurança no 

desenvolvimento de seu trabalho (ECHEVERRÍA; MELLO; GAUCHE, 

2010, p. 267)7. 

 

É fundamental, portanto, que o livro funcione não apenas como fonte de informações, mas 

como recurso que contribui para apreensão de significados coerentes do ponto de vista científico 
por parte de alunos e professores. 

Na categoria “características de ácidos e bases” observa-se que os discentes reconhecem 

algumas características gerais dos ácidos e das bases. Conforme Peruzzo e Canto (2003, p. 
167)

6
, "substâncias ácidas apresentam sabor azedo e básicas são adstringentes e deixam a pele 

escorregadia". Percebemos que os alunos apresentam respostas coerentes com as 

cientificamente aceitas. 

Existem diferentes conceitos científicos para ácidos e bases, tais como a teoria de Bronsted e 
Lowry que afirma que ácido é um doador de prótons e base, um receptor de prótons. A teoria de 

Lewis considera ácido como toda espécie química capaz de receber um par de elétrons e base é 

aquela capaz de doar um par de elétrons (CHAGAS, 1999)
4
. Porém neste trabalho percebemos 

que a compreensão mais comum dos alunos para estes conceitos estão associados à teoria de 

Arrhenius. 

Para Arrhenius, ácido é toda substância que em água libera como cátion o hidrogênio (H
+
) e 

base é toda substância que em água libera como ânion a hidroxila (OH
-
).  

Nas categorias “conceito de Arrhenius completo” e “conceito de Arrhenius incompleto” 

observamos que os alunos apresentam ideias mais coerentes sobre os conceitos, porém de forma 

incompleta, pois desconsideram que a liberação dos íons H
+
 e OH

- 
ocorre em meio aquoso.  

Alguns alunos, trocaram a hidroxila OH
- 
pela simbologia de H

-
, que é inexistente, deduz-se que 

eles esqueceram o íon característico da basicidade pela teoria de Arrhenius. 

 
"Ácido libera H

+
 e base libera H

-
" 

 

As respostas referentes a estas categorias foram limitadas, permitindo-nos concluir que a 

aprendizagem dos alunos é mecânica proveniente de um ensino tradicional, ocasionando em um 
conhecimento decorativo. Percebendo assim, que os alunos apenas conseguem reproduzir o 

conceito sem que haja uma aprendizagem significativa. O conceito de Arrhenius foi o único 

apresentado pelos alunos, o que mostra que talvez, as demais teorias sobre ácidos e bases não 
sejam ensinadas no 9º ano do Ensino Fundamental e 1º ano do ensino médio. 

Vale ressaltar que a deficiência de respostas a respeito do conceito de bases foi uma 

consequência do tema da oficina que contemplava principalmente o conceito de ácido. Além de 
apenas esta pergunta abranger o conceito de bases. As demais faziam referência aos ácidos no 

nosso cotidiano. Alguns alunos apresentaram o conceito de bases a partir da teoria de Arrhenius 

e outros, a partir das suas características, como: sabor e condução de corrente elétrica. 
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 Na última categoria “função química”, os alunos conceituaram ácidos e bases como funções 

químicas, não considerando que ácido e base são funções inorgânicas distintas e classificadas 

assim, em função das diferenças existentes em suas propriedades químicas. 

 
“Eu entendo que é uma função química, é um conjunto de substâncias com propriedades químicas 

semelhantes.” 

 

Observamos na resposta praticamente a reprodução do conceito apresentado no livro de 
Usberco e Salvador (2002)

5
, "função química é um conjunto de substâncias químicas que 

apresentam propriedades químicas semelhantes, por possuírem semelhanças estruturais". O que 

nos leva a refletir, que talvez o aluno tenha apenas memorizado o conceito. 

As categorias apresentadas mostram as limitações na aprendizagem sobre o conceito de ácidos e 
base. Como identificado neste trabalho os alunos podem ainda não terem visto estes conceitos. 

Essa limitação pode ocorrer também por conta do ensino tradicional que prevalece nas aulas de 

Química. No modelo de ensino transmissivo-receptivo, a pouca relação entre o conteúdo 
químico e a sua aplicação no cotidiano. 

 Para pergunta "Você já ingeriu algum tipo de ácido? Qual?" 8,9% dos alunos não 

responderam e 91,1% além de responder citaram exemplos das substâncias ácidas que já haviam 
ingerido. Essas respostas foram organizadas nas categorias, “Alimentos/Medicamentos”, 

“Nomenclatura científica” e “Alimentos/Nomenclaturas Científicas”, conforme tabela 2. 

 
Tabela 2: Concepções sobre a ingestão de algum tipo de ácido. 

Categorias Frequência Concepções 

Não 8  “Não.” 

Alimentos/Medicamentos 70 “Sim, laranja e refrigerante.” 

“Sim, os ácidos da laranja.” 

“O do guaraná, vitamina C, ácido fosfórico” 

“Eno guaraná, limão, laranja, tamarindo.” 

“Sim, o da vitamina C.” 

“Suco de abacaxi, laranja, vinagre.” 

Nomenclatura científica 7 “Sim, o ácido cítrico, o ácido acético e o ácido 

fosfórico.” 

Alimentos/Nomenclaturas 

Científicas 

4 “Sim, o ácido cítrico (laranja) e o ácido fosfórico 
(coca-cola).” 

 

Na categoria “não” percebe-se que 8 alunos  não compreenderam que o consumo de ácidos 

ocorrem diariamente em nossas vidas. Os ácidos estão presentes em alimentos que fazem parte 

da nossa alimentação diária, como: frutas, refrigerantes, sucos industrializados e a própria água. 
A categoria “alimentos/medicamentos” mostra associação dos ácidos a alimentos com sabor 

azedo, por exemplo, a laranja e também a alimentos que ocasionam azia, como o refrigerante. 

Também observou-se a citação de medicamentos, como a vitamina C e antiácidos, como o eno 
guaraná. Nenhum dos alunos levou em consideração que a água mineral e potável, fundamentais 

em nossa vida, são levemente ácidas de acordo com o seu pH (potencial hidrogeniônico) que é 

menor que 7. 
Estas concepções mostram a necessidade de ensinar Química a partir das relações entre o 

conceito científico e o cotidiano. Os alunos, por exemplo, conseguem identificar substâncias 

ácidas que são ingeridas no dia a dia, porém desconhecem os significados para os conceitos do 

ponto de vista científico, conforme discussões já apresentadas neste trabalho.  
Nas duas últimas categorias, “nomenclatura científica” e “alimentos/nomenclaturas 

científicas”, observa-se que os alunos sabem os nomes científicos de alguns ácidos que estão 

presentes nos alimentos e fazem a relação do ácido com o alimento correspondente.  
Na temática ácidos e bases, a linguagem exerce um papel importante, pois o entendimento do 

aluno se dá pela capacidade de transitar entre os níveis representacionais de conhecimento 

químico. “O nível macroscópico, como descrição da situação empírica, no nível 

submicroscópico pode explicá-la pelo modelo de partículas e no nível simbólico, representa-se a 
transformação química por fórmulas e equações” (WARTHA e REZENDE, 2011, p. 278)

12
. 
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Dois desses três níveis puderam ser observados na minoria das respostas dos alunos, mostrando 

que eles conseguiram associar o macroscópico ao microscópico, por exemplo, a coca-cola ao 

ácido fosfórico.  

 
A palavra assume um papel fundamental e central, configurando-se como 

mediadora da compreensão dos conceitos por parte dos sujeitos e principal 

agente de abstração e generalização. É nesse sentido que a linguagem assume 

um papel constitutivo na elaboração conceitual, e não apenas o papel 

comunicativo ou de instrumento (MACHADO e MOURA, 1995, p. 27)3.  

 

Enfatiza-se o quanto a aprendizagem da linguagem científica é importante para a 
compreensão e a evolução conceitual. Logo, deduz-se que alguns alunos apropriaram-se da 

linguagem cientifica de forma mais elaborada, assim, podemos afirmar que apresentam um 

melhor entendimento dos conteúdos. Nem sempre a há uma comunicação entre o professor e o 

aluno, pois existe uma diferença entre a linguagem do aluno e a empregada pelo professor, 
precisando assim, que o professor possibilite o conflito cognitivo na sala de aula, a fim de que 

haja evolução conceitual e aprendizagem significativa. 

  
[...] nem sempre o que se fala é devidamente compreendido e significado 

como pretendemos, aponta para a importância de se abrir espaço para que as 

vozes dos alunos sejam ouvidas, para que os sentidos sejam confrontados, 

reelaborados” (MACHADO e MOURA, 1995, p. 29)3. 

 

Por fim, para pergunta: "Existe ácido em nosso organismo? Onde pode ser encontrado?", 

6,8% dos alunos não responderam, 1,1% respondeu que não existe ácido em nosso organismo, e 
92,1% atribuíram respostas de certa forma coerentes para este grupo. As categorias construídas 

são apresentadas na tabela 3. 

 
Tabela 3: Concepções sobre a existência de ácido em nosso organismo e onde pode ser encontrado. 

Categorias Frequência Concepções 

Não responderam 6 - 

Não 1 “Não.” 

Resposta Incompleta 2 “Sim.” 

“Sim, no organismo.” 

No estômago 70 “Sim, ácido clorídrico, no estômago.” 

“Sim, no estômago.” 

“Sim, no estômago, ácido gástrico.” 

“Sim, no estômago e no fígado.” 

No corpo humano 10  “Sim, no intestino.” 

“Sim, em nossos órgãos ou sistemas.” 

 
A maioria dos alunos (70) respondeu que encontra ácido no estômago. Essas respostas podem 

ter sido influenciadas pelo tema da oficina “Acidez Estomacal”. Ou ainda, pelo fato de que 

acidez estomacal é um tema interdisciplinar que envolve discussões sobre alimentação, 
problemas estomacais, sistema digestivo, que são conteúdos abordados, em outras áreas e em 

séries anteriores. 

4. CONCLUSÃO 

A análise das concepções alternativas sobre ácidos e bases mostra que poucos alunos 

conseguem definir ácidos e bases de forma coerente. Porém, mesmo não sabendo explicar o 

conceito identificam substâncias ácidas presentes no cotidiano. O que reafirma a necessidade de 
integração entre os conceitos científicos e situações vivenciadas pelos alunos. 

O reconhecimento das suas concepções, nos permitem planejar e reorganizar a sequência de 

ensino de nossa oficina temática, a fim de contribuir para construção do conhecimento e 
mudanças conceituais. Além de entender que parte das dificuldades da maioria dos alunos deve-
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se ao fato de ainda não terem visto os conceitos. Porém, esta não é a única causa, pois as 

limitações de aprendizagem de ácidos e bases, estão presentes até em alunos que cursaram o 

ensino Superior em cursos de Química. 

Este trabalho inicial foi importante para avaliação do instrumento de coleta de dados 
utilizado, pois através dele analisamos a potencialidade do material produzido para melhor 

compreensão acerca das concepções dos alunos sobre ácidos e bases. Porém, o questionário 

aplicado não foi suficientemente eficaz para coletar as compreensões que os alunos apresentam 
sobre as bases.  

Por fim, buscaremos em próximos trabalhos aperfeiçoar o instrumento de coleta de dados, e 

avaliar a importância da aplicação da oficina temática na mudança conceitual dos alunos.  
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O cenário da educação brasileira vem sendo marcado por desafios históricos, sobretudo no ensino de 

Química nas escolas do interior do nordeste brasileiro. A falta de formação específica de professores na 

área, bem como a falta de estrutura são alguns dos aspectos que acentuam as dificuldades para a 

aprendizagem da Química na Educação Básica. Diante disso, urge refletir na licenciatura quais os limites 

e possibilidades do ensino de Química nas escolas públicas e como traduzir para o cotidiano escolar os 

conhecimentos construídos na graduação. Este estudo teve como objetivo analisar o contexto escolar em 

uma instituição pública no município de Guanambi e suscitar reflexões sobre o ensino de Química em 

espaços formais de educação. 

Palavras-chave: Aprendizagem, Educação Formal, Ensino de Química. 

 

Case Study: an analysis of teaching chemistry in a public school in the city of Guanambi 
 

The scenario of the Brazilian education has been marked by historic challenges, particularly in the 

teaching of chemistry in schools in the northeastern region of Brazil. The lack of specific training of 

teachers in the area as well as the lack of infrastructure are some of the aspects that accentuate the 

difficulties for learning Chemistry in Elementary Education. Therefore, it is urgent to reflect on the 

degree the limits and possibilities of teaching chemistry in public schools and how to translate the 

knowledge built daily in the graduation for the school. This study aimed to examine the school context in 

a public institution in the city of Guanambi and raise reflections on the teaching of chemistry in formal 

education spaces. 

Keywords: Learning, Formal Education, School of Chemistry. 

1. INTRODUÇÃO 

A concepção e modelo de educação formal, notada principalmente no ambiente escolar, tal 

como temos atualmente, como dever do Estado, sistematizada, laica e direito de todos, nem 
sempre existiu, pelo contrário, ela passou ao longo da história da humanidade por um processo 

lento e gradual de evolução, como evidenciado no seguinte trecho:  

 
(...) então é quando, entre outras categorias de especialidades sociais, 

aparecem as de saber e de ensinar a saber. Este é o começo do momento em 

que a educação vira o ensino, que inventa a pedagogia, reduz a aldeia à 

escola e transforma ‘todos’ no educador (BRANDÃO, 1995, p. 27).  

   

A forma de educar das civilizações mais antigas era restrita à família, ou seja, os costumes, os 
saberes, as crenças, eram passadas pelos adultos aos jovens. Durante a idade média, a educação 

era exercida pela igreja, sendo que essa educação era limitada a poucos cidadãos privilegiados. 

Com o passar dos tempos, grupos antes excluídos iam aos poucos sendo atingidos por esse 

sistema de ensinamentos (GADOTTI, 2001).  
A educação escolar sistematizada é recente, tendo início a cerca de 250 anos, quando 

alterações na estrutura ocupacional (como por exemplo, o advento da revolução industrial no 
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séc. XVIII, onde houve um grande aumento da sociedade civil urbanizada, resultando na 

necessidade de formar cidadãos aptos a trabalhos especializados em fábricas e indústrias) 

trouxeram a urbanização e os saberes escolares passaram a contribuir na economia (GHANEM, 

p. 60).  
Entretanto, a educação escolar pública, como dever do Estado e obrigatória a toda a 

população, levou ainda dois séculos para se consolidar no Brasil. Este direito é garantido pelo 

artigo 205 da Constituição Federal de 1988, que define como objetivos o “pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho” (BRASIL, 1988). Outra produção jurídica que trata e assegura o direito à educação é a 

LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira), que passou por reformulações até 
chegar à lei 9.394/96 então em vigor.  

Esta lei veio acrescentar pontos importantes para a educação brasileira, tais como o direito 

das crianças ao ensino desde a creche à pré-escola e, a preparação dos jovens para o trabalho e 

para a convivência em meio à sociedade (BRASIL, 1996).  
Frente a muitos desafios, em uma sociedade que se modifica constantemente, muitos têm sido 

os estudos sobre a questão escolar, sobre o melhor modo de concebê-la, a fim de assegurar o 

desenvolvimento do homem em todos os aspectos, social, econômico e pessoal (GADOTTI, 
2000; DEMO, 2007).  Dessa forma, a formação docente executa um papel de fundamental 

importância. 

De acordo dados do Educacenso 2007
1
, cerca de 600 mil professores da educação básica não 

possuem formação especifica na área em que atuam ou não são graduados, desta forma uma das 

metas do Plano Nacional de Educação (PNE) 2011-2020 é garantir, em regime de colaboração 

entre a União, o Distrito Federal e os Municípios, que todos os professores da educação básica 

possuam formação especifica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de 
conhecimento em que atuam.  

Quanto ao ensino de Química, verifica-se um grande déficit de professores, sendo que na 

maioria das vezes docentes de outras áreas assumem a responsabilidade de lecionarem nesta 
disciplina, acarretando danos na aprendizagem dos alunos em relação à Química. Importante 

destacar que nos últimos anos houve um investimento por parte do governo, criando programas 

que visam à formação de professores, com cursos de Licenciaturas nas áreas de maior escassez 

de professores no país. Entretanto, a carência de professores na região nordeste ainda é 
acentuada, principalmente nas disciplinas Química, Física, Matemática e Biologia (RUIZ; 

RAMOS; HINGEL, 2007).   

 Diante dessas questões, o presente trabalho teve como propósito a investigação de um espaço 
escolar para uma melhor compreensão acerca da educação formal, bem como compreender a 

complexidade do processo de ensino-aprendizagem. Além de refletir a prática educativa, um dos 

objetivos desta pesquisa foi a análise do contexto escolar em seus limites e possibilidades, para 
compreensão da realidade educacional e os desafios da aprendizagem da docência, sobretudo, 

em relação ao ensino de Química.  

A formação docente de qualidade nunca foi tão necessária como atualmente, haja vista as 

mudanças que ocorreram até então, sejam elas no estilo de vida da população, no 
comportamento dos jovens ou no mundo tecnológico. Partindo deste contexto, trabalhos de 

natureza científica investigativa se tornam importantes, pois permitem a compreensão da teoria 

e a conscientização da prática.  
Este estudo foi desenvolvido em uma escola pública do município de Guanambi- Bahia cerca 

de 796 quilômetros da Capital, tendo como instrumento de coleta de dados: entrevistas 

semiestruturadas junto a direção e ao professor do ensino de Química, observação e análise de 
documentos para uma melhor visualização do ambiente escolar em sua complexidade, 

sobretudo, no que diz respeito ao ensino de Química no interior do nordeste.  

Optou-se por um estudo de caso por ser uma metodologia qualitativa de estudo, que não se 

limita especificamente com dados estatísticos e de quantificação no que diz respeito a índices e 

                                                        
1 Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=13583:plano-nacional-de-

formacao-dos-professores-da-educacao-basica&catid=195:seb-educacao-basica&Itemid=970> 
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representação, mas se desenvolve em locais específicos, pautado em bases teóricas que 

sustentam a discussão dos dados coletados e evidenciados na aproximação do real.  Estas bases 

teóricas no Estudo de Caso servem como dispositivos iniciais para compreensão do objeto de 

estudo, mas existe uma vigilância permanente a novos elementos que possam surgir no percurso 
metodológico e que serão fundantes na compreensão da problemática (LÜDKE; ANDRÉ, 

1986).  

Dessa forma, o Estudo de Caso pode ser concebido como uma metodologia de pesquisa 
importante e coerente, por partir de contextos específicos de investigação para articular 

dialeticamente com outros cenários educacionais convergentes ou até mesmo conflitantes para 

uma maior compreensão do fenômeno investigado. 
A importância deste trabalho reside na possibilidade de levantar questões profícuas sobre os 

desafios e os limites do ensino da Química em escolas públicas: o que ela dispõe, com o que  

lida no seu dia a dia, problemas, contribuições, perfil do corpo discente e docente, qual o seu 

papel e alvo da ação social, bem como sua importância para a sociedade.  
Neste estudo fez-se recorte de posse destas informações, levantando algumas constatações 

através de um quadro geral da realidade de uma escola pública, concebendo o processo 

educativo como amplo e inacabado, mas possível e construído paulatinamente no dia-a-dia da 
sala de aula. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

A metodologia da pesquisa teve uma abordagem qualitativa e baseou-se em análises por meio 

de observações do ambiente escolar e da prática docente para o ensino de Química. Para coleta 

de dados utilizou-se também entrevistas semiestruturadas, dirigidas à vice-diretora e à 

professora. 
Esta pesquisa foi dividida em três etapas. A primeira consistiu em conhecer o espaço escolar, 

o corpo docente e o público alvo da mesma.  

Em um segundo momento, realizou-se uma entrevista com a professora de Química, para 
conhecer sua formação profissional e perspectivas sobre sua prática em relação ao ensino de 

Química. 

Por fim, assistiu-se aulas de Química ministradas pela professora entrevistada para uma 
melhor compreensão do processo de ensino em sala de aula, dos seus desafios e possibilidades.   

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Observação da Escola     

 A Escola contemplada por esta pesquisa fica na zona urbana, no Município de Guanambi, 

distante 796 quilômetros a sudoeste da capital Salvador. Sua população estimada em 2012 era 

de 79.936 habitantes, o que a torna a 21ª cidade mais populosa da Bahia (IBGE, 2012). A 
motivação encontrada durante a escolha da escola foi pelo seu tempo de atuação na cidade 

(quatro décadas), podendo então traduzir aspectos em relação ao processo educativo comum à 

região. Logo no início a referida escola oferecia o ensino de 1ª a 4ª série do Ensino Fundamental 

e atualmente trabalha com o Ensino Fundamental, Médio e Educação de Jovens e Adultos 
(EJA). Sendo assim, perpassa por vários níveis de ensino, possibilitando uma melhor 

compreensão da educação geral no Município.  

Para preservar a imagem da escola, bem como seus alunos, professores e demais envolvidos, 
tomou-se o cuidado de não citar nomes. Sendo assim o nome da escola e da professora 

mencionados aqui, serão substituídos pela letra X.  

O preenchimento dos dados contidos no roteiro de observação da escola foi realizado com a 
ajuda da vice-diretora. Abaixo uma descrição comentada de alguns dados considerados mais 

relevantes: sobre a estrutura física, percebeu-se que a instituição passou, durante 

aproximadamente seus 40 anos de existência, por uma ampliação e por algumas reformas, 

adquirindo um bom espaço físico, com salas arejadas, iluminadas e com adaptações para 
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preservar o direito de alunos com necessidades especiais, os quais a escola por enquanto não 

apresenta em seu quadro de estudantes.  

Foi observado que a escola não possui um laboratório de Química, porém a professora 

afirmou utilizar materiais próprios e fazer algumas práticas na sala de aula. Latour e Woolgar 
(1988, p. 278), lembram a importância das práticas experimentais na construção da realidade 

científica, afirmando que “o laboratório é o local de trabalho e conjunto de forças produtivas 

que tornam esta construção possível”. Sem um espaço adequado na escola o professor não tem 
como trabalhar aulas práticas com todo o labor que a ciência exige e mesmo dispondo de local 

apropriado para realização de experimentos, a aula já seria um desafio, haja vista a grande 

quantidade de conteúdos para uma carga horária insuficiente.  
No Colégio X, além do Ensino Fundamental, Médio e EJA, citados anteriormente, no turno 

vespertino é realizado o programa do Governo Federal recentemente instalado na escola, o 

“Mais Educação” (em período integral), que oferece oficinas de pintura em tela, percussão, 

Karatê, capoeira e dança, ou seja, atividades de cunho não formal que são levadas para a escola 
passando a ter um caráter formal sistematizado. Como é um programa novo na escola, não são 

atendidos todos os alunos, sendo selecionados aqueles que possuem o Bolsa Família (pois o 

programa está vinculado a este) e que não desenvolvem outra atividade nesse período.  
Por conta da localidade da escola, a maioria dos alunos são da cidade (mais especificamente 

da zona urbana periférica), em sua maioria de família de classe baixa, necessitando-se trabalhar, 

mesmo de maneira informal (até as crianças, como engraxates, ou vendendo frutas, por 
exemplo), o que causa um grande aumento da evasão, sendo este um fator que quando se 

solicitou o número de alunos que frequentam, foi dito não ser possível informar com precisão.   

Os estudantes do noturno são bem diversificados; geralmente são alunos que trabalham no 

diurno e possuem distorção idade-série. Com base nesses problemas encontrados na escola 
(distorção idade-série, evasão escolar), o Projeto Político Pedagógico (PPP) da Escola, 

construído pelos professores juntamente com a direção, tem como principais objetivos aumentar 

o índice de aprovação, permanência, tirar do tráfico, diminuir a cultura de depreciação, etc. Vale 
ressaltar que na instituição não tem um coordenador pedagógico; devido a este motivo, a vice 

diretora informou que há dificuldades na elaboração do mesmo, mas ressaltou que buscam 

sempre melhoras, tendo consciência de que o PPP deve partir dos membros que vivenciam o dia 

a dia da escola e visa melhorias como um todo, diminuindo cada vez mais os problemas 
encontrados e buscando um melhor desempenho destes alunos no IDEB (Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica), ainda muito baixo (2.9) nesta escola.  

É lamentável a escola não possuir a contribuição de um coordenador pedagógico, o que gera 
vários atrasos em algumas atividades da escola, como por exemplo, um não acompanhamento 

do andamento das aulas, ou seja, do trabalho realizado pelo professor e a falta de apoio a alunos 

com dificuldades de aprendizagem.  
Diante de tantos desafios que esta instituição encontra no desempenho de suas atividades, 

percebeu-se um fator agravante, a questão da biblioteca não possuir funcionários, ficando por 

isso fechada, sendo aberta apenas quando o professor ou aluno precisa pegar algum livro. Em 

visita ao espaço desta, notou-se que possui uma sala maior com mesas, sendo este espaço 
dividido por uma parede que forma uma sala menor na qual estão as estantes com os livros; 

notou-se também duas pilhas de livros didáticos no chão da sala maior, o que faz parecer mais 

com um depósito, denotando ser pouco frequentado por alunos leitores.   
Muitos autores tem se empenhado em escrever sobre a temática da leitura, como Gabriel 

Perissé, que de forma simples traduz os tão sérios benefícios do ato de ler, quando, por exemplo, 

diz que “(...) Lendo, estamos apostando na construção de nós mesmos e, por conseguinte, 
também na nossa expressão verbal e escrita (2008, p. 22)”. Continuando com o pensamento de 

Perissé a respeito da leitura, quando pergunta em seu livro Ler Pensar e Escrever, se ler é bom, 

ele responde da seguinte forma: “Bom? Ler é bom demais. Ler é ótimo. Ler é mais do que 

necessário. Enriquecedor. Imprescindível... (2008, p. 01)” É quase impossível discordar destas 
afirmações. No próprio PPP da instituição está escrito da seguinte forma: “No que se refere ao 

nível de desenvolvimento dos educandos, há muitas queixas relativas à capacidade de leitura, 

interpretação, escrita, análise, comparação (grifo nosso) e outros indicativos de desempenho 
escolar”. Dessa forma notou-se que um espaço formal que poderia contribuir na diminuição de 
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tais problemas não está sendo explorado, ou seja, favorece a não formação de “alfabetos 

funcionais”, considerados aqueles com capacidade de utilizar a leitura e a escrita para fins 

práticos em sua vida cotidiana
2
. Isso influencia diretamente na aprendizagem dos conteúdos de 

Química os quais exigem uma boa interpretação.  
 

Entrevista com o Professor  

  
As perguntas direcionadas à professora tinham como objetivo conhecer a formação 

profissional, as áreas em que atua e sua visão sobre algumas temáticas levantadas sobre 

educação e o ensino de Química. 
A referida professora é licenciada em Química (motivo pelo qual foi a escolhida para a 

contribuição no desenvolvimento desta pesquisa, uma vez que na escola apenas esta tinha 

formação específica em Química), lecionando Química, como também Física. O fato de ter feito 

licenciatura e atuar na própria área traz muitos benefícios, mas como a professora entrevistada 
afirmou atuar também em outra área, isto confirma o posicionamento da professora Clélia 

Brandão, integrante do Conselho Nacional de Educação, da Câmara de Educação Básica e 

presidente da Comissão Bicameral de Formação de Professores, que afirma ser muito comum no 
Brasil professores atuarem em disciplinas diferentes das que são graduados, o que fez com que o 

governo, a partir deste lamentável quadro (que afeta e muito o aprendizado) tomasse algumas 

posições, como a criação da opção de segunda licenciatura (Globo Educação, 2013)
3
.  

Outra iniciativa por parte das autoridades no que se refere ao aperfeiçoamento dos docentes 

foi a criação do programa PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência), 

que oferece bolsas para alunos de cursos de licenciatura, dando prioridade justamente às 

disciplinas física, química, matemática e biologia, as quais são as que comumente apresentam 
professores lecionando que não são graduados na área especifica (Ministério da Educação, 

2010)
4
.  

Quando solicitada a dizer o que a levou a escolher a docência, relatou que foi uma escolha 
consciente, pelo dom e por gostar, isso comprova o que foi dito por Freire, “(...) que ser 

professor, educador, é estar envolvido em um processo de luta pela superação que nós mesmos 

aceitamos (grifo nosso). Dessa forma, tendo em mente que foi uma escolha consciente, pode-se 

afirmar que este foi um fator importante para superação dos desafios da profissão de professor, 
como por exemplo, insegurança, a qual foi apontada como algo que marcou muito o primeiro 

dia em sala de aula, seja pela falta de experiência ou mesmo pela tomada de consciência da 

realidade. 
Atuar na campo Educacional como docente, exige essa certeza na escolha profissional, visto 

os desafios que essa área impõe como a desvalorização, baixos salários entre outros. Um outro 

motivo é a constante necessidade de aperfeiçoamento, principalmente aos profissionais de 
Química, ciência que está em constante transformação. Deste modo, a formação de um bom 

profissional influencia diretamente na apropriação dos conteúdos por parte dos alunos. 

Mesmo durante aproximadamente quatro anos de estudos (período da graduação e/ou outros), 

onde os licenciandos cumprem ainda a exigência de estágios e também trabalhos como este, 
para uma melhor percepção do seu futuro campo de atuação e melhor preparação, é fato que no 

momento de realmente assumirem uma sala de aula, a insegurança e o medo serão 

frequentemente vivenciados, porém, nada melhor do que a acumulação de alguns anos de 
experiência e esforço para que estes desafios sejam superados, como é o caso da professora X, 

que possui mais de dez anos de experiência. Pode-se dizer que atualmente, como expressado 

pela entrevistada, que outros são os seus desafios, como os citados abaixo, relacionados a alguns 
temas propostos:  

  

                                                        
2 Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/es/v18n60/v18n60a8.pdf> 
3 Disponível em: <http://undime.org.br/brasil-tem-um-deficit-de-quase-300mil-professores-de-

disciplinas-basicas> 
4 Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/arquivos/livro/index.htm> 
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• Influência das novas tecnologia na sala de aula: apesar das contribuições, como 

por exemplo, a utilização de slides para melhoria das aulas, a internet como fonte de 

pesquisa dentre outros, disse interferir negativamente, como o caso dos celulares, que 

atrapalham o andamento da aula.  
Em relação a realização de pesquisas escolares a internet é uma grande aliada, 

entretanto os alunos não estão preparados para utilizá-la, apenas fazem cópias não se 

preocupando em apropriar-se de tais assuntos. Na maioria das vezes estas pesquisas não 
são retomadas e discutidas em sala de aula, o que prejudica na construção de alunos 

críticos e construtores de novos conhecimentos através dos já acumulados pela 

sociedade. 

O professor precisa estar antenado às mudanças ocorridas na sociedade que trouxe o 
acesso “quase ilimitado” à informação, buscando trazer para as suas aulas materiais que 

despertem o interesse do aluno.  

 

• Relação professor-aluno / aluno-aluno: o desrespeito foi mencionado como 

fator que mais atrapalha os relacionamentos em sala; para resolver, ou pelo menos 

amenizar esta situação, a realização de projetos foi dito como algo que a escola poderia 

está fazendo, mas que não há tempo para isto. Cabe aqui salientar, que o quesito tempo 
não pode ser utilizado como um empecilho, pois se o ambiente escolar está sendo 

afetado por algum problema, deve-se buscar um meio, uma solução para o assunto, a 

fim de se preservar o alcance dos objetivos educacionais. Quanto à importância dos 
projetos educacionais, Leite (1996) salienta que, fazendo parte de um projeto, o aluno 

estará participando de uma experiência educativa no qual o processo de construção de 

conhecimento está em conjunto com as práticas vivenciadas. O aluno deixa de ser, 

nessa visão, apenas alguém que aprende algo específico. É um indivíduo que está 
criando uma atividade complexa e que nesse processo está adquirindo, 

simultaneamente, um determinado objeto do conhecimento cultural e se formando como 

sujeito cultural.  
   

• Comportamentos disruptivos: quando solicitada a comentar sobre quais fatores 

julgava contribuir para tais comportamentos, a mesma respondeu citando; “uso de 

celulares, de bonés, entra e sai sem falar nada, fone no ouvido o tempo todo”, e não o 
que poderia causá-los; apesar de não ter sido a resposta esperada, crer-se que isto se 

justifica devido o próprio termo, disruptivos, ter soado de forma estranha (pois foi 

necessário utilizar um sinônimo, indisciplina, no momento da entrevista, para melhor 
compreensão), e também há de se considerar que as causas de tais comportamentos 

demandam uma análise muito profunda, como analisar a realidade individual dos 

discentes, seu contexto social e familiar, dentre outros; mas, vale ressaltar que recorrer à 
ajuda da própria família dos alunos, construindo um plano de ação disciplinar conjunto 

e coordenado (em um processo de colaboração), são alternativas possíveis e viáveis 

para resolução de tais problemas. (COLL, 2003).  

  
No que concerne aos conteúdos químicos, mais especificamente sobre quais estratégias 

utiliza para tornar a compreensão mais fácil, a aplicação de práticas e utilização de vídeos foram 

citados, salientando que mesmo assim alguns continuam sem acreditar que aquilo que estão 
estudando em química realmente exista, como por exemplo, os átomos. Para sanar as diferenças 

em ritmo de aprendizagem, a retomada da explicação foi a estratégia utilizada, mas “mesmo 

assim alguns continuam sem entender”, disse.   

É preciso que o professor busque novos métodos e estratégias para facilitar a compreensão 
dos conteúdos. Os assuntos de Química obedecem uma cetra ordem, ou seja, para a 

compreensão de determinado conteúdo faz-se necessário o conhecimento prévio de outro 

anterior a esse, ao perceber no aluno a não compreensão dos mesmos cabe ao docente sanar 
estas dúvidas, caso contrário a própria assimilação do conteúdo atual será comprometida. Desta 

forma, o aluno avança nas séries, mas com comprometimentos na aprendizagem.  
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A respeito das maiores dificuldades percebidas como entraves à aprendizagem, apenas um 

ponto foi levantado, que foi justamente quando se chega a cálculos. Apesar da pergunta 

comportar mais respostas, o problema citado é bem relevante, quando atenta-se para os dados 

sobre a matemática dos brasileiros, que segundo o estudo do Anuário Brasileiro de Educação 
Básica (2012), apenas 11% dos estudantes sabem matemática ao final do Ensino Médio. Sendo 

assim, se eles terminam essa etapa de estudos com essas pendências em matemática, pode-se 

subentender que consequentemente tiveram prejuízos em disciplinas e conteúdos que 
dependiam de saberes anteriores, como no caso de Química, que envolve muitos cálculos. 

Em relação à utilização da prova como principal maneira de se avaliar o aprendizado, disse 

não achar que a prova avalia o aluno e considera que “uma atividade em consulta gera muito 
mais aprendizado, pois eles pesquisam”; relatou já ter vivenciado esta experiência. Sobre esta 

problemática, Antoni Zabala (1998, p. 205), diz que  

 
(...) a observação do uso dos conceitos em trabalhos de equipe, debates, 
exposições e sobretudo diálogos será a melhor fonte de informação do 

verdadeiro domínio do termo e o meio mais adequado para poder oferecer a 

ajuda de que cada aluno precisa.  

   

Entende-se que incentivar o aluno a buscar o conhecimento parece ser uma forma mais eficaz 

que a velha postura de apenas despejar o conhecimento e tratá-lo como algo pronto e acabado. 
O uso de atividades variadas, como discussões, pesquisas em equipe, debates organizados, entre 

outras, levam o aluno a ir atrás do saber de maneira eficaz porque este passa a ter alguma 

utilidade, o aluno vai ter de reformulá-lo e inevitavelmente compreendê-lo para fins práticos, 
evitando-se assim, a “decoreba”. Ainda segundo Zabala, a quantidade de alunos e o tempo que o 

professor dispõe podem ser obstáculos para a utilização destas formas diferentes de avaliar, 

recaindo o educador na comum utilização da prova escrita, porém ressalta ser importante 

conhecer as limitações que esta possui para tentar superá-las (ZABALA, 1998).  
Diante do atual quadro em que se encontra a educação pública brasileira, alguns chegam até a 

perder as esperanças, como se nota na resposta dada ao item que questionava a possibilidade de 

mudanças. Foi dito não vê melhorias, que a cada dia está pior, com greves, salários 
desvalorizados e alunos sem interesse (este último sendo em sua opinião o que mais desmotiva 

o trabalho docente; e o que incentiva ou anima, são os alunos interessados em aprender, que 

fazem perguntas sobre o assunto e realizam as atividades e trabalhos propostos).  
Dessa forma, frente às desesperanças, “por que acreditar ainda na educação?, ‘(...) porque a 

educação existe de mais modos do que se pensa e, aqui mesmo, alguns deles podem servir ao 

trabalho de construir um outro tipo de mundo’ ”. (BRANDÃO, 1995, p. 98-99). Freire (1996), 

em seu livro Pedagogia da autonomia, também deixa sua contribuição para que a chama da 
esperança permaneça acesa, dizendo que “mudar é difícil mas é possível” (FREIRE, 1996). 

Para que estas transformações sociais aconteçam é importante procurar realizar um trabalho 

consciente, atentando-se para a realidade, despertando um olhar amplo e crítico em seus alunos, 
para que estes percebam qual a sua função como agentes participantes da mudança social. Não 

se pode esquecer também o papel da escola que é determinante nesta interação do sujeito com o 

mundo, em sua tomada de consciência da realidade, para só então acontecer uma mudança 

social-política.  

Observação de aula  

 Foram observadas aulas ministradas pela professora entrevistada, em uma turma de 1° ano 
do Ensino Médio no turno matutino, na qual constava na caderneta 22 alunos matriculados, dos 

quais apenas 10 frequentavam, estando 09 presentes.  Dentre os conteúdos trabalhados pela 

professora destaca-se neste estudo Àcidos e Bases, o qual será objeto de análise. Verificou-se 

que este conteúdo já deveria ter sido estudado, levando em consideração o período do ano 
letivo, entretanto, ocorreu greve dos professores em grande parte do ano anterior, o que 

ocasionou um atraso importante nas aulas e no andamento dos conteúdos planejados.  
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 O Assunto abordado pela professora é de suma importância na química, tanto no Ensino 

Médio como nas demais hierarquias de ensino.  

 
O conhecimento sobre os ácidos e bases é de fundamental importância para a 
formação de conceitos em Química e em Biologia, já que grande parte das 

reações que ocorrem em nosso organismo, inclusive aquelas que mantêm o 

equilíbrio químico do sangue, apresentam características de reações ácido 

base. Assim, os ácidos e bases estão presentes em alimentos, medicamentos, 

materiais de limpeza e muitos outros materiais utilizados em nosso cotidiano 

(FIGUEIRA, 2010).  

   

Durante sua aula, a professora fazia perguntas para os alunos, porém eles as levavam na 
brincadeira, talvez por desconhecimento das respostas, o que fazia com que ela mesma 

respondesse no quadro. Na aula anterior foi deixada uma apostila do assunto com cada aluno, no 

entanto, a maioria a esqueceu em casa (foi constatado que eles não recebem livros, por isso, a 
professora elabora um material para suprir a falta de literatura específica).   

Quando ocorriam algumas conversas paralelas, a professora interrompia fazendo perguntas, 

ou seja, inserindo o aluno disperso na aula, de maneira amena. Em meio à explanação do 

conteúdo, exemplos do cotidiano e de outras disciplinas eram utilizados (chuvas ácidas; suco 
gástrico; azia; água sanitária; refrigerante de cola), o que é pertinente, pois faz com que os 

alunos compreendam melhor e estabeleçam relações dos conceitos, antes abstratos, agora 

ligados ao seu cotidiano.  
No final da explicação foi lançada uma atividade no quadro, posteriormente disponibilizou-se 

um tempo para que eles respondessem. Apenas alguns alunos iam até a mesa da professora pedir 

orientação; no decorrer, notou-se que uma aluna que respondeu sozinha levantou e foi ajudar os 
demais colegas, os quais durante o andamento da aula pareciam dispersos. Ao término da 

atividade, que coincidiu com o final da aula, foi dado o “visto” no caderno. Verificou-se 

também que nenhuma pergunta era feita por parte dos alunos, estes não demonstravam maior 

curiosidade e interesse em aprofundar no assunto, atitudes que contribuem para incentivar 
práticas educativas baseadas em um processo onde apenas o professor transmite aquilo que 

sabe, como na Educação bancária, descrita por Paulo Freire, a qual ele condena, ressaltando a 

necessidade de combatê-la com práticas baseadas no diálogo entre educador e educando.  
Mesmo com as dificuldades comentadas, observou-se que a professora demonstrou domínio 

do conteúdo, pois copiava o assunto no quadro sem consultar nenhum material e dava exemplos 

(relacionados ao dia a dia dos educandos) com segurança, o que vai de encontro com o que 

afirma Freire:  
 

Educar exige respeito aos saberes dos educandos. Respeito é uma dimensão 

do afeto. Em palavras mais simplificadas pensar certo exige respeito aos 

saberes com os quais os educandos chegam na escola e também discutir com 

eles a razão desses saberes em relação com o ensino de conteúdos. É 

valorizar e qualificar a experiência dos educandos e aproveitar para discutir 
os problemas sociais e ecológicos, a realidade concreta a que se deva associar 

a disciplina... (FREIRE, 1999, p. 33-34).   

 

 Dominar o conteúdo é fundamental, porém não o suficiente para garantir uma verdadeira 

aprendizagem. O professor precisa e deve ter essa habilidade de inserir a discussão do conteúdo 

em questões da realidade do discente, para melhor compreensão.   
Este conteúdo de Química é bastante abrangente, e caberiam aulas práticas, as quais não 

foram realizadas. A falta de laboratório próprio para desenvolver esta atividade é um empecilho, 

pois o professor por não ter os recursos mínimos necessários acaba não dando a atenção devida, 
e acaba por ficar apenas na teoria não mostrando na prática o que realmente acontece, sendo que 

as realizações destas atividades são de fundamental importância para a aprendizagem 

significativa destes alunos. 
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A utilização de matérias alternativos para a realização de aulas práticas é uma possiblidade 

no interior do nordeste brasileiro, devido a falta de laboratórios ou mesmo de vidrarias e 

equipamentos apropriados.  

Os materiais alternativos permitem que os alunos compreendam que as aulas experimentais 
não precisam se restringir ao espaço do laboratório, com soluções previamente preparadas, 

equipamentos avançados, etc. È possível a realização destas aulas com matérias do dia-a-dia do 

aluno, como por exemplo no assunto ácidos e bases, a professora poderia ter utilizado, 
bicarbonato de sódio, vinagre, garrafa pete, papo, entre outros, sendo que estes matérias podem 

ser manipulados pelos próprios alunos, havendo assim discussão e interpretação pelos alunos 

dos fenômenos químicos ocorridos. 

4. CONCLUSÃO 

A educação é um bem de extremo valor para os seres humanos, sendo, portanto, a existência 
da instituição escolar de muita importância como meio de transmissão de conhecimento e 

formação.  

De fato, foram muitos os caminhos percorridos até chegar-se a um modelo de educação 

formal para todos. Embora no Brasil, atualmente, exista muitas escolas públicas de qualidade e 
de fácil acesso para a população, como é o caso da escola X, porém não apresenta uma 

quantidade satisfatória de alunos frequentando, evidenciando assim o desinteresse cada vez 

maior dos estudantes, o que é preocupante, pois leva a questionar uma forma para atrair o 
interesse destes pela escola, a qual poderia está contribuindo para uma mudança no contexto 

social que como foi observado apresenta suas mazelas.  

É notório que alguns incentivos na educação têm sido feitos por parte dos governantes, como 

os projetos da Segunda Licenciatura e o PIBID, por exemplo, como também muitos avanços na 
legislação, mas percebe-se que na prática os problemas continuam alarmantes, como no caso 

dessa instituição, a qual possui uma realidade social carecedora de mais atenção, ou seja, de 

uma intervenção entre escola-governantes-família-comunidade, em um trabalho conjunto de 
busca pela transformação social dessa população, a fim de que além do direito ao acesso, estes 

possam ter condições de permanecer na escola, evitando-se a evasão, e possibilitando que a 

continuidade dos estudos posteriores seja uma realidade.   
A pesquisa realizada nesta escola, bem como todos os métodos utilizados, foram de extrema 

importância, pois permitiram observar os limites e possibilidades encontrados por um professor 

em meio a uma escola, assim como os caminhos a serem percorridos em busca de uma melhor 

forma de lecionar, de maneira inovadora, capaz de atrair a atenção dos alunos e de despertar o 
seu interesse por aprender. 

Para além de ter uma formação especifica, é notório que o professor precisa estar 

constantemente buscando maneiras de superar os desafios encontrados para desenvolver o 
ensino de Química. Utilizar as tecnologias em favor da aprendizagem dos alunos, trazer 

matérias alternativos, buscar sanar as dificuldades, dentre outros, são ações esperadas do 

profissional preocupado com a aprendizagem significativa dos discentes. 
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Este trabalho analisou as concepções de estudantes da educação básica sobre solvente e soluto, acerca do 

funcionamento do bafômetro e sua opinião sobre o consumo de bebidas alcoólicas. Além de apresentar 

discussões sobre a aplicação da oficina temática: “Os efeitos do álcool em nosso organismo”. Os sujeitos 

da pesquisa são do 3º ano do ensino médio de uma escola estadual de Aracaju/SE. Observamos que a 

maioria dos alunos apresentam conceitos coerentes com os cientificamente aceitos, mas desconsideram as 

interações que ocorrem entre soluto e solvente na formação das soluções. A aplicação da oficina 

proporcionou maior interação entre os alunos, contribuindo para o desenvolvimento do trabalho em 
grupo, e promovendo a construção do conhecimento sobre os malefícios do consumo de bebidas 

alcoólicas. 

 
Palavras-chave: Soluções, concepções prévias, bebidas alcoólicas. 

 

Reflections on the conceptions of students of the 3rd year of high school on solute and solvent and 

application of thematic workshop “the effects of alcohol on our organism” 

 

This work analyzed the conceptions of students of basic education on solvent and solute on the operation 

of the Breathalyzer and your opinion about the consumption of alcoholic beverages. Besides show 

discussions on the implementation of the thematic workshop: “The effects of alcohol on our organism”. 

The research subjects are the 3rd year of high school of the public school in Aracaju/SE. We observed that 

most students present coherent concepts with accepted scientifically but disregard the interactions 
occurred between solute and solvent in formation of solutions. The application of the workshop provided 

greater interaction among students, contributing to the development of group work and promoting the 

construction of knowledge about the harm of consumption of alcoholic beverages. 

 

Keywords: Solutions, previous conceptions, alcoholic beverages 

 

_____________________________________________________________________________________ 

1. INTRODUÇÃO 

 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais, é importante que a aprendizagem em 

Química possibilite o entendimento de processos químicos e sua relação com fenômenos que 
ocorrem em diferentes contextos naturais e artificiais (BRASIL, 2002) [1]. 

 
A Química estrutura-se como um conhecimento que se estabelece mediante 

relações complexas e dinâmicas que envolvem um tripé bastante específico, 

em seus três eixos constitutivos fundamentais: as transformações químicas, 
os materiais e suas propriedades e modelos explicativos (BRASIL, 2002, p. 

87) [1]. 

 

Estudantes da educação básica e do ensino superior, além de professores e pesquisadores 

consideram o ensino de Química um desafio, especialmente por que o seu aprendizado envolve 
a compreensão de conceitos abstratos (FERNANDES, 2012) [2].   
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Queiroz (2009) [3] defende que o conhecimento prévio dos alunos e suas concepções 

alternativas, devem ser levados em consideração pelo professor na construção e 

desenvolvimento de estratégias de ensino. Essa é uma questão que deve ser considerada pelo 

professor, principalmente quando se trata de conceitos químicos distantes do cotidiano dos 
alunos. Para Carmo e Marcondes (2008) [5] é importante que o professor conheça as 

concepções prévias dos alunos, pois são essas concepções que servirão para interligar conceitos 

já existentes com os que serão construídos. 
  De acordo com Moreira (2011) [4] a teoria da aprendizagem significativa de Ausubel 

defende que é necessário levar em consideração o conhecimento prévio do aluno, pois o 

conhecimento deve ser construído a partir daquilo que o aluno já sabe “a aprendizagem ocorre 
quando a nova informação ancora-se em conceitos ou proposições relevantes preexistentes na 

estrutura cognitiva do aprendiz (MOREIRA, 2011, p. 161)” [4].  A aprendizagem significativa 

surge a partir de uma série de aprendizagens que influenciam na estrutura cognitiva do 

indivíduo, o professor deve, portanto, conhecer as concepções prévias dos alunos e buscar 
ensinar a partir delas. O professor como mediador do conhecimento deve questionar e refletir 

sobre o que trabalhar em sala de aula para que o aluno realmente perceba a importância da 

aprendizagem em Química, buscando novos métodos para ensinar e avaliar os conhecimentos 
construídos. 

  Para Marcondes (2008) [10] o trabalho com oficinas temáticas procura estabelecer uma 

ligação entre Ciência, tecnologia e sociedade, buscando tratar os conhecimentos de maneira 
contextualizada, de modo a incentivar o aluno a construir seu próprio conhecimento e ajudá-lo a 

refletir sobre as suas decisões em meio à sociedade. Essa estratégia metodológica possibilita, 

portanto, a aprendizagem de conceitos científicos e socialmente relevantes. 

As oficinas temáticas buscam promover uma integração entre o conhecimento científico e o 
contexto social. Partindo-se da ideia de que o conhecimento disciplinar e o contexto que o aluno 

está inserido são de extrema importância para a compreensão de fenômenos, bem como para o 

desenvolvimento de competências e habilidades é que desenvolvemos a oficina temática “Os 
efeitos do álcool em nosso organismo”. 

Esta oficina procura considerar situações vivenciadas pelos discentes, a exemplo de uso 

excessivo de bebidas alcoólicas pela sociedade, malefícios e consequências provocadas pelo 

consumo do álcool ao organismo, conflitos familiares gerados pela mudança de comportamento 
de pessoas que fazem uso de bebidas alcoólicas. Além de conceitos científicos, como: soluções, 

soluto, solvente, dissolução e cálculos de concentração. 

O conceito de soluções trabalhado na educação básica pode ser relacionado ao cotidiano dos 
alunos, seja no uso de reagentes nas aulas de química como também no preparo dos alimentos, 

medicamentos, produtos de limpeza, cosméticos, solventes. Porém, o que se observa é que o 

tema é tratado em alguns livros didáticos de maneira fragmentada enfatizando o modelo de 
ensino transmissão-recepção. Os livros que procuram contextualizar e trabalhar com a 

experimentação faz de maneira distante do conteúdo químico abordado, cabendo ao professor 

um planejamento no uso desse recurso pedagógico indispensável para os alunos (STADLER   et 

al, 2012) [6]. 
Para Pinto et al (2013) [8] uma forma de trabalhar a química de maneira contextualizada é o 

professor levar para sala de aula temas que estimulem os alunos a construir conceitos 

científicos, como também os auxiliem a desenvolver a capacidade de tomada de decisões. 
A oficina temática “os efeitos do álcool em nosso organismo” foi construída a partir da 

integração de conceitos científicos com situações vivenciadas pelos alunos, procurando levar em 

consideração o papel ativo dos estudantes na construção do conhecimento. Propiciando durante 
toda a oficina um espaço para discussões de situações problemas que são propostas em sala de 

aula. Além do reconhecimento das ideias prévias dos alunos acerca dos temas abordados 

durante a oficina, como por exemplo: “Quais as implicações do uso exagerado de bebidas 

alcoólicas”? “O que são soluções e como as soluções são formadas”. Os questionamentos criam 
um espaço propício para discussão em sala de aula e para que os alunos participem ativamente 

na construção de conceitos científicos. 

Este trabalho faz parte das ações do PIBID/UFS/Química de São Cristóvão e tem como 
objetivo, analisar as concepções de estudantes da educação básica sobre solvente e soluto, 
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acerca do funcionamento do bafômetro e sua opinião sobre o consumo de bebidas alcoólicas. 

Além de apresentar discussões sobre a aplicação da oficina temática: “Os efeitos do álcool em 

nosso organismo”.  

2. MATERIAIS E MÉTODOS  

 

A oficina tem duração de 3 horas sendo constituída de uma pluralidade de metodologias 
como: experimentação, textos e jogos didáticos. As atividades desenvolvidas na oficina foram 

estruturadas da seguinte forma: 

a- Aplicação de um questionário de conhecimentos prévios sobre o tema social e o 
conteúdo químico trabalhado durante a oficina; 

b-  Discussão de um texto sobre os malefícios do álcool para o organismo humano e 

para a sociedade; 
c- Problematização do tema a partir dos seguintes questionamentos: A concentração 

de álcool varia nas bebidas alcoólicas?  Quais os malefícios que o consumo 

inadequado do álcool pode trazer ao corpo humano e para a sociedade?  

d- Discussão sobre a composição de bebidas alcoólicas e acerca do conteúdo químico 
soluções; 

e- Realização de experimentos que buscam mostrar como ocorre a interação entre o 

solvente e soluto em uma solução, e outro que busca mostrar o princípio químico 
do bafômetro.  Nesse momento é realizada uma revisão sobre reação de 

oxirredução para que os alunos compreendam como o bafômetro funciona; 

f- Aplicação do jogo didático caça-palavras: com o objetivo de revisar os conceitos 

trabalhados durante a oficina. 
 Os dados apresentados neste trabalho foram coletados no início da oficina através da 

aplicação do questionário de conhecimentos prévio, as questões analisadas são: 

1- O que você entende por solvente e soluto? 
2- Você sabe como funciona e para que serve um bafômetro? 

3- O que você pensa á respeito do consumo de bebidas alcoólicas? 

A aplicação da oficina temática ocorreu no dia 3 de agosto de 2013. Os sujeitos da pesquisa 
são 17 alunos da 3º série do ensino médio de uma escola estadual localizado no município de 

Aracaju/SE.  

Os dados foram analisados e categorizados levando em consideração a técnica de análise de 

conteúdo de Bardin (1977). 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

a) Da análise do questionário de conhecimentos prévios 
 

Para as respostas a questão “O que você entende por solvente e soluto?”, foram construídas 

três categorias: Inversão entre o conceito de soluto e solvente; Confusão entre os conceitos de 
substância e solução; Conceitos corretos. Na tabela 1 apresentamos as categorias, além de suas 

frequências e unidades de contexto. Estas unidades representam o recorte das respostas 

apresentadas pelos alunos. 

 
Tabela 1: concepções dos alunos sobre o conceito de soluto e solvente. 

 Conceito de soluto e solvente 

Categoria Frequência                         Unidades de contexto  

 

Inversão entre o                                                    
conceito de soluto e 

solvente 

 

(3) 

[...] Solvente: Apresenta em maior 

quantidade e se dissolve na solução. Soluto: 

Menor quantidade e faz dissolver. 
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Confusão entre os 

conceitos 

de substância e 

solução 

 

(1) 
[...] Solvente é uma substância que dilui 

outra. Soluto é uma substância concentrada. 
 

Conceitos corretos (13) 

[...] Solvente é o que se encontra em maior 

quantidade em uma mistura, e dissolve o 
soluto. Ex.: água.  

Soluto é o que se encontra em menor 

quantidade em uma mistura, e ele que será 

dissolvido. Ex.: sal. 

 

    

 

 Analisando as concepções dos alunos sobre o conceito de solvente e soluto, notou-se que 
treze estudantes conseguiram expressar corretamente os conceitos. Esse índice de respostas 

corretas mostra a ocorrência de aprendizagem durante o processo de escolarização desses 

alunos, talvez ocorrida no 2º ano do ensino médio, pois é geralmente nesta série que os 

conceitos de solução, solvente, soluto, tipos de soluções, concentração são geralmente 
abordados. 

 
[...] Solvente é a substância que dissolve algo. Soluto é a substância que é 

dissolvida. 

 

Entretanto, mesmo sendo do terceiro ano do ensino médio, observou-se que entre as respostas 

analisadas, três dos sujeitos de pesquisa inverteram as definições de soluto e solvente. 

 
[...] Solvente: Apresenta em maior quantidade e se dissolve na solução. 

Soluto: Menor quantidade e faz dissolver. 

 

 Segundo Carmo e Marcondes (2010) [5], para que os alunos compreendam a relação entre 

soluto/solvente e o conceito de dissolução é necessário uma reorganização nas concepções que 
esses estudantes apresentam em termo cognitivo, partindo de um nível de abstração de menor 

complexidade para um de maior complexidade. As soluções são misturas homogêneas de duas 

ou mais substâncias, formadas pela interação entre soluto e solvente. O processo de interação 
que ocorre entre as substâncias caracteriza a ocorrência de uma dissolução e produz a formação 

da solução. Já a diluição refere-se à alteração da concentração da solução, que ocorre a partir da 

adição de solvente. Apesar de boa parte dos alunos apresentarem definições coerentes para 
soluto e solvente, a percepção que temos é de uma visão simplista sobre a formação da solução, 

pois os alunos não citam as interações que devem ocorrer entre as substâncias presentes, sendo 

suas respostas relacionadas principalmente aos aspectos quantitativos das soluções. 

Para Damasceno, Brito e Wartha (2008, p. 8) [9] “Os estudantes apresentam um modelo 
mental no qual o nível microscópico de representação é uma cópia exata da realidade, do 

observável, do nível macroscópico”. Percebemos, então que apesar dos alunos conseguirem 

apresentar definições para os conceitos de soluto e solvente, os mesmo fundamentam suas 
explicações basicamente no que é observável. 

A oficina temática “Os efeitos do álcool em nosso organismo” busca articulação entre a 

Química e o cotidiano do aluno procurando possibilitar a construção ativa do conhecimento. O 
conceito químico solução é desenvolvido durante a oficina através de práticas investigativas e 

concretas levando o aluno a refletir e desenvolver um pensamento crítico.  

Dentre os recursos utilizados na oficina, podemos destacar a experimentação como maior 

enfoque para melhoria na assimilação de conhecimento, pois os alunos demonstram curiosidade 
ao realizá-la, isso porque os temas trabalhados são do seu convívio social. Os experimentos são 

ferramentas importantes para que os alunos possam compreender o conteúdo químico 

trabalhado a nível macroscópico e microscópico. 
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Outra questão destacada no desenvolvimento da oficina é o uso do bafômetro, como funciona 

e qual sua utilidade. Buscando através de um experimento que demonstra o princípio químico 

do funcionamento do bafômetro, identificar a presença do álcool. No entanto, antecedendo a 

prática, uma discussão é gerada em torno das opiniões existentes na turma em relação ao 
bafômetro, através da seguinte pergunta, “Você sabe como funciona e para que serve um 

bafômetro? As respostas dos alunos categorizadas estão ilustradas na Tabela 2. 
 

Tabela 2: Concepções dos alunos sobre o funcionamento e a utilidade de um bafômetro. 

 Funcionamento e a utilidade de um bafômetro 

Categoria Frequência                         Concepções  

 

Teor/Quantidade 
De álcool 

(15) 

 

[...] Serve para medir o teor de álcool no 

sangue. Um certo individuo assopra o 
bafômetro. 

 

 

Explicaram de 

maneira confusa 
(2) 

[...] Sim, serve para ver se a pessoa ingeriu 
álcool, é tipo um termômetro, usa na boca.  

    

    

 

  
Das respostas analisadas, quinze delas mostram que os alunos têm conhecimento do que vem 

a ser um bafômetro e sua finalidade. Apenas dois alunos não souberam explicar claramente o 

uso de um bafômetro, mas demonstram conhecimento de sua finalidade. Para analisar essa 

questão, foram usadas duas vertentes: as opiniões escritas, colhidas no questionário de 
conhecimento prévias, e as opiniões verbais dos alunos, uma vez que, no momento da discussão 

a turma se expressou muito bem sobre o tema. 

O bafômetro é um aparelho capaz de identificar a concentração de álcool que uma pessoa 
ingeriu através da análise do ar contido nos pulmões dessa pessoa. O teste do bafômetro se 

baseia na mudança de coloração que ocorre na reação de oxidação do etanol com dicromato de 

potássio (K2Cr2O7) em meio ácido produzindo etanal (C2H4O). No Brasil, o teste do bafômetro é 
realizado com o objetivo de identificar motoristas que dirigem após o consumo excessivo de 

bebidas alcoólicas. 

A terceira questão analisada foi, “o que você pensa á respeito do consumo de bebidas 

alcoólicas?”. Essa questão teve como objetivo conhecer o nível de interesse que os alunos 
apresentam em relação ao álcool. As categorias construídas para as respostas são apresentadas 

na tabela 3. 
 

Tabela 3: Concepções dos alunos sobre o consumo de bebidas alcoólicas. 

  Consumo de bebidas alcoólicas 

Categorias Frequência Concepções  

 

Considera bom 

quando consumida 
moderadamente 

 

(5) 

[...] Moderadamente é bom. Mas se for em 

excesso o individuo se prejudica. 
 

 

Considerada ruim 

 
(4) 

[...] Uma coisa muito ruim. Porque além de 
prejudicar a saúde, as pessoas ficam em um 

estado horrível. 

 

 

Causa implicações ao 

nosso corpo 
(8) 

[...] É uma droga lícita, que em grande 

quantidade degrada diversas partes do 

nosso corpo. 
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 A partir das concepções dos dezessete alunos sobre o consumo de bebidas alcoólicas, nota-se 

que em cinco dessas respostas, relatam que se o álcool for consumido moderadamente, pode ser 

classificado como algo bom. Apesar desses estudantes considerarem o consumo moderado de 
bebidas alcoólicas como algo bom procuramos alertá-los no decorrer da oficina sobre alguns 

malefícios que o álcool trouxe para nossa sociedade como: o crescente número de brasileiros 

dependentes de bebidas alcoólicas, a maioria dos acidentes fatais que ocorrem no trânsito 
associado ao consumo excessivos de bebidas alcoólicas, as brigas que ocorrem nas famílias 

devido o consumo de álcool. Como também procuramos ressaltar que pelo fato de atuar 

diretamente no sistema nervoso o consumo do álcool pode si tornar um vício. 
 Contrapondo as respostas dos alunos que acham o consumo moderado como algo bom, 

quatro respostas da turma não destacam qualquer característica positiva e relevante para os 

indivíduos que fazem o consumo de bebidas alcoólicas. Ou seja, descrevem a bebida alcoólica 

sempre ilustrando algo negativo, como relata um dos alunos: 
 

   [...] Desnecessário, constrangedor (quando fica bêbado), horrível, detesto. 

  

Por fim, existem aqueles alunos que associa o consumo de bebidas alcoólicas aos danos que 
ela pode causar a saúde de quem a ingere, sendo um total de oito respostas. Mostrando que uma 

relevante porcentagem dos alunos demonstra um grau de responsabilidade mais elevado em 

relação ao consumo de bebidas alcoólicas. 
 

b) Da aplicação da oficina temática 

 

Após a aplicação do questionário de conhecimentos prévios é realizada leitura interativa do 
texto “Os malefícios do álcool em nosso organismo”, buscamos através de questionamentos, 

criar um clima propício ao debate em sala de aula, como também ouvir a opinião do aluno a 

respeito do consumo de bebidas alcoólicas. 
Depois da discussão sobre a composição química das bebidas alcoólicas e sobre o conteúdo 

químico solução, começamos a trabalhar com a experimentação, objetivando fazer com que os 

alunos compreendam como as soluções são formadas. O experimento consiste em separar três 
béqueres e em cada um deles adicionar soluto e solvente em diferentes proporções. Após a 

formação da solução e visualização da cor apresentada em cada uma delas, inicia-se uma 

discussão sobre a sua concentração. Os alunos são instigados a justificar qual solução teria 

maior ou menor concentração. Posteriormente a discussão é realizado o cálculo da 

concentração comum (C) das soluções e explicado a relação entre massa do soluto (m1) 

e volume da solução (v). 
Para Fonseca (2001) [7], o trabalho com a experimentação deve estimular o desenvolvimento 

conceitual, fazendo com que os alunos elaborem suas ideias e comparem com as ideias 
científicas.  

A figura 1 mostra a turma realizando o experimento sob orientação da bolsista do 

PIBID/Química. 
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Figura 1: Alunos realizando experimento 

 

Antes da aplicação do segundo experimento da oficina, geramos um debate sobre a “lei seca” 

e qual a sua finalidade, a partir da leitura e discussão de texto. Explicamos como ocorreu o 
surgimento do bafômetro, a reação de oxidação do etanol, além da confiabilidade do método na 

identificação do teor de álcool no sangue. 

No segundo experimento mostramos o princípio químico do bafômetro. Após a realização do 
experimento questionamos aos alunos se o teste do bafômetro é confiável e se esse teste detecta 

qualquer quantidade de álcool que uma pessoa possa ter ingerido, todos os alunos responderam 

que sim, mas não justificaram suas respostas. Os alunos participaram ativamente da realização 
dos experimentos, mostrando entusiasmo e curiosidade. 

 

 

 

 
Figura 2: Alunos realizando experimento que simula o funcionamento do bafômetro 

 

Por fim, aplicamos o jogo didático caça-palavras. A aplicação do jogo permitiu a revisão de 
conceitos químicos e da temática social trabalhada no decorrer da oficina. Além de avaliar a 

aprendizagem dos alunos.  Observamos uma interação maior entre os participantes da oficina 

durante a atividade, além de estarem motivados a responder os questionamentos feitos pelas 

bolsistas. 
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4. CONCLUSÃO 

A aplicação da oficina, “Os efeitos do álcool em nosso organismo” proporcionou maior 

interação entre os alunos, contribuindo para o desenvolvimento do trabalho em grupo, e 
promovendo a construção do conhecimento sobre os malefícios do consumo de bebidas 

alcoólicas ao organismo humano. 

Este trabalho nos possibilitou perceber que quando o professor constrói o material para sua 

aula, usando várias estratégias de ensino e contextualiza o conteúdo, promove no aluno um 
interesse em conhecer o novo, a curiosidade despertar a vontade de aprender, logo a interação e 

a relação entre professor e aluno acaba contribuindo para novas formas de ver o mundo. 

Apesar dos sujeitos da pesquisa serem do 3º ano do ensino médio, percebemos que as suas 
concepções sobre soluto e solvente, estão intimamente relacionadas aos aspectos quantitativos 

das soluções. Os alunos em sua maioria apresentam conceitos coerentes com os cientificamente 

aceitos, mas desconsideram as interações que ocorrem entre soluto e solvente na formação das 

soluções. O reconhecimento dessas concepções foi importante para planejarmos o ensino a 
partir destas. 
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RESUMO 

O PIBID/UERN é uma iniciativa da CAPES/MEC e tem como um de seus objetivos ajudar na formação 

de docentes em nível superior para a Educação. Esse programa leva os alunos de graduação à conhecerem 

a realidade das escolas públicas, buscando sempre trazer inovações para a sala de aula seja por meio de 

aulas práticas, jogos ou até mesmo peças teatrais. Segundo Reis et AL. (2011) ¨A linguagem teatral é uma 

poderosa aliada no processo ensino aprendizagem.” O presente trabalho consta de um relato da formação 

do grupo de teatro científico do CEIPEV. Composto por sete alunos do primeiro ano do Ensino Médio da 

referida escola e é denominado “QuiMistura”, e tem como objetivo ensinar química através de suas peças 

teatrais de forma lúdica. 

Palavras-chave: Teatro cientifico – Ferramenta de ensino – Grupo QuiMistura. 

ABSTRACT 

The PIBID / UERN is an initiative of CAPES / MEC and has as one of its objectives to help in the 

training of teachers in higher education to the level. This program brings undergraduate students to know 

the reality of public schools, always seeking to bring innovations to the classroom is through practical 

lessons, games or even plays. According to Reis et AL. (2011) ¨ theatrical language is a powerful ally in 

the teaching learning process. "This study consists of an account of the formation of the group of 

scientific CEIPEV Theatre-. Composed of seven students in the first year of high school to that school 

and is called "QuiMistura", and aims to teach chemistry through his plays in a playful manner. 

Keywords: Theatre scientific - teaching tool - Group QuiMistura. 

1. INTRODUÇÃO 
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O PIBID/Escola 

O programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência na Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte – PIBID/UERN é promovido com apoio da Fundação 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior e do Ministério da Educação – 

CAPES/MEC. Tem alguns objetivos que, entre eles, destacam-se o incentivo à formação de 

docentes em nível superior para a Educação Básica e elevar a qualidade da formação inicial de 

professores nos cursos de licenciatura. O programa está inserido na UERN desde o ano de 2010, 

e visa também atender o fortalecimento inicial dos estudantes de licenciaturas através de 

práticas acadêmicas inovadoras a fim de construir e compartilhar saberes, conhecimentos e 

ideias aderentes ao redimensionamento de estratégias de ensino-aprendizagem, capazes de 

colaborar com a formação continuada dos professores do Ensino Médio. 

Também no ano de 2010 o programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 

na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – PIBID/UERN/QUÍMICA, começou a 

atuar no Centro de Educação Integrado Professor Eliseu Viana – CEIPEV, uma vez que a 

referida escola possui laboratório de Química e o projeto PIBID neste ano tinha um subprojeto 

voltado para melhorias nos laboratórios de Química, assim deu-se inicio ao projeto. 

Como um dos objetivos do programa é desenvolver métodos e metodologias para 

melhoria do ensino de química, os bolsistas voltaram seus trabalhos para elaboração de oficinas, 

jogos, aulas temáticas, entre outros projetos no ensino de química e agora também o teatro 

científico. 

O Teatro e Teatro Cientifico  

Segundo Lopes¹ a origem do teatro refere-se às primeiras sociedades primitivas que 

acreditavam nas danças imitativas como favoráveis aos poderes sobrenaturais para o controle 

dos fatos indispensáveis para a sobrevivência. O teatro surgiu da necessidade do homem de 

dominar a natureza, e repassar ou mesmo uma forma de registrar o que por ele era vivido. 

Assim, a fim de fazer esses registros o homem primitivo desenhava e fazia o teatro na sua forma 

mais primitiva. O teatro primitivo era uma espécie de danças dramáticas coletivas que 

abordavam as questões do seu dia a dia, uma espécie de ritual de celebração, agradecimento ou 
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perda. Estas pequenas evoluções deram-se com o passar de vários anos. Com o tempo o homem 

passou a realizar rituais sagrados na tentativa de apaziguar os efeitos da natureza, 

harmonizando-se com ela. Os mitos começaram a evoluir, e surgem as danças miméticas. 

Segundo Lindomar² estudos relatam que o teatro, como é conhecido atualmente, 

surgiu na Grécia Antiga, no século IV a.C. O termo grego “theatron” significa “lugar para ver”, 

designa simultaneamente o conjunto de peças dramáticas para apresentação em público e o 

edifício onde são apresentadas essas peças. É uma forma de arte na qual um ou vários atores 

apresentam uma determinada história que desperta na plateia sentimentos variados.  

Oliveira³ define o teatro cientifico como: 

 
No livro Science on stage, Kirsten Shepher-Barr apresenta uma tese onde 

classifica o teatro científico como um gênero. A questão do gênero tem 

origem na teoria literária e pode ser abordada tanto a partir de sua forma 

histórica ou de sua categoria discursiva. Em relação ao texto teatral, 

poderíamos classificá-lo como gênero dramático, em confronto com os 
gêneros épico e lírico. 

 

O teatro científico tem como objetivo repassar conhecimentos, ensinar usando a arte. 

Assim este pode ser usado como ferramenta de ensino aprendizagem. 

A linguagem teatral é uma poderosa aliada no processo ensino aprendizagem, é 

utilizada como meio de cativar estética, conceitual e prioritariamente alunos da rede pública de 

ensino médio (REIS et al)
4
. 

Uma das metodologias eficientes para a divulgação cientifica é o teatro. “O 

teatro tem todas as potencialidades para ser encardo como um veículo 

transmissor de conceitos científicos, através do qual a aprendizagem é feita 

de uma forma simples, lúdica e agradável. Para, além disso, o teatro, se 

levado a cabo nas escolas, possibilita o desenvolvimento pessoal, permite 

ampliar o espírito crítico e o exercício da cidadania” ( MONTENEGRO et al, 

2005 apud FALCONIERI et al, 2011)5. 

O Ensino de Química e o Teatro Cientifico 

 

O ensino de Química sempre se depara com alunos desmotivados, muitas vezes porque 

esses alunos não conseguem fazer relação entre essa ciência e o cotidiano. Segundo Chassot, 

(2003), apud NETO et. al(2012)
6
: 

Despertar o interesse do aluno para o aprendizado de Química no ensino 

médio vem sendo um dos desafios encontrados pelos professores em sala de 

aula. Entretanto, o não interesse pela química pode estar relacionado à forma 
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estanque, desestimulante e descontextualizada como essa ciência vem sendo 

tratada na maioria das escolas. 

 

O teatro é uma forma de despertar interesse nos alunos pelo ensino de química, tanto 

os que fazem parte da companhia como o público. 

Os PCNEM (Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio) relatam a 

memorização de informações, nomes, fórmulas e conhecimentos como fragmentos desligados 

da realidade dos alunos. Para isso utiliza o termo velha ênfase, ou seja, a nova proposta é a de 

utilização de novas metodologias de ensino aprendizagem que não mais utilize a memorização e 

o conhecimento pronto e acabado, e sim, que o aluno reconheça e compreenda, de forma 

integrada e significativa, as transformações químicas que ocorrem nos processos naturais e 

tecnológicos em diferentes contextos, e um desses contextos podem ser utilizando o teatro 

científico como ferramenta. 

O aprendizado de Química no ensino médio “[...] deve possibilitar ao aluno a 

compreensão tanto dos processos químicos em si, quanto da construção de 

um conhecimento científico em estreita relação com as aplicações 

tecnológicas e suas implicações ambientais, sociais, políticas e econômicas”. 

Dessa forma, os estudantes podem “[...] julgar com fundamentos as 

informações advindas da tradição cultural, da mídia e da própria escola e 
tomar decisões autonomamente, enquanto indivíduos e cidadãos” (PCN+ 

apud PCNEM, 1999)7. 

Assim o presente trabalho tem como objetivo relatar a experiência que o grupo 

PIBID/QUIMICA/CEIPEV vivenciou na formação do grupo de teatro cientifico na escola.  

Como Surgiu a Ideia de Formar Grupo QuiMistura  

Alguns dos integrantes do grupo PIBID/QUIMICA/CEIPEV já eram conhecedores do 

grupo FANÁTicos da Química. Grupo teatral científico fundado em 2001 no Departamento de 

Química da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, em Mossoró. O qual se dedica à 

criação e apresentação de shows e peças teatrais envolvendo efeitos lúdicos. Assim esses alunos 

junto com os demais do grupo PIBID/QUIMICA/CEIPEV, sendo conhecedor e apreciador do 

trabalho realizado pelo grupo FANÁTicos da Química, através de reuniões decidiu formar um 

grupo de teatro científico na escola CEIPEV. 
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O grupo QuiMistura hoje com sete integrantes surgiu da necessidade de trabalhar os 

conteúdos de química de uma forma mais lúdica.  
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Os integrantes do PIBID/QUIMICA/CEIPEV realizaram pesquisas a fim de se 

qualificarem sobre o que é teatro. Em seguida abriu seleção para o grupo de teatro onde tiveram 

34 alunos inscritos. A seleção foi feita por meio de uma entrevista onde os alunos iam sendo 

interrogados por bolsistas do PIBID/QUÌMICA/CEIPEV. Em seguida, fez-se uma triagem 

levando em consideração, alunos que iriam permanecer mais tempo na escola e que dispunha de 

tempo para se dedicar a essa atividade extra. Em seguida montou-se o grupo de teatro ao qual 

foi nomeado “QuiMistura” e possui sete integrantes. Em seguida iniciou-se o processo de 

confecção de peças teatrais, onde o título da primeira chamaria-se “Elementar meu caro” e foi 

escrita pelos alunos da escola (integrantes do grupo Macunaíma). Essa peça foi escrita com o 

intuito de ser apresentada inicialmente em um evento fora do estado, denominado: “Ciência em 

Cena”. O tema abordado foi a seca, que é um tema bem comum e vivenciado no Nordeste do 

Brasil. Uma outra peça recebeu o título “Poetizando a Química” que foi escrita pelos integrantes 

do PIBID/QUÍMICA/CEIPEV e aperfeiçoada pelos alunos do grupo “QuiMistura”. Este tema 

surgiu da necessidade de resgatar a cultura mossoroense relatando um pouco a vida do poeta e 

cordelista Antonio Francisco, que é um ícone nacional, entretanto, não reconhecido na cidade. 

Para isso o grupo PIBID/QUIMICA/CEIPEV fez entrevista com este cordelista. Por fim os 

alunos participaram de oficinas de “Interpretação Teatral” durante o Ciência em Cena na cidade 

de Pacoti- CE, no mês de agosto do ano de 2013, e também de uma palestra ministrada pelos 

bolsistas do PIBID/QUÍMICA/CEIPEV sobre o tema: “Teatro Científico” para os alunos da 

escola que fazem parte do grupo. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Como já mencionado anteriormente esse trabalho consiste num relato da formação do 

grupo de teatro QUIMISTURA ao qual visa ensinar Química de forma lúdica. 

Inicialmente o grupo PIBID/QUIMICA/CEIPEV pesquisou e se qualificou sobre o que 

é teatro científico, e para isso o grupo participou de oficinas. 
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Figura 1: Oficina de expressão teatral 

Em seguida o grupo confeccionou duas peças teatrais denominadas “Poetizando a 

Química”; ao qual é um relato da história de vida do cordelista Antonio Francisco Teixeira de 

Melo que é um potiguar, mossoroense, nascido em 21 de outubro de 1949, filho de Francisco 

Petronilo de Melo e Pêdra Teixeira de Melo. Graduado em História pela Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte (UERN). O Poeta popular, além de cordelista, é xilógrafo, 

compositor e ainda confecciona placas. Começou sua carreira literária, muito tardiamente, aos 

46 anos, já que era dedicado ao esporte, fazia muitas viagens de bicicleta pelo Nordeste e não 

tinha tempo para outras atividades. Muitos de seus poemas já são alvos de estudo de vários 

compositores do Rio Grande do Norte e de outros estados brasileiros, interessados na grande 

musicalidade que possuem. Seu cordel hoje faz parte das literaturas obrigatórias do processo 

seletivo vocacionado (PSV) da UERN. A peça faz uso dos cordéis a fim de relatar os problemas 

ambientais do rio Apodi-Mossoró. 

 
Figura 2: Entrevista com o cordelista Antônio Francisco 
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PEÇA TEATRAL “ELEMENTAR MEU CARO” 

A peça, “Elementar meu caro”, apresenta os problemas relacionados à seca no nordeste 

e com isso, o sofrimento dos nordestinos. Durante a encenação das duas peças se faz uso de 

experimentos químicos. A mesma foi apresentada no VII Ciência em Cena que ocorreu em 2013 

em Pacoti-CE. O grupo Macunaíma participou do evento representando o grupo QUIMISTURA 

uma vez que esse ainda não se encontrava totalmente formado. Depois desse evento o grupo 

apresentou-se em escolas, tais como o próprio CEIPEV e também na Escola Estadual Abel 

Coelho. Apresentou-se também na abertura da 12ª Feira de Ciências da Dired, entre outros. 

 
Figura 4: Apresentação da peça Elementar Meu Caro em Pacoti-CE 

 
Figura 5: Apresentação da peça Elementar Meu Caro em Pacoti-CE 

Figura 3: Cordelista Antônio Franciso 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho relata uma das intervenções didática pedagógicas, que é o teatro 

científico, ao qual foi um desafio, uma vez que é necessária muita dedicação, e também por ser 

um trabalho contínuo que sempre estar se inovando. Durante o decorrer desse trabalho foi 

possível perceber o porque de os professores não trabalharem essa metodologia uma vez que 

para se formar um grupo de teatro é necessário um horário extra classe horário esse que os 

professores muitas vezes não dispõem. Uma forma de o professor desenvolver a atividade pode 

ser com a ajuda de estagiários de química, uma vez que é necessário o conhecimento da área 

para formação do teatro cientifico. 

O teatro cientifico é de suma importância para as disciplinas exatas e naturais uma vez 

que contribui para divulgar e ensinar à história da ciência como um todo. Durante a realização 

do trabalho pode-se concluir que essa ferramenta desperta interesse nos alunos pelos conteúdos 

de química, que os menos ficam desinibidos, assim ajuda na socialização desses indivíduos na 

sociedade como um todo. Alem que esses, pode-se dizer que são mais privilegiados que os 

outros uma vez que tem mais convívio com experimentos laboratoriais, desenvolvendo melhora 

técnica de pratica laboratorial. 

Ao termino desse trabalho notou-se que para realização dessa proposta de trabalho 

necessita também de um melhor incentivo da escola a arte de encenação. E que o teatro pode ser 

motivado, uma vez que divulga a cultura cientifica, e motiva os alunos para estudar os 

conteúdos de química, entretanto é possível utilizar o teatro como ferramenta de ensino 

aprendizagem uma forma é criando micro peças teatrais, para serem apresentadas em sala de 

aula, como por exemplo, ligações químicas, onde os alunos poderá representar atamos e se 

unirem e assim formarem ligações químicas. 
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Este trabalho buscou entender as dificuldades de aprendizagem nas disciplinas de Físico-Química 

apresentadas por alunos de nível superior em Química da Universidade Federal de Sergipe. Para obtenção 

dos dados, foi utilizado um questionário composto de 11 questões. A falta de base matemática foi 

identificada como principal dificuldade encontrada pelos discentes. A “contextualização” e “motivação 

dos professores”, foram indicados como o melhor caminho para facilitar a aprendizagem dos conceitos 

químicos. A disciplina de “Físico-Química I”, foi apontada como a mais difícil, porém, apesar das 

dificuldades, a maioria dos discentes não procuram o professor para tirar dúvidas durante o período letivo. 
Palavras-chave: Dificuldades de aprendizagem, Ensino de Físico-Química, Físico-Química. 

 

Some difficulties of learning in the physical chemistry disciplines of the undergraduate students of 

Universidade Federal de Sergipe. 

 
This work intended to understand the difficulties of learning in the physical chemistry disciplines showed 

by undergraduate students of the Universidade Federal de Sergipe.  To get the data, it was used a survey 

of eleven questions. The weak mathematical basis of the students was identified as the main difficult of 

learning physical chemistry issues. The contextualization and professor´s motivation were appointed as 

the better way to facilitate the learning of chemical concepts. The discipline of physical chemistry I was 

indicated as the more difficult of the area.  However, most of the students do not seek the professor for 

eventual doubts during the regular course.  
Keywords: difficults of learning, physical chemistry education, and physical chemistry 

1. INTRODUÇÃO 

A sala de aula é um espaço privilegiado para que a aprendizagem aconteça. Desde que seja 
realizado um planejamento criterioso e uso de estratégias de aprendizagem diversificadas, 

promovendo um confronto de ideias e preparando os discentes para o ingresso no nível superior
 

[1]
.  
Nos cursos superiores em Química, (Licenciatura, Bacharelado e Tecnológica), os conceitos 

químicos são agrupados em diferentes áreas do conhecimento, tais como: Orgânica, Inorgânica, 

Físico-Química, Analítica e Ensino. Na área da Físico-Química especificamente: 

O estudo das leis e princípios da termodinâmica exige dos estudantes um 
amplo conhecimento simbólico e conceitual, além de um razoável domínio 

das notações e operações matemáticas intrínsecas a essa área da ciência. A 

falta de uma dessas qualidades, aliada à dificuldade em se interpretar os 

conceitos químicos, faz com que muitos alunos sintam-se indiferentes e 

desmotivados ao cursar as disciplinas de Físico-Química, preocupando-se 

mais em memorizar equações e fórmulas do que em compreender 

adequadamente a matéria (COSTA, PASSERINO, ARAÚJO, 2011, p. 1178) 

[2]. 
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Parte das dificuldades que os estudantes apresentam na aprendizagem da Físico-Química, 

pode estar relacionada às limitações em matemática oriundas do pouco conhecimento 

construído durante o processo de escolarização na educação básica. Essas limitações devem ser 

detectadas no início do curso para que não comprometam a aprendizagem ao longo da 
graduação

 [3]
. Porém, não basta apenas o reconhecimento das limitações dos alunos, é necessária 

a criação de alternativas para superar as suas dificuldades conceituais, não só em matemática, 

como na própria Química. 
Identificar, analisar e propor soluções para as dificuldades encontradas no processo de 

aprendizagem deve ser uma função da sociedade em geral 
[4]

. O governo deve oferecer o suporte 

necessário, com estrutura adequada das escolas e planos de carreira docente bem definido; os 
pais devem acompanhar seus filhos nos deveres escolares, cobrando-lhes o cumprimento de 

suas obrigações; e os professores devem usar estratégias de ensino que facilitem o processo de 

aprendizagem dos discentes. 

A aprendizagem pode se desenvolver de forma relacional, isto é, os discentes em sala de aula 
aprendem relacionando os conteúdos abordados a conhecimentos anteriores, assim, as 

informações ganham sentido. A ausência da integração entre o conhecimento anterior e o novo 

pode gerar um repúdio nas disciplinas científicas, já que os alunos não são levados a perceber as 
ligações existentes entre os diferentes conteúdos, ou entre estes e as questões do seu cotidiano 
[5]

. 

“Aprender ciências significa aprender a usar uma linguagem conceitual especializada nas 
atividades de leitura, resolução de problemas, na orientação das ações práticas no laboratório e 

na vida diária” (MASSI e QUEIROZ, 2011, p. 35) 
[6]

. Uma deficiência de linguagem simbólica 

científica pelo aprendiz prejudica o entendimento do conteúdo estudado, e consequentemente 

seu aprendizado em sala de aula 
[7]

. Além disso, a necessidade de conectar conhecimentos, e 
contextualizá-los, é essencial ao aprendizado humano 

[8]
.  

As dificuldades de aprendizagem dos estudantes envolvendo conceitos químicos, inclusive os 

que envolvem a Físico-Química, tornou-se objeto de estudo sendo destaque nas pesquisas 
relacionadas ao ensino de ciências 

[9]
. 

Na Universidade Federal de Sergipe/campus de São Cristóvão constatou-se alto índice de 

reprovação nas disciplinas que envolvem a Físico-Química. O que mostra a existência de 

dificuldades de aprendizagem na área. Na figura 1 estão ilustrados os percentuais de aprovação 
e reprovação nas disciplinas que envolvem a Físico-Química. A disciplina de Fundamentos de 

Físico-Química é referente ao ano de 2010; Físico-Química I e Físico-Química II ao ano de 

2011. 

 

Figura 1 – Percentual de reprovação e aprovação nas disciplinas de Físico-Química (%) 

Fonte: Essas informações foram coletadas no antigo sistema do Departamento de Administração 

Acadêmica (DAA) da UFS no ano de 2012 

A partir desses percentuais de reprovação buscou-se entender as possíveis dificuldades de 
aprendizado na área, segundo a visão de um grupo de alunos que já cursaram diferentes 

disciplinas da Físico-Química. Talvez, as dificuldades de aprendizagem em Físico-Química 

sejam decorrentes de um conjunto de obstáculos que dificultam a compreensão dos conceitos 

científicos. Essas dificuldades podem ser uma deficiência em interpretar as questões abordadas 
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nas avaliações durante o período, falta de habilidade em desenvolver cálculos básicos e aplica-

los nas questões de Físico-Química. E a forma como o ensino é praticado pelos professores. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

“A pesquisa apresenta uma abordagem qualitativa que se enquadra como estudo de caso. Para 

Ventura” (2007, p. 385) 
[10]

 este método possibilita que um problema seja estudado dentro de 

um período de tempo limitado. O estudo de caso tem o intuito de tornar público à comunidade 
científica o conhecimento produzido a cerca de casos isolados, afim de que possa ser debatido e 

validado em favor do desenvolvimento de uma área específica da ciência, no caso em questão a 

pesquisa em ensino de Química, com ênfase nas eventuais dificuldades de aprendizagem de 
alunos ao cursam disciplinas que envolvem a Físico-Química. 

2.1. Sujeitos de Pesquisa 

Os sujeitos da pesquisa são 28 alunos graduandos em Química dos cursos de Licenciatura, 
Bacharelado e Química Tecnológica da Universidade Federal de Sergipe, Campus de São 

Cristóvão. Todos os discentes já haviam cursado as disciplinas de Fundamentos de Físico-

Química, Físico-Química I, Laboratório de Físico-Química I, e atualmente (no período 2013.2) 
se encontravam cursando a disciplina Físico-Química II. 

2.2. Instrumento de coleta de dados 

Foi utilizado um questionário estruturado para obtenção dos dados. O questionário foi 
utilizado por possuir a característica de poder ser aplicado individualmente ou em grupos. 

Durante a coleta de dados, foi ressaltado para os entrevistados que em hipótese alguma os 

nomes dos mesmos seriam revelados, garantindo o anonimato. Dessa forma, os discentes 
estariam tranquilos para responderem sinceramente e abertamente as questões. O questionário 

utilizado é composto de questões objetivas, do tipo sim ou não; de múltiplas escolas; e 

subjetivas, onde os discentes poderão expressar suas opiniões a um determinado 

questionamento, por exemplo: discorrer como são as aulas de Físico-Química. 

2.3. Instrumento de análise de dados 

A partir dos dados obtidos, iniciou-se à fase de organização e análise dos dados. As questões 
descritivas tiveram como referência as três fases básicas da análise de conteúdo: pré-análise, 

exploração do material e o tratamento dos resultados 
[11]

. 

Inicialmente o material foi organizado de acordo com as respostas dos entrevistados. Logo 

após, houve a exploração do material, observando-se a frequência de similaridade e significados 
dos julgamentos dos discentes. As respostas foram separadas para criação das categorias. No 

momento final, realizou-se o tratamento dos resultados, que compreende a codificação e a 

inferência das conclusões sobre os resultados obtidos na pesquisa 
[12]

. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De acordo com os dados obtidos foi possível identificar as principais dificuldades de 
aprendizagem em Físico-Química, a motivação e o comprometimento dos discentes quando 

estão cursando as disciplinas de Físico-Química.  

3.1. Quanto ao estudo diário e o tipo de escola que frequentou na Educação Básica  

De acordo com a figura 2, observa-se que o conjunto dos alunos que estudam diariamente 

representam aproximadamente 80% dos discentes. Com 32,14; 14,29; 21,43; 10,71% os alunos 

reservam um tempo de “quatro, três, duas e uma horas” de estudo diário respectivamente. Em 
contrapartida, 21,43% dos estudantes não estudam diariamente. 
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Figura 2 – Estudo diário dos discentes (%) 

Conforme a figura 3 observa-se que 39,29% dos entrevistados estudaram somente em escola 
pública, 32,14% estudaram somente em escolar particular, 17,86% estudaram maior parte da 

educação básica em escola pública, e 10,71% dos estudantes estudaram a maior parte da 

educação básica em escola particular. 

  

Figura 3 – Tipo de escola que os alunos frequentaram na educação básica (%) 

De acordo com os dados, constatou-se que os alunos que estudaram “Somente em escola 
pública” ou “Maior parte na escola pública” apresentam maior comprometimento com os 

estudos. Do total desses alunos, observou-se que 81,25% dos discentes reservam algum tempo 

(1-4 horas) para estudar diariamente. Em contrapartida, os alunos que estudaram “Somente em 
escola particular” ou “Maior parte na escola particular” apresentaram um menor 

comprometimento com os estudos quando comparados com os de escola pública. Do total 

desses alunos, observou-se que 75,00% dos discentes reservam algum tempo (1-4 horas) para 

estudar diariamente. 

3.2. Como são as aulas de Físico-Química segundo os discentes 

Conforme a figura 4, das categorias construídas em relação às aulas de Físico-Química, 

aproximadamente 66% está distribuída em categorias negativas quanto ao tipo de aula 
ministrada. Dentre essas, destacam-se com maior percentual as categorias de “Falta de didática 

do professor/Tradicional” e “Teórica/Expositivas” com 22,22% e 18,52%, respectivamente. No 

entanto, 33,33% dos entrevistados afirmam que as aulas são “Dinâmicas/Produtivas”, o que 
pode ser considerado como um avanço na inovação das aulas ministradas.  
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Figura 4 – Como as aulas de Físico-Química são ministradas (%) 

Abaixo segue algumas transcrições dos discentes na íntegra, referente a cada categoria 

apresentada na figura acima da esquerda para direita. 
 
Aluno 01: Acho que falta um pouco mais de didática dos professores e materiais complementares para 

um melhor entendimento da parte do aluno; 

 

Aluno 02: Quando não são observadas no dia-dia, a aula é entediante; 

 

Aluno 03: Geralmente são muito cálculo e pouca química. Dedução de formula sem a aplicação 
demonstrativa; 

 

Aluno 04: São aulas meramente expositivas; 

 

Aluno 05: As aulas de físico química tem sido interessantes... sinto que estou aprendendo e não 

decorando o conteúdo. 

 

De acordo com as respostas dos entrevistados fica evidente há necessidade de sempre buscar 
melhorar o ensino de Físico-Química, buscando nortear os conteúdos químicos de maneira mais 

acessível possível para os discentes. Na qual, Segundo Scafi (2010) 
[13]

, o ensino de Química de 

forma contextualizada, dinâmica, facilita com que os alunos compreendam importantes 
contribuições da ciência Química para sociedade e para vida das pessoas. No entanto, uma vez 

comprovada a falta desse recurso, poderá desencadear a falta de interesse dos discentes, 

podendo desenrolar em uma dificuldade nas matérias que envolvam a Físico-Química. 

3.3. Reprovação em matérias relacionadas a Físico-Química 

 

De acordo com a figura 5, observa-se que 57,14% dos entrevistados já reprovaram em 

alguma disciplina de Físico-Química e 42,86% nunca reprovaram. Segundo Filho (2011) 
[14]

, em 
um trabalho realizado com o mesmo instrumento de coleta de dados (questionário) e o tema 

aqui proposto, foi observado que do total de entrevistados apenas 13% haviam reprovado em 

alguma disciplina que envolvesse a Físico-Química. Vale ressaltar que os sujeitos de pesquisa 
mencionados pelo autor são apenas do curso de Licenciatura em Química e que o curso é 

ofertado no período diurno. Segundo o autor os entrevistados estavam cursando a segunda 

disciplina de Físico-Química da grade curricular do curso de Licenciatura em Química.  
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Figura 5 – Distribuição de reprovação em alguma disciplina de Físico-Química (%) 

De acordo com a figura 6, observa-se que os discentes atribuem o motivo para reprovação 

nas disciplinas de Físico-Química a “Falta de estudo/Dificuldade em matemática” com 56,25% 
do total. Abaixo segue algumas transcrições dos discentes na íntegra, referente a cada categoria 

apresentada na figura 6 da esquerda para direita. 
 

Aluno 01: Falta de didática do professor; 

 

Aluno 02: A quantidade de assunto muito grande para uma única prova; 
 

Aluno 03: Não entender a parte matemática com a teórica. 

 

Portanto, apesar das aulas apresentarem pontos negativos de acordo com o item 3.2, além das 

dificuldades em matemática, os discentes ressaltam que não estudam o suficiente para matéria. 
A dificuldade em matemática é ressaltada entre os entrevistados como uma barreira onde os 

discentes não conseguem compreender a parte matemática aplicada nos conteúdos de Físico-

Química, o que dificulta o processo de aprendizagem nesta área da ciência, uma vez que a 
Físico-Química requer no mínimo os conhecimentos básicos da matemática para desenvolver os 

abortados por esta ciência. 

 

 Figura 6 – Motivos que levaram os estudantes a reprovarem nas disciplinas de Físico-Química (%) 

3.4. Disciplina de Físico-Química que sentiu maior dificuldade 

 

Das disciplinas que envolvem a Físico-Química no curso de Química, observa-se segundo a 
figura 7, que 57,14% dos entrevistados sentiram maior dificuldade em Físico-Química I. 

17,86% em Fundamentos de Físico-Química, 21,43% em Físico-Química II. Somente 3,57% 

não sentiu dificuldade em nenhuma das disciplinas. Vale ressaltar que se for feito um somatório 
das dificuldades nas disciplinas de Físico-Química aqui apresentada, obtêm-se um percentual de 

96,43%, ou seja, comprova que a Físico-Química é tida como uma disciplina complexa de ser 

compreendida por parte dos alunos. Esses dados podem ser correlacionados com a pesquisa de 
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Filho (2011) 
[14]

, no qual se obteve um percentual de 76,00% de dificuldade nas disciplinas de 

Físico-Química.  

  

Figura 7 – Disciplina que sentiu maior dificuldade durante o curso (%) 

Os entrevistados foram questionados a justificarem suas dificuldades referentes às disciplinas 
apresentadas na figura 7. Infelizmente 71,43% não justificaram porque sentiram dificuldade, 

ficando evidente a necessidade de dar continuidade ao trabalho. Dos que justificaram, a 

disciplina de Físico-Química I com o maior percentual de dificuldades, destaca-se os seguintes 
fatores: 

 
Aluno 01: Matemática, muita dedução sem interpretação para aplicação; 

 

Aluno 02: Cálculos; 

 

Aluno 03: Falta de acompanhamento com exercícios. Dificuldades em associar com a realidade. 

 

Em Fundamentos de Físico-Química e Físico-Química II, para cada disciplina somente um 

aluno apresentou sua opinião, relacionando a didática do professor(a) e a sua própria 

preparação.  
A maioria dos alunos que sentiram dificuldades em Físico-Química I não tem o hábito de 

procurar o professor para tirar dúvidas. Se no decorrer do período os alunos estudam entre 1-4 

horas e nos momentos de dúvidas não procuram o professor para saná-las, esse pode ser o 
motivo para o baixo rendimento nas disciplinas de Físico-Química, principalmente na Físico-

Química I, aqui apresentada como a de maior dificuldade entre os discentes. 

3.5. Ritmo de estudo para fazer as provas de Físico-Química 

De acordo com a figura 8, 42,86% estudam semanalmente os conteúdos passados em sala de 

aula para fazer a prova, 7,14% faltando um mês, 3,57% faltando três semanas, 21,43% duas 

semanas, 14,29% faltando uma semana para prova, somente 10,71% se preparam faltando 
menos de uma semana. 
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 Figura 8 – Ritmo de estudo dos discentes para fazer as provas de Físico-Química (%) 

A maioria dos discentes começa a estudar com um tempo consideravelmente bom se 

preparando para fazer a prova. No entanto, observa-se que mais de 50% dos entrevistados 
segundo o item 4.5 já reprovaram em alguma disciplina de Físico-Química. Em virtude de tantas 

dificuldades, por exemplo: falta de base matemática, dificuldades em resolver os exercícios, 

didática do professor, entre outras. Talvez o tempo de estudo não seja suficiente para superar os 
problemas de aprendizagem. 

3.6. Procura dos discentes para tirar dúvidas com o professor 

 

O processo de aprendizagem necessita de uma revisão constante dos conteúdos. Após uma 

aula ministrada, dúvida ou dúvidas sobre um determinado conceito trabalhado em sala de aula 

podem surgir. Porém, conforme a figura 9, somente 44,44% dos alunos procuram o professor 

para tirar as dúvidas, ou seja, mais de 50% da turma não tiram dúvidas com o professor, o que 
pode ser uma justificativa para o elevado percentual de reprovação comprovada nessa pesquisa.  

  

Figura 9 – Frequência quanto a procura para tirar dúvidas dos assuntos (%) 

De acordo com a figura 10, 40% dos entrevistados justificaram que não procuram o professor 

por “Falta de tempo do professor/Interação do professor com o aluno desfavorável”, sendo um 

problema para o processo de aprendizagem em qualquer área da ciência, inclusive a Físico-
Química.  
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Interação professor/aluno desfavorável pode desencadear barreiras para o processo de 

aprendizagem. Quando constatado uma Interação professor/aluno amigável, os discentes 

poderão se sentir mais a vontade para perguntar e questionar alguns pontos que não estejam 

entendendo durante a aula, tirando uma dúvida que possa surgir em qualquer momento da aula e 
consequentemente compreender os conceitos químicos. 

Nesse contexto, segundo Silva (2002, p. 2) 
[15]

, “professor e aluno necessitam avaliar 

continuamente os conteúdos ministrados em sala de aula para estabelecer os patamares de 
entendimento”. Assim, professor e aluno devem buscar formas de facilitar uma aproximação, 

favorecendo a interação e consequentemente o processo de aprendizagem. 

Em relação ao professor não ter tempo, talvez os horários dos alunos que justificaram dessa 
forma não seja compatível com o horário do professor durante o período letivo.  

Do total, 40,00% responderam não procurar o professor “Por não ter tempo/Preferência em 

estudar sozinho ou com amigos”. Na UFS as aulas possuem duas horas de duração, na prática, 

as aulas levam 1h30 a 1h40, onde os professores reservam em torno de 20-30 minutos para 
dúvidas, em cada aula, o que não seria justificável os alunos responderem que não tem tempo 

para tirar as dúvidas. 20,00% justificaram por não estudar com frequência, então as dúvidas não 

aparecem. 

 

 Figura 10 – Justificativas dos discentes em não procurar o professor para tirar dúvidas dos assuntos 

ministrados em sala de aula (%) 

Ao buscar justificar como procuram o professor para tirar dúvidas, 37,50% dos alunos 

afirmaram que tiram dúvidas “Perto da prova/Por causa dos exercícios da lista”, 25,00% quando 

não encontram a solução por outros meios, 37,50% quando o professor tem tempo/Aprendizado 

mais produtivo. Abaixo segue algumas transcrições das respostas dos alunos. 
 
Aluno 01: As vezes quando estava perto da prova eu ia até a sala do professor para tira dúvidas sobre 

os exercícios; 

 

Aluno 02: Não de estar todos os dias na sala do professor mas quando surge a dúvida e não encontro 

a solução por outros meios procuro o professor; 

 
Aluno 03: Tirando as dúvidas o aprendizado é mais produtivo. 

 

 Segundo as respostas dos entrevistados, observa-se que os mesmo possuem a consciência da 

necessidade de procurar o professor para tirar dúvidas durante o período letivo. No entanto, 

constata-se que isso não ocorre com frequência, segundo os alunos 01 e 02, nas suas 
transcrições aparecem os termos ‘as vezes [...]” e “não de estar todos os dias nas sala do 

professor [...]”, respectivamente. Porém, se  a prática dos discentes  em procurar o professor 

para tirar dúvidas fosse mais cotidiana, talvez o processo de aprendizagem seria mais efetivo. 
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3.7. Fatores que levariam os discentes a entender melhor as disciplinas de Físico-Química 

 

Quanto aos fatores que facilitam o aprendizado dos discentes, observa-se segundo a figura 11 
um percentual de 32,14% para categoria “Mais estudo/mais exercícios”. O livro base das 

disciplinas de Físico-Química é o Atkins que traz em torno de 80 exercícios a cada capítulo. 

Então, como os alunos justificam mais exercícios? Seria importante mais tentativa dos discentes 

na resolução de exercícios e caso não consiga respondê-los, procurar o professor para poder 
sanar suas dúvidas. 

Paralelamente, com 32,14% aparece a categoria “Contextualizar/Motivar”, ou seja, a 

contextualização e motivação são uns dos caminhos mais viáveis para facilitar a aprendizagem 
nas disciplinas de Físico-Química. Segundo Filho (2011) 

[14]
, 45% dos sujeitos de sua pesquisa 

ressaltam a “Contextualização” como atividade que mais contribui para aprendizagem de 

conteúdos da Físico-Química. 

Nas demais categorias, 25,00% e 10,71% estão distribuídas entre “Atenção na aula/Melhorar 
à didática do professor” e “Monitoria/Revisão”, respectivamente, ou seja, os próprios alunos 

afirmam que precisam prestar mais atenção na sala de aula. Essa distração pode ocorre por 

vários motivos, por exemplo: conversa paralela, distração com celular/smartphone, facebook, 
jogos, ou, esta distração pode se dar em aulas que talvez não sejam atrativas. Abaixo segue 

algumas transcrições das respostas, referente as categorias apresentadas na figura 11. 

 
Aluno 01: Ter estudado diariamente e ter feito mais exercícios; 

 

Aluno 02: Acredito que deveria ter uma maior associação com o cotidiano em detrimento do 

formalismo matemático; 
 

Aluno 03: Concentrar-se mais na sala e interagir mais com o professor; 

 
Aluno 04: Deveria haver monitores para essas disciplinas. 

  

Figura 11 – Fatores que melhorariam a aprendizagem na Físico-Química (%) 

4. CONCLUSÃO 

Observou-se neste trabalho os principais fatores que dificultam a aprendizagem e o 

comprometimento dos alunos quando cursam as matérias de Físico-Química. 

Dentre os motivos que dificultam a aprendizagem, destaca-se com mais ênfase a falta de base 

matemática, uma vez que as disciplinas envolvem um formalismo matemático 
consideravelmente grande. Apesar dos fatores negativos encontrados nas disciplinas, 33,33% 

dos entrevistados afirmam que as aulas são dinâmicas e produtivas. O fator que mais contribui 

para aprendizagem, segundo os discentes é a contextualização dos conteúdos químicos. 
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Segundo os entrevistados, a maioria estuda de 1-4 horas diariamente. Apesar desse tempo de 

estudo foi observado que 57,14% já reprovaram em alguma disciplina de Físico-Química, talvez 

esse alto percentual de reprovação esteja relacionado ao fato de que a maioria dos discentes, os 

que já reprovaram, não procuram o professor para tirar dúvidas. Ou pela forma que a abordagem 
dos conteúdos de Físico-Química ocorre. 

O desenvolvimento da pesquisa no ensino de Química apresenta relevância, pois, professores 

tem a oportunidade de avaliar sua própria prática e conhecer as dificuldades encontradas pelos 
discentes. De igual modo, os alunos são levados a refletir como se dedicam no período e o que 

podem fazer para melhorar seu desenvolvimento. Assim, fica evidente a necessidade de se dar 

continuidade ao trabalho, buscando cada vez mais conhecer as dificuldades de aprendizagem 
dos alunos e a partir delas propor alternativas. 
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RESUMO: O presente trabalho traz uma concisa revisão acerca do histórico do Ensino Superior no Brasil e suas 
finalidades, das principais diferenças existentes entre o Ensino a Distância (EaD) e o Ensino Presencial (EP). 

Tem como meta apresentar e discutir alguns aspectos relativos aos cursos de Química Licenciatura da 

Universidade Federal de Sergipe (UFS), nas modalidades de ensino Presenciale a Distância, a saber: históricos 

dos cursos de Licenciatura em Química da UFS,carga horária, grade curricular, formas de ingresso, quantidade 

de alunos matriculados, entre outros. Foi utilizada como instrumento para coleta de dados a revisão bibliográfica. 

Considerando as distintas visões de pesquisadores, podemos ressaltar como características marcantes entre as 

duas modalidades de ensino, EaD e EP, a separação física entre os autores  - professor, aluno - dos processos de 

ensino e aprendizagem e o papel que cada participante desempenha durante as práticas educativas. Por meio da 

análise dos dados levantados, podemos afirmar que entre os cursos de Licenciatura em Química oferecidos pela 

UFS - nas duas modalidades distintas, EaD e EP - existem diferenças marcantes no que concerne à oferta de 

vagas de ingresso ao curso, no que se refere a permanência e conclusão da referida licenciatura, quanto à 
presença de laboratórios para realização da experimentação. Os cursos a distância merecem um olhar especial, 

pois é uma modalidade de ensino que foge do que é estabelecido convencionalmente pelo ensino presencial e as 

instituições devem se adequar para que os alunos do EaD possam ter êxito no curso. 

 
Palavras-chave: Licenciatura em Química; UFS; Modalidades de Ensino. 

 

Coursesin ChemistryDegreefrom the Federal Universityof Sergipe: a brieflandscape with 

importantaspects 

 

ABSTRACT:Thispaper presentsa concisereview ofthehistoryof higher education inBrazilandits purposes, the 

maindifferencesbetween theDistance Learning(DL) andFace Teaching(EP). Aims to present and discuss some 

aspects of the chemistry courses Degree from the University Federal of Sergipe (UFS) in the forms of Classroom 

and Distance Education, namely: the historic Bachelor of Chemistry UFS, workload, grid curriculum, the 

admission requirements, number of students enrolled among others. Were used as instrument for data collection 

the literature review. Considering the different views of researchers, we highlight how defining characteristics 

between the two types of education, distance education and EP, the physical separation between the authors - 

teacher, student - of the processes of teaching and learning and the role that each participant plays in the 
educational practices. Through the analysis of the data, we can see that among the courses offered by the 

Chemistry Degree UFS - in two distinct modes, DL and EP - there are striking differences regarding the 

openings for entry to the course, as regards permanence and completion of that degree, as to the presence of 

laboratories for experimentation. The distance learning courses deserve a special look, as it is a teaching fleeing 

from what is conventionally established by classroom teaching and institutions must adapt to the distance 

learning students can succeed in the course. 

 
Keywords: Degree in Chemistry; UFS; Methods ofTeaching. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A transmissão de conhecimento pode ser realizada por meio de tecnologias e metodologias 

diversas, como por exemplo, a transmissão de informações, os conhecimentos via internet, o rádio, a 

televisão ou por exposição de conteúdos em sala de aula. A forma pela qual se dá a transmissão do 

conhecimento aponta e distingue o tipo de modalidade de ensino. Atualmente, no meio acadêmico, 

tem-se duas modalidades distintas de ensino: a modalidade a Distância (EaD) e a modalidade 

Presencial (EP). 
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Neste trabalho traremos uma breve análise das principais diferenças existentes entre as modalidades 

EaD e EP, tendo como base um panorama sobre as características dos cursos de Licenciatura em 

Química da Universidade Federal de Sergipe que são ofertados nas duas modalidades de ensino, EaD e 

EP. 

O trabalho de pesquisa se justifica pela necessidade de análise dos cursos de Licenciatura, 

especificamente em Química, tendo em vista a relativa complexidade dos referidos cursos, quanto à 

grade curricular e a diversidade existente entre os grupos de alunos nas duas modalidades de ensino. A 

necessidade crescente de pessoal com nível superior - com destaque para formação de professores - faz 

com que seja primordial a implantação e adequação de cursos nas diversas áreas do conhecimento, 

especialmente a de ciências exatas. 

Assim, o texto visa apresentar e discutir alguns aspectos relativos aos cursos de Licenciatura em 

Química da Universidade Federal de Sergipe (UFS), nas modalidades de ensino Presencial e a 

Distância, a saber: históricos dos cursos de Licenciatura em Química da UFS, carga horária, grade 

curricular, formas de ingresso, quantidade de alunos matriculados, entre outros. 

 

2. METODOLOGIA 
 

Utilizou-se como instrumento para coleta de dados a revisão bibliográfica, que é desenvolvida a 

partir de material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos [1]. A 

principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato de permitir ao investigador a cobertura de 

uma gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente. 

A revisão de literatura foi utilizada para se levantar as principais diferenças existentes entre as 

modalidades de ensino EaD e EP, bem como para expor o desenvolvimento do Ensino Superior no 

Brasil e no estado de Sergipe e o histórico do curso de Licenciatura em Química da UFS. Dados 

estatísticos também foram adquiridos por meio de tal instrumento. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nesta seção serão expostos e discutidos os dados adquiridos durante a pesquisa. Inicialmente 

apresentaremos, de forma concisa, algumas características das modalidades de ensino EaD e EP, 

segundo a literatura. 

 

3.1 Principais diferenças entre as modalidades de ensino EaD e EP 

O Ensino Presencial (EP) ou Tradicional acontece com a presença física de professores, alunos e 

outros atores que participam do processo de ensino e aprendizagem. É a modalidade de ensino mais 

antiga que se tem conhecimento. O modelo presencial, adotado na educação formal, é aquele em que o 

aluno precisa frequentar uma instituição de ensino institucionalizada por um determinado tempo e 

cumprir currículo pré-estabelecido e uma carga horária específica.  

Em se tratando do Ensino Superior, os cursos são autorizados pelo Ministério da Educação (MEC) 

com uma carga horária mínima e cada instituição faz a distribuição dessa carga horária em períodos, 

geralmente semestres, onde o número de semestres varia de quatro até doze, e com variação de carga 

horária, entre 2000 até 6800 horas[2]. 

O EP tem como características marcantes a presença do professor como controlador do processo e o 

aluno, na maioria das vezes, torna-se subordinado no processo de ensino e aprendizagem. Há também 

uma tendência à acentuação dos contatos interpessoais o que favorece o desenvolvimento dos alunos, 

seja o contato aluno/professor ou aluno/aluno. O ensino é ofertado, em geral, de forma integral e, 

obediência, na maioria das vezes, a um currículo obrigatório.  
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O ensino presencial tem como característica apresentar turmas homogêneas quanto à idade, 

qualificação e nível de escolaridade dos alunos [3]. Nesse sentido, os autores ressaltam ainda outras 

características do ensino presencial: 

 

a. Os docentes são considerados como a fonte do conhecimento, basicamente 

vistos como educadores/educandos, onde suas habilidades e competências são 

muito difundidas; 

b. A comunicação existente é face a face, ou seja, de forma direta entre 
professor e alunos. Geralmente, há um uso limitado de meios tecnológicos para 

melhorar as aulas ministradas e tais tecnologias podem ser encontradas em oficinas 

ou laboratórios próprios da instituição de ensino; 

c. A estrutura dos cursos presenciais possibilita o surgimento de problemas 

administrativos de horário e espaço físico, fator este que pode fazer com que a 

instituição recuse alunos (OLIVEIRA e DOMINGUES, 2011, p. 4). 

 

Apesar de a EP ser a modalidade mais comum de ensino no país, ela apresenta várias limitações, 

visto a dimensão continental do Brasil e as políticas públicas de educação implementadas pelo 

governo, que apesar de nos últimos anos terem expandido às Universidades para várias localidades, 

em especial no interior, existe ainda uma grande defasagem de pessoas que almejam cursar em uma 

Universidade ou mesmo se qualificar. Neste sentido, a proposta da EaDé auxiliar neste processo de 

formação e qualificação de profissionais no País. 

Pode-se considerar o EaD como sendo um processo educativo com as seguintes características: a 

aprendizagem acontece de maneira assíncrona entre alunos e professores; o processo de ensino e 

aprendizagem se dá através do uso de meios de comunicaçãopor meio de um conjunto de recursos 

tecnológicos e o processo de aprendizagem está centrado no aluno. Entretanto, o contato presencial 

entre alunos/professores e alunos/alunos é dificultado. 

A partir da Lei de Diretrizes e Bases nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, foi criada no Brasil a 

modalidade de ensino a Distância, com o objetivo de promover no período que foi denominado de 

“Década da Educação” (1996 a 2006) o aumento no quadro de profissionais de nível superior, em 

especial de professores devidamente licenciados. 

Segundo a definição atribuída e expressa pelo site da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior), a UAB (Universidade Aberta do Brasil) é um sistema composto por 

Instituições de Ensino Superior Públicas, que oferta cursos para cidadãos, em especial para os que não 

têm acesso facilitado à formação universitária. O objetivo é expandir a oferta de cursos, em especial 

para o interior do país e fomentar a divulgação de metodologias diferenciadas respaldadas pela era da 

comunicação. A UAB faz uso de metodologias aplicadas ao EaD e tem como prioridade a formação de 

professores, dirigentes, gestores e trabalhadores da Educação Básica dos municípios, estados e no 

Distrito Federal.  Tal sistema funciona através da integração dos três níveis governamentais com as 

universidades públicas, isso de forma consorciada [4]. 

O quadro 1 apresenta uma comparação entre os dois sistemas de ensino. 

 
Quadro 01. Diferenças entre o Ensino Presencial e Ensino a Distância 

FONTE: Oliveira e Domingues, 2011, p. 7. 

  

 

Elemento 

 

No ensino presencial ou tradicional 

 

No ensino a distância ou nova tecnologia 

O professor Um especialista Um facilitador 

O aluno Um receptor passivo Um colaborador ativo 

A ênfase educacional Memorização de fatos Pensamento crítico 

A avaliação Do que foi retido Da interpretação 

O método de ensino Repetição Interação 

O acesso ao conhecimento            Limitado ao conteúdo            Sem limites 
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De acordo com o quadro acima, na EaD nota-se que o aluno é o personagem central no processo 

educativo. Apesar de ter o apoio do professor via as tecnologias, o conhecimento a ser adquirido deve 

ser buscado pelo discente e consequentemente é exigida deles maior interpretação e análise dos 
conceitos.   
 

3.2 Ensino Superior: breve histórico no Brasil e suas finalidades 

Os primeiros cursos de nível superior no Brasil tiveram início em 1808, com o Colégio Médico 

Cirúrgico na Bahia e a Cadeira de Anatomia, implantada no Hospital Militar do Rio de Janeiro, 

seguida pela criação da Escola Anatômica Cirúrgica e Médica no Rio de Janeiro [5].  

A educação no país passou a despertar maior atenção a partir da década de 1930, tendo como 

principais motivos os movimentos de educadores e as iniciativas governamentais para o 

desenvolvimento do país. Em 1934, segundo o autor, fundou-se a primeira universidade no Brasil, a 

Universidade de São Paulo (USP) criada pela junção de diversas faculdades [5]. 

Em 1935, foi criada a Universidade do Distrito Federal, no Rio de Janeiro, então sede do Governo 

Federal. Decorridos alguns anos, mais precisamente na década de 60, o país presenciou a primeira 

reforma universitária. Dentre os objetivos da referida reforma, temos: unificação do vestibular e 

junção das faculdades em universidades, visando a eficácia e a produtividade [5].  

Em 1961, foi promulgada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei 9394/96, 

conhecida como Lei Darci Ribeiro. A LDB tinha tendências bastante favoráveis ao ensino superior 

privado, que se caracterizaram com o Golpe Militar de 1964 [5]. 

A década de 70, apesar de vigorar o Regime Militar, ocorreu um grande avanço no Ensino Superior. 

Verificou-se a ampliação e a facilidade da educação para todos. Ainda nas décadas de 1970 e 1980, 

foram criadas instituições não universitárias - Faculdades, Centros ou Institutos - em sua maioria 

privados para atender a demanda crescente por educação superior. Na década de 1990, foi promovida 

uma reforma da Educação Superior, envolvendo alterações políticas, legais, estruturais e gerenciais. 

Nesse momento, a universidade passou a ser definida como instituição pluridisciplinar [5]. 

As iniciativas anteriormente mencionadas deram início à chamada expansão do Ensino Superior. 

Por meio da expansão diversos campi foram criados, novos cursos implementados e, por conseguinte, 

inúmeras vagas foram e estão sendo oferecidas tanto no setor público quanto no setor privado. 

Uma das atribuiçõesdo Ensino Superior é a formação de profissionais para ramos específicos. É 

função da universidade a preparação para o exercício de atividades profissionais que exijam a 

aplicação de conhecimentos e métodos científicos. Entre as diversas profissões que requerem a 

aquisição de conhecimentos teóricos e práticos citamos aqui a docência.A profissão docente é uma 

prática educativa, ou seja: [...] é uma forma de intervir na realidade social; no caso, mediante a 

educação. Portanto, ela é uma prática social [6]. 

Os cursos de Licenciatura no Brasil foram criados na década de 1930nas antigas Faculdades de 

Filosofia, Ciências e Letras (FFCL) [7]. 

 

3.3 Ensino Superior no Estado de Sergipe: breves considerações 

É possível afirmar que o Ensino Superior em Sergipe foi organizado em três grandes períodos [8].O 

quadro 02 a seguir mostra os aspectos do primeiro período: 

 

Quadro 02: Marcos importantes na história do Ensino Superior no Estado de Sergipe 

Período de criação Instituição/Curso 

Década de 1910 Criação do Curso de Filosofia criado em 1913 no Seminário Diocesano e extinto 

em 1934, por determinação da Santa Sé; 

 
1923 

Criação do Instituto de Química Industrial, que oferecia um curso de três anos, de 
nível superior, destinado à preparação de técnicos para a indústria açucareira, a 

exploração do sal, a preparação do couro e o aproveitamento das plantas 

oleaginosas. O curso foi fechado em 1926 por falta de alunos; 

281



SCIENTIA PLENA   VOL. X,  NUM. X 2014 
www.scientiaplena.org.br 

 

 

1925 

Foram criadas a Faculdade de Direito Tobias Barreto e a Faculdade de 

Odontologia e Farmácia de Sergipe Aníbal Freire. Ambas tiveram suas atividades 

encerradas em 1926; 

 

1948 

Foi criada uma nova Escola de Química e também a Faculdade de Ciências 

Econômicas de Sergipe; 

1950 Foram criadas a Faculdade de Direito e a Faculdade Católica de Filosofia; 

 

A partir de 1954 

A partir de 1954, a Igreja Católica fundou uma Faculdade de Serviço Social; 

1960 Entrou em funcionamento a Faculdade de Medicina. 

 

FONTE: NASCIMENTO, et al, 2006, p. 68. 

 

Esse primeiro período, de 1913 a 1968, se caracterizou pela forte presença do Governo do Estado 

de Sergipe e da Igreja Católica, oferecendo ensino superior confessional e comandando, juntamente 

com o Governo Estadual a organização do ensino superior sergipano [8]. 

O segundo momento da história do Ensino Superior em Sergipe foi iniciado pela criação da 

Universidade Federal de Sergipe, em 1968, incorporando todas as faculdades até então existentes. Em 

1972, começaram a funcionar as Faculdades Integradas Tiradentes e, em 1976, foi instalada a 

Faculdade Pio Décimo. Tal período apresentou como características: a vigorosa consolidação, a 

expansão e o pleno domínio de uma universidade pública; e, também, a implantação de duas 

instituições empresariais que passaram a oferecer o serviço de ensino superior [8]. 

O terceiro período teve início em 1997 tendo como característica o domínio das IES privadas. De 

acordo com Nascimento et al (2006), no ano de 1997, pela primeira vez, a matrícula do ensino 

superior privado em Sergipe, superou a matrícula da Universidade Federal. A partir de então, no 

Estado, passaram a funcionar novas faculdades: a Faculdade São Luís, a Faculdade de Administração 

e Negócios (Fanese), a Faculdade de Sergipe (Fase), a Faculdade Atlântico, a Faculdade Amadeus 

(Fama), a Faculdade de Ciências Educacionais (Face) e a Faculdade José Augusto Vieira (FJAV) [8]. 

Atualmente, o Estado de Sergipe experimenta a expansão do Ensino Superior, por meio da criação 

de Campi da Universidade Federal de Sergipe, em Itabaiana/SE, Laranjeiras/SE e Lagarto/SE, bem 

como a efetivação do Ensino a Distância em 14 municípios do interior do Estado. Outras vagas 

também foram criadas através do Instituto Federal e das IES do setor privado.    

 

3.4 O processo de expansão da UFS: uma análise geral 

A origem da Universidade Federal de Sergipe remonta à implantação das Faculdades de Economia 

e Química em 1950 e das Faculdades de Direito e Filosofia em 1951. As duas primeiras foram 

iniciativas do Governo do Estado. A instituição da Universidade ocorreu cerca de quinze anos depois, 

com o Decreto-Lei n° 269.  

O primeiro momento de expansão mais acentuada da UFS teria ocorrido na década de 1980, quando 

a IFES passou a contar com quatro centros acadêmicos, 26 departamentos e 31 cursos de graduação 

[9]. 

Em meados da primeira década dos anos 2000, a nova fase de expansão que teve início foi 

responsável pelas iniciativas que deram origem ao Campus Prof. Alberto Carvalho - Itabaiana/SE. 

Parte da justificativa, para essa nova fase de expansão, foi a participação da UFS no total de matrículas 

na Educação Superior no Estado de Sergipe, tendo em vista o número de alunos do Ensino Médio. 

Os cursos implantados no Campus Prof. Alberto Carvalho - Itabaiana/SE, em sua maioria são de 

Licenciatura, que visa oportunizar as populações do agreste e sertão de Sergipe, e também formar 

profissionais para atender essas áreas de ensino.  

O crescimento do número de vagas dos cursos de graduação na UFS foi, então, proposto em quatro 

frentes [9]: 
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1) a criação de 31 novos cursos no Campus Prof. José Aloísio de Campos - São 

Cristóvão/SE, o que implicaria em 1150 vagas; 2) ampliação de 870 vagas nos 

cursos já existentes; 3) cursos de graduação a distância. Nessa modalidade, 

atualmente tem-se 14 polos de apoio presencial; e 4) a criação de cinco campi nos 

municípios polos do ensino a distância. 

Assim, ao lado das iniciativas já implantadas com o Programa de Qualificação 

Docente (PQD), a implantação dos novos campi se configurou, como proposta de 

aumento de vagas da universidade, por meio de sua interiorização, que por sua vez 

é compreendida como instrumento de promoção da democracia social (ENNES E 

MARCHELLI, 2011, p. 196). 

 

A crescente diversidade do corpo discente no Ensino Superior vem requerendo mudanças nas 

condições de oferta dos cursos. Em muitos casos, estudantes com idades superiores à tradicional média 

18-22 anos constituem a maioria de sua população. Estudantes não brancos e de outras etnias, além de 

uma forte presença de mulheres, vêm ampliando sua presença em cursos superiores. Estudantes 

oriundos de classes sociais menos favorecidas, a despeito da dificuldade para financiar seus estudos, 

tornam-se cada vez mais presentes em cursos universitários. Também é crescente o número de pessoas 

portadoras de deficiência que conseguem chegar à universidade. Neste sentido é necessário que as IES 

ofereçam condições adequadas, entre elas, boas condições físicas e materiais que sejam suficientes 

para atender esse novo público. Outro aspecto importante a ser considerado é referente aos processos 

pedagógicos que devem ser coerentes com esses novos estudantes do Ensino Superior.  

Para garantir aos membros desses grupos sua inserção, é necessário desenvolver ações de cunho 

inclusivo, ou seja, não só de expansão no número de vagas ofertadas. É importante considerar que 

além das vagas, os discentes, bem como os docentes e tutores, necessitam de condições adequadas 

para desenvolver o processo de ensino e aprendizagem de forma eficaz. 

O curso deve ser desenhado tendo como base um currículo elaborado de tal forma que seus 

objetivos, os conteúdos das disciplinas, as estratégias de ensino, os recursos instrucionais e também o 

sistema de avaliação favoreçam a inclusão de diferentes grupos no processo de aprendizagem.  

 

3.5 Cursos de Licenciatura em Química da UFS: breve histórico 

No Estado de Sergipe, ao longo dos anos, a presença da Química manteve uma relação entre o setor 

financeiro e a academia. A criação da Escola de Química de Sergipe em 1948 teve como finalidade 

ministrar o curso de Química Industrial que com o advento da produção de açúcar no Estado, exigia a 

compreensão e melhoramento dos processos industriais.  Vários foram os percursos tomados pela 

Química em Sergipe para dar uma resposta às necessidades que se apresentavam no mercado. Em 

1982 ocorreu a transferência do curso de Química, para o Campus da Cidade Universitária Professor 

José Aloísio de Campos - São Cristóvão/SE [10]. 

A promulgação da Lei Estadual nº 86 de 25 de novembro de 1948 foi responsável pela criação da 

Escola de Química de Sergipe. A referida escola teve como finalidade ministrar o curso de Química 

Industrial, tendo o seu funcionamento autorizado através do Decreto Lei nº 26.925 de 21 de julho de 

1949. O reconhecimento oficial da escola ocorreu a partir do Decreto nº 32.766 de 14 de maio de 

1953, publicado no Diário Oficial da União nº 112 de 19 de maio de 1953 [11]. 

A solicitação para a autorização e funcionamento de cursos, inclusive o de Licenciatura em 

Química, com a oferta de vagas para o vestibular de 1971, aconteceu a partir do segundo semestre de 

1970. O requerimento foi feito pelo professor José Lopes Gama, coordenador da área de Ciências 

Exatas e Naturais [11]. 

Nesse período, o curso de Licenciatura em Química apresentava uma estrutura curricular com um 

total de 157 créditos, dos quais 41 aproximadamente 26% eram destinados à formação didática 

pedagógica [11]. 
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Com a Reforma Universitária de 1980, o curso de Licenciatura em Química passou a obedecer a 

uma estrutura curricular constituída de um Ciclo Básico e outro Acadêmico ou Profissional, com um 

total de 183 créditos [11].  

Em 2006 foi implantado o curso de Licenciatura em Química no Campus Prof. Alberto Carvalho - 

Itabaiana/SE, tendo o mesmo currículo que o curso do Campus Prof. José Aloísio de Campos - São 

Cristóvão/SE. O curso de Química Licenciatura da UFS, até 2009, tinha seu currículo estruturado em 

188 créditos, sendo 08 optativos e 180 obrigatórios [11]. É importante frisar ainda que a matriz 

curricular para o curso de Química licenciatura no Campus Prof. Alberto Carvalho - Itabaiana/SE está 

em sua segunda edição, e o curso doCampus Prof. José Aloísio de Campos - São Cristóvão/SE, tem-se 

a matriz curricular em sua sexta reformulação.  

É importante destacar que o curso de Licenciatura em Química da UFS oferecido na modalidade 

EaD utiliza a mesma matriz curricular empregada na modalidade Presencial do curso oferecido pelo 

Departamento de Química do Campus Prof. José Aloísio de Campos - São Cristóvão/SE. 

 

3.6 Os cursos de Química Licenciatura da UFS: aspectos gerais 

 O curso de Química Licenciatura da UFS na modalidade Ensino Presencial 

O curso de Licenciatura em Química na UFS é ofertado na modalidade de Ensino Presencial desde 

1971 no Campus Prof. José Aloísio de Campos - São Cristóvão/SE. No Campus Prof. Alberto 

Carvalho - Itabaiana/SE, a Licenciatura em Química teve sua primeira oferta de vagas em 2006 com a 

fundação do referido Campus. O quadro a seguir mostra alguns dados referentes aos dois cursos. 

 

Quadro 03: Dados referentes aos cursos de Química Licenciatura da UFS na modalidade Presencial 
Cursos de Licenciatura em Química da UFS modalidade EP 

 Campus Prof. José Aloísio de Campos Campus Prof. Alberto Carvalho 

Forma de Ingresso Vestibular até 2013. Após esta data a 

Universidade adotou a nota do ENEM 

Vestibular até 2013. Após esta data a 

Universidade adotou a nota do ENEM 

 

Turno 

 

Noturno 

Vespertino até 2012.  

Matutino a partir de 2013. 

Número de 

vagas(semestre) 

 

60 

 

50 

Tempo integralização 10 semestres (05 anos) 08 semestres (04 anos) 

Carga horária 

(horas) 

 

2820 

 

3030 

Quantidade de 

docentes (2012) 

40 professor (as) 

(38 efetivos e 02 substitutos) 

12 professor (as) 

(11 efetivos e 01 substituto) 

Número de alunos 

matriculados (2012) 

 

530 

 

226 

FONTE: Pesquisa bibliográfica 2012-2013. 

 

Observa-se que, no tocante a forma de ingresso nos cursos de Licenciatura em Química da UFS, em 

ambos os Campi até 2013 utilizava-se o vestibular como meio de seleção. A partir de 2013, a UFS 

assim como outras IES passou a adotar as notas do ENEM como meio seletivo para acesso aos cursos 

de graduação. No que se refere ao turno no qual o curso é ofertado e ao tempo de integralização dos 

créditos, verifica-se que no Campus Prof. José Aloísio de Campos - São Cristóvão/SE, as aulas são 

ministradas no turno da noite tendo como prazo para concluir as disciplinas, 05 anos. Já para o 

Campus Prof. Alberto Carvalho - Itabaiana/SE, o curso é oferecido no período matutino, tendo como 

tempo de integralização dos créditos, 04 anos. Essa diferença no prazo para integralização dos créditos 

deve-se ao fato da oferta dos cursos acontecerem em turnos distintos. Geralmente, estudantes que 

optam por fazer um curso noturno são indivíduos que trabalham e dispõem de pouco tempo para 

dedicar-se aos estudos, necessitando assim de um maior tempo para concluir as disciplinas expressas 
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na grade curricular, além deste turno oferecer somente 04 horas/aula, enquanto o matutino e vespertino 

possuem uma grade horária com 06 horas/aula. 

O número de estudantes matriculados, bem como a quantidade de professores nos dois cursos 

também é um diferencial. Podemos afirmar que o fato é devidoo curso do Campus Prof. José Aloísio 

de Campos - São Cristóvão/SE ter sido criado há mais tempo, atender uma região geográfica bem 

maior do que o Campus Prof. Alberto Carvalho-Itabaiana/SE e principalmente porque o Departamento 

de Química do Campus Prof. José Aloísio de Campos - São Cristóvão/SE oferece disciplinas básicas e 

específicas para aproximadamente 30 cursos da universidade.  

Por meio da análise dos dados expressos no quadro 03, podemos apontar como principal altercação 

a questão da carga horária atribuída a cada curso. Observa-se uma diferença de 210 horas a mais na 

carga horária do curso ofertado no Campus Prof. Alberto Carvalho - Itabaiana/SE. A carga horária 

mínima atribuídaaos cursos de Licenciatura é de 2800 hque deve ser distribuída da seguinte maneira: 

1800 h para conteúdosde natureza científico-cultural; 400 h para o estágio supervisionado 

comocomponente curricular; 400 h paraprática de ensino como componentecurricular; e 200 h para 

atividadesacadêmico-científico-culturais [12]. Cabe ressaltar que as IES são responsáveis pela 

elaboração e execução da grade curricular de seus cursos, vale lembrar que as diretrizes nacionais que 

servem de parâmetros para confecção de tais documentos devem ser seguidas a fim de se ter uma 

unidade.  

 O Curso de Licenciatura em Química na modalidade EaD 

O curso de Química Licenciatura é ofertado pelo Centro de Educação Superior a distância 

(CESAD) em 09 dos 14 polos existentes. Em cada polo foram ofertadas 50 vagas por ano/processo 

seletivo. O quadro 04 expressa os dados referentes ao curso de Química Licenciatura da UFS ofertado 

na modalidade EaD. 

 
Quadro 04: Dados referentes ao curso de Química Licenciatura da UFS na modalidade a Distância 

Curso de Licenciatura em Química da UFS modalidade EaD 

Nº de polos onde o Curso é ofertado 09 polos 

 

Forma de Ingresso 

Até 2011 - ano em que aconteceu o último processo seletivo para 

ingresso no curso - a seleção se dava por meio de vestibular com 

calendário específico para modalidade.  

Turno À critério do estudante (conteúdo disponível em tempo integral) 

Número de vagas (semestre) 50 vagas em cada polo 

Tempo integralização 10 semestres (05 anos) 

Carga horária (horas) 2820 

Número de alunos matriculados 

(2012) 

 

259 

FONTE: Pesquisa bibliográfica 2012-2013. 

 

A grade curricular do curso de Química EaD é a mesma da utilizada no ensino presencial no 

Campus Prof. José Aloísio de Campos - São Cristóvão/SE. 

O processo de ensino e aprendizagem deve acontecer quase que em tempo integral por meio do 

Ambiente Virtual de Aprendizagem, AVA (via web).  

Quanto a realização das aulas experimentais, as turmas do EaD realizam as práticas nos laboratórios 

de química no Departamento de Química do Campus Prof. José Aloísio de Campos - São 

Cristóvão/SE. Tal fato acontece devido à inexistência de laboratórios nos Polos de Apoio Presencial.  

O corpo docente constituinte do curso na modalidade EaD da UFS é formado por professores 

efetivos e substitutos do Departamento de Química, tanto os docentes do Campus Prof. Alberto 

Carvalho - Itabaiana/SE, quanto os docentes do Campus Prof. José Aloísio de Campos - São 

Cristóvão/SE atuam no CESAD. 
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Outros integrantes do sistema de ensino no EaD são os tutores. No CESAD, os tutores são divididos 

em dois grupos de acordo com suas atribuições no processo de ensino e aprendizagem que são os 

tutores a distância e tutores presenciais. De maneira breve, citamos que cabe aos tutores presenciais 

oferecer suporte aos estudantes nos polos de apoio presencial no que concerne ao manuseio de 

computadores, ao uso da plataforma moodle entre outras funções. Aos tutores a distância é atribuídaa 

correção de tarefas e avaliações, compete também à função de solucionar dúvidas dos alunos, etc. 

Para ingressar em um curso da UFS na modalidade a Distância, o candidato deverá se submeter ao 

processo de seleção. O primeiro vestibular para os cursos do CESAD/UFS/UAB foi realizado no mês 

de julho de 2007. O modelo adotado segue os mesmos padrões das seleções para os cursos presenciais 

da Universidade Federal de Sergipe. Entretanto, a seleção para EaD possui calendário próprio, sendo 

realizado anualmente.  

Até o presente momento foram realizadas 04 seleções para o ingresso em cursos do 

CESAD/UFS/UAB, respectivamente nos anos de: 2007, 2008, 2010 e 2011.As provas são realizadas 

em caráter presencial e simultaneamente para as vagas ofertadas em todos os polos. Convém destacar 

que cada polo apresenta sua própria oferta de cursos e vagas.As inscrições são realizadas 

presencialmente, no Campus situado na Cidade Universitária Prof. José Aloísio de Campos, em São 

Cristóvão/SE. Os candidatos são atendidos em calendário previamente definido, dividido a partir dos 

polos de atuação. Somente poderão participar deste processo seletivo os candidatos que concluíram o 

Ensino Médio ou equivalente. 

No intuito de contemplar as perspectivas dos objetivos propostos pela Universidade Aberta do 

Brasil (UAB), 50% das vagas são destinadas aos candidatos que atuam como professores da rede 

pública de ensino, tal fato visa qualificar os professores que estão na educação básica e não 

concluíram ainda um curso superior. 

Durante o curso, o aluno recebe as aulas em módulos impressos com o conteúdo da disciplina. O 

aluno tem acesso também a um material didático preparado para internet, que pode ser acessado de 

qualquer computador conectado à rede mundial de computadores. 

Nos polos, o aluno conta com técnicos nos laboratórios de informática para tirar dúvidas quanto à 

utilização do ambiente virtual. Ainda nos polos, os alunos deveriam ter as aulas práticas das 

disciplinas que necessitam de laboratório específico, porém tais laboratórios encontram-se em fase de 

construção e implantação.  

Cada disciplina é coordenada por um professor, o qual, juntamente com os tutores presenciais e os 

tutores que atuam a distância dão suporte ao aluno, esclarecendo assuntos específicos, auxiliando no 

desenvolvimento das atividades ou mesmo tirando as mais diversas dúvidas.  

A interação entre o aluno e os tutores a distância é realizada através de um ambiente virtual de 

aprendizagem (AVA) que envolve um conjunto de ferramentas como chats, fóruns, notícias, 

mensagens e interação. 

As provas e avaliações do CESAD são feitas a distância (atividades complementares) e 

presencialmente, no município correspondente à escolha do aluno no ato da sua inscrição. Se, ao longo 

da disciplina cursada, o aluno não sentiu necessidade de tirar suas dúvidas com professores e/ou 

tutores, nos polos disponibilizados, o dia de prova é o único momento em que o aluno é obrigado a 

estar presente no polo. 

Ao concluir o curso, o aluno do CESAD receberá o Diploma com a mesma validade dos Diplomas 

emitidos pela Universidade Federal de Sergipe, reconhecidos nacionalmente. 

Um aspecto importante neste contexto de EaD e EP, é aelevada evasão no curso de Química 

Licenciatura na modalidade EaD: nos 04 concursos vestibulares realizados pelo Centro de Educação 

Superior a Distância (nos anos de 2007, 2008, 2010 e 2011), foram ofertadas 1150 vagas para o curso 

de Licenciatura em Química, porém atualmente segundo dados do SIGAA (Sistema Integrado de 

Gestão de Atividades Acadêmicas), o referido curso tem apenas 259 alunos ativos. 
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Por meio da análise dos dados expressos nos quadros 03 e 04, verifica-se os pontos nos quais os 

cursos de Licenciatura em Química das duas modalidades distintas oferecidos pela UFS mais se 

distanciam em suas características que são os turnos de funcionamento, à forma de ingresso e à 

permanência dos alunos ao longo do curso (evasão). 

No que se refere ao turno destinado para frequentar as aulas, no EP o período é fixo, ou seja, os 

alunos devem se fazer presentes nas salas de aula pela manhã no Campus Prof. Alberto Carvalho-

Itabaiana/SE e à noite no Campus Prof. José Aloísio de Campos-São Cristóvão/SE. Os estudantes do 

EaD, podem frequentar a sala virtual, tendo a flexibilidade de horário nas aulas, ou seja, o aluno pode 

acessar o conteúdo e tirar suas dúvidas em qualquer um dos três turnos de forma assíncrona. Tal 

flexibilidade nos horáriostende a favorecer aqueles alunos que trabalham e dispõem de pouco tempo 

para frequentar as aulas presenciais e também aqueles graduandos que residem em regiões longínquas 

dos centros urbanos. Apesar dessa flexibilização de horários, o aluno do EaD deve ser mais 

disciplinado com a sua formação, tendo horários fixos para leitura e estudo das disciplinas. 

Quanto às formas de ingresso nos cursos, essas diferem nos processos avaliativos uma vez que para 

os cursos ofertados na modalidade EP utilizava-se o vestibular convencional e mais recentemente as 

provas do ENEM. Para o curso na modalidade EaD utiliza um meio de seleção específico - provas e 

calendário. Por fazer parte do sistema UAB, a modalidade a Distância reserva 50% de suas vagas para 

professores em atividade e que não possuem o Ensino Superior e a outra metade das vagas é destinada 

à demanda social. 

Um ponto que merece maiores investigações diz respeito à evasão de estudantes de Química na 

modalidade EaD. Os dados levantados durante a pesquisa mostram que a falta de tempo para se 

dedicar aos estudos e a baixa ou a total falta de interação entre alunos e professores/tutores fazem que 

os alunos que optam pelo EaD se sintam desestimulados e acabem abandonando o curso com maior 

frequência que os graduandos da modalidade EP. E como foi discutido acima, a disciplina para 

estudos nesta modalidade de ensino é primordial, sob pena de obter o fracasso escolar. A clientela dos 

cursos ofertados na modalidade a Distância apresenta como característica marcante a grande presença 

no mercado de trabalho, pessoas que estão fora da sala de aula há muito tempo e idade acima dos 

padrões que normalmente frequentam os cursos de graduação [13]. Acrescenta-se a tais entraves 

citados, a falta de laboratórios de Química nos polos de apoio presencial e a relativa dificuldade de 

acesso a livros referência e materiais de estudo das disciplinas. 

Outro aspecto que desperta atenção é o fato de se ter grades curriculares semelhantes em cursos 

com modalidades distintas. A matriz curricular seguida pelo curso de Química Licenciatura do 

Campus Prof. José Aloísio de Campos - São Cristóvão/SE (modalidade EP) é a mesma utilizada pelo 

curso da modalidade EaD. Entende-se que tal circunstância acontece devido a observância e 

cumprimento das exigências estabelecidas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN’s), 

parâmetros que ditam as normas dos currículos para os cursos. Tais diretrizes estabelecem um limite 

mínimo de 2800 horas de carga horária para os cursos de graduação e dispõem ainda acerca da 

disposição dos blocos específicos de disciplinas - formação científica e formação pedagógica [14]. 

Fica a cargo das IES elaborar seus próprios currículos tendo como base as disposições citadas nas 

DCN’s, não obstante, a universidade deve procurar elaborar matrizes curriculares que possam a vir 

contribuir de maneira significativa para construção do conhecimento do aluno, levando em 

consideração a diversidade existente entre os graduandos. 

Sabe-se que cada aluno possui suas peculiaridades e cabe ao estabelecimento de ensino propor 

meios pelos quais o aluno possa obter melhor desempenho nos estudos. Entre as mudanças possíveis 

estão: a elaboração do currículo a ser seguido com a opção de disciplinas e instrumentalização de 

metodologias de ensino que contemplem essa modalidade de ensino (EaD), que é certamente diferente 

do EP. Citamos aqui algumas considerações que devem ser observadas: pessoas de diferentes grupos 

socioeconômicos sãolevadas em consideração no que se refere a inserção de conteúdos que façam 
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sentido e tenham importância em seu convívio com os demais agentes da comunidade na qual está 

inserido; o conteúdo programático das disciplinas da grade curricular do curso deve contemplar a 

diversidade de valores; as estratégias de ensino deve favorecer a participação de todos os estudantes; o 

ensino deveráser ministrado de forma a evitar a vantagem ou a desvantagem de determinados grupos 

no aprendizado; a avaliação proposta nas disciplinas deverá levar em consideração a diversidade de 

valores, objetivos e experiências; os currículos seguidos pelas diferentes modalidades de ensino devem 

ter características específicas que favoreçam a fomentação do conhecimento para cada grupo peculiar 

de aluno, uma vez que não se pode tratar duas coisas distintas de maneira igual. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

O Ensino a Distância, no caso do curso de Licenciatura em Química, aindanão está bem 

estabelecido pela Universidade Federal de Sergipe. Tal fato é corroborado pela alta evasão dos alunos, 

que pode ser consequência de um currículo não adequado para esse tipo de ensino. Assim, deve haver 

uma revisão do currículo para o EaD, repensando as necessidades dos alunos e as características 

destes, que são peculiares. 

Ainda há uma aceitação dos cursos de ensino presencial bem maior em detrimento dos cursos 

adistância perante uma elevada parcela da sociedade. Seja por questões culturais e sociais ou por 

questões de ordem pessoal, o ensino presencial ainda predomina com um certo grau de credibilidade 

em relação ao EaD entre a população.   

Há uma necessidade urgente em melhorar a estrutura dos polos de ensino na EaD, instalando 

laboratórios de Química, suprindo as bibliotecas com bibliografias pertinentes e em quantidade 

suficientes para atender os alunos e que os alunos sejam estimulados a frequentar os polos para dirimir 

suas dúvidas ou mesmo se apropriarem de mais conhecimentos.  

Por meio da análise dos dados podemos afirmar que o curso de Química Licenciatura da UFS 

sofreu interferências advindas das necessidades econômicas e sociais do Estado durante determinado 

tempo. Tais interposições acarretaram na criação de novas vagas, no entanto, as estruturas físicas e 

pedagógicas não sofreram considerável diferenciação. Embora se tenha tido a expansão da UFS, 

consequentemente no curso de Licenciatura em Química, e intervenções do Poder Público, ainda não 

se conseguiu atingir um patamar de ensino adequado às exigências estabelecidas pelas modalidades de 

ensino.  
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No presente trabalho analisamos o perfil e as concepções que discentes do curso de licenciatura em 

química expressam sobre: a utilização de novas tecnologias de informação e comunicação (NTIC) no 

ensino/aprendizagem de Química. A pesquisa foi feita no campus José Aloísio de Campos da 

Universidade Federal de Sergipe. Os sujeitos da pesquisa são 52 matriculados na disciplina Ferramentas 

Computacionais para o Ensino de Química, nos períodos letivos 2012/2 2013/2. Pudemos observar que 

quando eles procuram informações sobre química geralmente vão a sites de periódicos e buscas. 28,84 % 

já utilizaram softwares e simulações que continham conteúdos químicos. Enquanto que com relação à 
utilização das NTIC, os sujeitos mostraram-se favoráveis à utilização, desde que haja investimentos em 

infraestrutura e na formação dos docentes.  

Palavras-chave: Ensino de Química, novas tecnologias, NTIC. 

 

Reflections on the profile and conceptions of students of Graduation Course in Chemistry on the 

use of New Technologies of Information and Communication (NTIC) 

 
In this work we analyze the profile and conceptions of students of graduation course in Chemistry on the 

use of new technologies of information and communication (NTIC) in teaching/learning chemistry. The 

research occurred in campus José Aloísio de Campos of the Federal University of Sergipe during the 

activities of the discipline Computational Tools for Teaching Chemistry in academic periods 2012/2 and 

2013/2. Observed opinions and simplistic conceptions of students about the use of NTIC in Chemistry 

classes because few students pointed the structure and especially the preparation of teachers as main 

factors that influencing the use of NTIC in the school environment. 

 
Keywords: Teaching Chemistry, New Technologies, NTIC 

 

1. INTRODUÇÃO 

No século XX iniciou-se uma expansão tecnológica sem precedentes na história da 

humanidade. Uma gama de atividades foram modernizadas, todavia poucas mudanças 

ocorreram no processo de ensino e aprendizagem neste mesmo período. O trabalho do professor 
continua quase que exclusivamente ocorrendo com ausência do uso das novas tecnologias de 

informação e comunicação (NTIC), Apesar de pesquisadores terem buscado implantar essas 

descobertas para o desenvolvimento da área educacional nas escolas (RODRÍGUEZ, 2000 [1]; 

CARBALLO e FERNÁNDEZ, 2005 [2]; CANALES, 2005 [3]). 
As NTIC oferecem diferentes possibilidades de abordagem dos conteúdos científicos, 

com ação e interatividade, explorando recursos áudio visuais, simulações e a visualização de 

diferentes fenômenos. Para (Levy, 1999 apud Melo, 2007 p.25) [4], a imagem e o áudio têm 
ocupado cada vez mais espaço na constituição e expressão do conhecimento humano, seja no 

âmbito da informação, do entretenimento e, mais atualmente, da educação. 

Após 1990, ocorreu uma expansão da internet e esta passou a fazer parte da vida das 

pessoas como meio de informação, trabalho e lazer. Esse desenvolvimento na área das 
telecomunicações despertou interesse dos teóricos da área de ensino por possibilitar maior 

acesso a informações, contribuindo para melhoria dos processos de ensino e aprendizagem [5].  
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O maior contato da população com as NTIC gerou a necessidade de incentivar o uso de 

ferramentas digitais nas aulas, para isso as escolas devem buscar resolver as dificuldades 

existentes na sua utilização. Segundo Bautista (2004) [6], o uso das tecnologias da informação é 

um dos indicadores de qualidade da educação nos países desenvolvidos. 
 A aplicação das novas tecnologias de informação e comunicação (NTIC) no ensino de 

Química possibilita abordagem no campo real (macro), no molecular (micro), permitindo uma 

melhor visualização de fenômenos concretos e abstratos gerando uma melhoria na 
aprendizagem dos conceitos químicos. Dentre as NTIC possíveis de uso na sala de aula, 

destacamos os softwares, a internet, vídeos, animações, aplicativos e simulações. O uso dessas 

diferentes ferramentas pode auxiliar o desenvolvimento do discente [7].  
 Apesar da importância do uso das NTIC no processo de ensino e aprendizagem da 

Química (EICHLER e DEL PINO, 1999 [8]; RIBEIRO e GRECA, 2003 [9]; DORNELES et al., 

2006 [10];  VARANI e CHALUH, 2008 [11]); Percebemos que estes recursos ainda são pouco 

utilizados pelos professores. Lima e Wartha (2010) [12] ressaltam que, se as aulas forem 
ministradas de forma tradicional, sem explorar as situações cotidianas, estas não conseguirão 

despertar o interesse dos discentes por matérias classificadas como abstratas (Física, Química, 

Biologia).  
Um dos problemas relacionado ao pouco uso das NTIC é a preparação recebida pelo 

professor durante a formação inicial e a pouca iniciativa desses profissionais em buscar a 

participação em grupos de estudo e programas de formação continuada [13].  Em relação ao 
período de graduação, por exemplo, existe ausência ou o número de disciplinas que tratam do 

uso das tecnologias de informação e comunicação são limitados. Estudos realizados pelo 

Ministério da Educação nos anos de 2000 e 2001 mostraram a falta de disciplinas que abordem 

o uso das NTIC nas matrizes curriculares das licenciaturas (Brasil, 2002) [14]. 
 A aprovação de novas Diretrizes Curriculares para formação de professores (2002) e o 

desenvolvimento das NTIC possibilitou a inclusão nas matrizes curriculares da licenciatura de 

disciplinas relacionadas ao uso das novas tecnologias de informação e comunicação. No curso 
de licenciatura em Química da Universidade Federal de Sergipe (UFS), a partir do ano de 2006 

foi incluída a disciplina Ferramentas Computacionais para o Ensino de Química (FCPEQ). 

 A preparação do professor para uso das NTIC nas aulas de Química possibilita o 

surgimento de novas formas de ensinar e aprender. A tecnologia deve ser usada como recurso 
didático, pois contribui para interação entre os alunos e professor, além de não poder ser 

ignorada devido a sua atual importância frente à sociedade [15]. 

Em relação à aprendizagem em Química, Maldaner (2000) [16] afirma que, para 
elevação do nível de conhecimento químico que está sendo construído no meio escolar. É 

necessário transpor a barreira das propostas de ensino tradicionalistas que apresentam os 

conteúdos de Química de forma descontextualizada. Segundo o autor os conceitos químicos da 
forma que são apresentados tem significado apenas para quem é inserido no meio científico. 

 Para Maldaner (2000) [16] o novo caminho para o currículo deve ser pautado em 

conteúdos que sejam definidos de acordo com o interesse dos alunos e mediados pelos 

professores. Que essa proposta contemple o cotidiano dos alunos. O uso das NTIC pode 
proporcionar uma melhoria no processo de ensino e aprendizagem, pois permite a apresentação 

e discussão de situações reais, através do uso dos vídeos e internet, de forma contextualizada, 

além de permitir a simulação de fenômenos químicos abstratos, com a utilização de softwares e 
aplicativos. 

 Dados de pesquisa publicada pela (Organisation for Economic Co-operation and 

Development em 2005). Mostrou que entre 41 países, na categoria estudantes que têm acesso a 
softwares educativos em casa, o Brasil aparece em último lugar. No que diz respeito ao acesso a 

computadores o país ocupa a 37ª colocação, sendo penúltimo colocado no quesito número de 

computadores nas escolas por alunos [17]. Convivendo com a realidade não percebemos essas 

situações, contudo ao compararmos de, ou seja, com os dados de outros países conseguimos 
distinguir o quão frágil Brasil encontra-se nas questões relacionadas à educação científica e 

Abordagem das novas tecnologias de informação e comunicação (NTIC). Não é de se estranhar, 

portanto, o pouco uso das NTIC nas aulas de Química. 
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 Além de formação adequada, é necessário discurso e postura institucional das escolas 

em favor do uso das NTIC. O foco, a ser considerado é o que garanta estrutura e formação 

adequada para uso das novas tecnologias [18]. 

 A mudança nas concepções sobre o ensino é possivelmente o ponto mais complexo, a 
ser explorado. Pois, Lima e Wartha (2010) [12], observaram que mesmo em uma escola com 

laboratório de informática bem estruturado, o uso dos computadores e de suas ferramentas é 

subutilizado, por professores de Química, Física e Biologia. É preciso entender, que tipo de 
preparação está sendo realizada nos cursos de licenciatura, a fim de melhorar a compreensão 

dos futuros professores sobre a importância da incorporação das NTIC no processo de ensino e 

aprendizagem. 
 Apesar do crescente número de trabalhos publicados na área de Educação em Química, 

observa-se que estudos sobre o perfil de alunos da licenciatura e as concepções acerca do uso 

das NTIC é pequeno, especialmente no contexto do estado de Sergipe. Compreender as 

características dos licenciandos e as suas opiniões sobre a utilização das NTIC é importante para 
entendermos como o curso de licenciatura em Química da UFS vem contribuindo para melhorar 

as ideias e preparação dos futuros professores, para o uso dessas ferramentas computacionais 

nas aulas. 
 O objetivo deste trabalho é identificar o perfil e as concepções de alunos do curso de 

licenciatura em Química da UFS, sobre o uso de novas tecnologias de informação e 

comunicação NTIC. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

A pesquisa apresenta características de uma investigação de cunho qualitativo e 

quantitativo. Buscamos quantificar e interpretar as respostas dos sujeitos da pesquisa.  
De forma isolada e através da construção de categorias de análise.  

 Como instrumento de coleta de dados, utilizamos questionário contendo perguntas 

abertas e fechadas. A coleta de dados ocorreu no primeiro dia de aula da disciplina Ferramentas 
Computacionais para o Ensino de Química. Os sujeitos da pesquisa são 52 alunos matriculados 

na disciplina nos períodos 2012/2 e 2013/2 do curso de licenciatura em Química, da 

Universidade Federal de Sergipe – Campus José Aloísio Campos. 
 O questionário aplicado foi dividido em duas etapas. A primeira parte buscou analisar o 

perfil dos sujeitos identificando: sexo, idade, município onde nasceu, tipo de escolas que 

frequentou, ocupação, o período atual de matrícula no curso. 

 Na segunda etapa buscamos identificar as concepções dos alunos sobre o uso das NTIC, 
a partir das seguintes questões:  

 Em sua opinião o que mais influencia no uso ou não de novas tecnologias de 

informação e comunicação em aulas de química? 

 Qual sua opinião sobre a implantação de laboratórios de informática nas escolas de 

educação básica? 

 Você costuma usar a internet para busca de informações em química? Em caso 

afirmativo quais os sites que costuma visitar? 

 Você costuma usar a internet para busca de informações em revistas da área de 

química? Ou de ensino de química? Em caso afirmativo quais os periódicos que 
costuma visitar? 

 Você conhece algum programa usado para baixar vídeos da internet? Em caso 

afirmativo quais os tipos de vídeos você baixa com mais frequência? 

 Você conhece algum software ou programa de simulação que pode ser aplicado em 

aulas de química? Em caso afirmativo cite o nome do programa ou simulador. 
As respostas foram transcritas e categorizadas a partir do referencial de Bardin (1977) [19]. 

Observou-se na construção das categorias semelhanças e diferenças presentes nas respostas dos 

alunos 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Apresentamos o perfil e as concepções dos sujeitos da pesquisa, além de suas 

concepções sobre o uso das NTIC nas aulas de Química. 
 

Da análise do perfil dos alunos 

 

Os sujeitos da pesquisa são do sexo feminino 55,76%, e 44,24% do masculino. 
Apresentam idades que variam entre 18 e 38 anos, conforme dados, mostrados na tabela 1. A 

maioria 65,38% são jovens e estão na faixa etária dos 18 aos 25 anos.  

 
Tabela 1. Idade dos alunos 

Alunos (%) Idade (anos) 

36,54 18-21 

28,84 22-25 

21,16 26-29 

13,46 30-38 

 
Andrade et al (2012) [20], ao investigar o perfil dos acadêmicos no curso de licenciatura 

em Química Noturno da UFS/Campus José Aloísio de Campos, em 2012, observou que dos 25 

informantes, 14 tinham idade entre 19 e 24 anos, 04 entre 25 e 27 anos e 2 entre 28 e 30 anos e 

04 entre 31 a 33 anos. Observando que não foram isolados os resultados encontrados pelo autor 
acima, mas que segue uma tendência no curso de que a maioria dos estudantes está na faixa 

etária dos 18 aos 30 anos. 

A maior parte dos alunos 53,84% nasceram em Aracaju-SE, 30,77% no interior 
sergipano e, 15,39% em outros estados do Brasil. Andrade et al (2012) [20] em sua pesquisa 

identificou que 64% são originários de Aracaju, mostrando que o número de alunos de outras 

cidades e estados  comparados com os dados obtidos por nós, neste trabalho aumentou. 

Atualmente 50% dos alunos residem e/ou moram na capital Aracaju/SE e os demais 
50% moram em municípios do interior Sergipano, mostrando que uma boa parcela dos discentes 

desloca-se dos seus municípios de origem até a UFS. 

 Quando perguntado sobre o tipo de escola frequentado na Educação Básica, 51,92% dos 
sujeitos afirmaram ter estudado somente em escola pública, 17,30% estudaram apenas em 

escola particular. Os demais alunos estudaram em escolas públicas e particulares como 

mostrado na figura 1. Andrade et al (2012) [20] obtiveram resultados próximos aos nossos. Por 
exemplo, dos sujeitos avaliados em sua pesquisa 52% eram oriundos de escolas públicas, 20% 

de escolas particulares e os demais mesclaram períodos em ambos as escolas.  
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Figura 1. Tipo de escolas que os alunos frequentaram 

 

Ao perguntar se realizavam outra função além de estudar, 38,46% responderam que 

possuem dedicação exclusiva ao curso. 40,38% trabalham em tempo integral, e os demais 

realizavam algum tipo de estágio remunerado.  
Percebemos que 50,00% dos alunos estão matriculados no quarto período do curso. Os 

outros sujeitos estão divididos nas demais categorias serão descritas. A disciplina Ferramentas 

Computacionais para o Ensino de Química é ofertada no 4º período. O que significa número 

maior sujeitos da pesquisa, neste período os demais avaliados adiantados 5,77%,  ou atrasados 
44,23%  ao que tange o periodo correto de cursar a disciplina.  Mostrado a seguir na figura 2.  
 

 

 

 
 

Figura 2. Período que está cursando atualmente 

 

Da análise das concepções dos alunos sobre o que influencia o uso das NTIC nas 

aulas de Química 
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Ao elaborar esta questão buscou-se identificar as concepções dos alunos sobre os fatores 

que limitam ou contribuem no uso das NTIC nas aulas de Química. Essa inquietação surgiu 

após discussão apresentadas por Lima e Wartha (2010) [12], para os autores o uso das NTIC 

depende principalmente da formação adequada dos professores. Os docentes precisam estar 
preparados e acreditarem na importância do uso dessas ferramentas.  

Ao analisar as respostas, percebeu-se 82,70% dos sujeitos da pesquisa não 

compreenderam a pergunta, Ao invés de discutir o que influencia o uso das NTIC nas aulas de 
Química, os alunos apresentam a importância e contribuições desta para o processo de ensino e 

aprendizagem, conforme afirmações abaixo. 

 
“Influencia, porque dar novas possibilidade de recursos metodológicos que 

podem facilitar na aprendizagem de diversos conteúdos de forma mais 

interativa”. 

“Influencia o interesse do aluno, as aulas ficam mais dinâmicas facilitando o 

aprendizado”. 

“O uso de certas tecnologias influencia no sentido de ampliar ou melhorar a 

compreensão de determinados assuntos”. 

“O uso de tecnologias auxilia muito da didática de ensino, de forma que 

facilita o aprendizado”. 

 
17,30% dos sujeitos atribuíram a falta de infraestrutura e o despreparo dos docentes, 

como elementos principais que influenciam e devem ser levados em consideração na utilização 

ou não das NTIC nas escolas.   
 

“A estrutura das escolas que não dão importância para o uso de novas 

tecnologias de informação e comunicação ou os professores que não são 

capacitados para a aplicação destas são os problemas existentes”. 

“Os recursos nas escolas. E a falta de formação do professor nessa área”. 

“Condição financeira, e falta de investimento para que venha o material 

adequado para se utilizar em aula. Como por exemplo: data show, etc”. 

“Acredito que o não uso das tecnologias na sala de aula pelos educadores 

deva-se a falta de formação referente a como utilizá-las de forma significativa 
na aula”. 

 

É necessário que a escola procure ousar, inovar, e possibilitar ao discentes a 

criatividade, alegria e o prazer na construção de saberes e de pensamentos críticos, por isso as 

aulas devem possibilitar aos alunos viverem conhecimentos fora do ambiente escolar, rompendo 
os limites do ensino tradicional (BALBINOT 2005) [21], com a utilização das NTIC. 

 
 Da análise das opiniões sobre a implantação de laboratórios de informática nas 

escolas 

 

 Identificamos as opiniões dos alunos sobre a implantação de laboratórios de informática 
nas escolas. 46,15% apoiam a iniciativa de implantar laboratórios de informática nas escolas por 

ser uma ferramenta de ensino aprendizagem e creem que pode ser um instrumento de mudança 

na construção do conhecimento. 44,24% acreditam que pode resolver o problema da inclusão 

digital aos estudantes que não possuem acesso a computadores (ver tabela 3). Contudo, 9,61% 
acreditam que a implantação só surtiria o resultado esperado, se primeiro for realizado um 

investimento em infraestrutura e na implantação de cursos de preparação para os profissionais 

docentes.  
 

Tabela 3. Opiniões dos alunos sobre a implantação de laboratórios de informática nas escolas 

Categorias Porcentagem (%) Unidades de Contexto 

 Pode resolver problema da 44,24 “Muito interessante, e necessário (muitas vezes). 
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inclusão digital entre os 

estudantes 

Pois existem muito alunos pobres que não 

sabem sequer o que é computador... É um meio 

de socializar o uso das novas tecnologias”. 

Ferramenta de 

ensino/aprendizagem 
46,15 

“Forma de ampliar os conhecimentos sobre 

assuntos ligados à ciência aberta, saindo do 

tradicionalismo para uma mudança de 

paradigma sociocultural”. 

Preparação dos professores  

9,61 

“Acho que iniciativa válida e importante desde 

que haja preparação dos professores e o seu uso 

seja restrito para aprendizagem”. 

 

 

 Segundo Valente (1999) [22], A inclusão das tecnologias no âmbito escolar necessita 
primeiro de uma mudança de padrões, voltada não mais a uma educação tradicional com 

enfoque no ensino, mas que priorize o ensino e a aprendizagem. Dessa forma, não somente é 

necessário investimento para a implementação de laboratórios e/ou aumentar a oferta de 

computadores nas escolas, mas devemos refletir quanto aos modelos vigentes, se estes abordam 
ou não a entrada dessas novas metodologias (NTIC), Para que esses laboratórios não sejam 

transformados em depósitos por seu desuso.  
  

 Da análise das opiniões sobre a utilização da internet e quais sites visitam para a 

procura de informações sobre Química  
 

 Identificamos os alunos que utilizam a internet para a busca de informações químicas e 

os sites que mais visitam. 50,00% acessam sites de periódicos como, Química Nova na Escola 
(QNESC), Química Nova e Scielo, 44,23% acessam sites de busca (google, yahoo, uol), e 6% 

não acessam nenhum tipo de conteúdo de química na internet, conforme dados da tabela 4.  
 

Tabela 4. Se costumam utilizar a internet para busca de informações químicas e quais os sites que 

visitam. 

Categorias Porcentagem (%) Unidades de Contexto 

Sim, periódicos  

50,00 

“Sim, química nova”. 

Sim, sites  
44,23 

“Sim, yahoo e uol”. 

Não. 5,77 

“Não muito. Mesmo sendo mais viável, 

ainda prefiro a manualidade dos 

livros”. 

 

 
            Algo significativo é a quantidade de sujeitos que utilizavam sites de periódicos, por 

exemplo, Química Nova na Escola. Torna-se cada vez maior o número de acesso a materiais 

científicos, é importante para os discentes em seu processo de formação como futuros docentes. 

Schnetzler (2004) [23], afirma que, nesses 10 anos de Química Nova na Escola (QNEsc) o 
proposito central da seção Pesquisa no Ensino de Quimica tem sido o papel de divulgar 

contribuições de investigações para a melhoria da formação de professores de Química, visando 

que os processos de ensino que desenvolvem lhes sejam relevantes por serem significativos para 
seus alunos, reafirmando a importância dos contextos escolares para a formação de cidadãos. 

Afinal, é nesta instituição social chamada escola que, por meio da mediação docente, os alunos 

poderão ter acesso e se apropriar de conhecimentos historicamente construídos pela cultura 
humana. 

 

 Da análise das respostas sobre a utilização da internet para busca de revistas da 

área de Química e quais periódicos acessam 
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  Perguntamos a eles se utilizavam a internet na busca de informações sobre periódicos e 

revistas na área de Química. 30,77% responderam que acessam a revista Química Nova na 

Escola (QNEsc), 23,08% a revista Química Nova, 19,23% visitam outros sites de periódicos, 

Todavia quase 27% não acessam nenhuma revista ou periódico, como mostrado na tabela 5. 
 

Tabela 5. Se costumam utilizar a internet para busca de informações em revistas da área de Química e 

quais os periódicos que acessam. 

Categorias Porcentagem (%) Unidades de Contexto 

Química Nova na Escola. 30,77 “Sim, química nova na escola”. 

Química Nova. 23,08 “Sim, química nova”. 

Outros. 

19,23 

“Os sites dos eventos mais importantes na área 

do ensino de química”. 

 

Não. 
26,92 

“Não conheço”. 

 

 Da análise se conhecem programas para baixar vídeos e quais os gêneros dos 

vídeos que baixados  

 
Identificou-se os alunos que utilizam de algum software para baixar vídeos da internet. 

Além de caracterizar o conteúdo dos vídeos. 32,69% procuram apenas meios de entretenimento, 

enquanto que 25,00% tinham interesse em conteúdos didáticos, Como meio de formação do 
conhecimento, Já 34,61% não baixam qualquer tipo de vídeo. Ver tabela 6: 
  

Tabela 6. Conhecem algum programa utilizado para baixar vídeos e quais os tipos de vídeos que mais 

baixam. 

Categorias Porcentagem (%) Unidades de context 

Sim, de entretenimento. 32,69 “Sim. Filmes, músicas”. 

Sim, didáticos. 
25,00 

“Sim. Vídeo aula, experimentos químicos feitos 

por professores e alunos durante aulas”. 

Não. 
34,61 

“Não, baixo vídeos”. 

 

Não responderam. 7,70 _______________________________ 

 

O que destaca a importância do vídeo, já que é necessário senso crítico e sensibilidade 
na utilização deste recurso, para que assim possamos buscar o desenvolvimento de uma 

alfabetização audiovisual nos nossos alunos (MANDARINO, 2002) [24]. Dentro dos resultados 

obtidos temos que refletir ainda propostas para difundir a utilização da internet como meio de 

formação do conhecimento 

  

 Da análise Opiniões sobre softwares ou programa de simulação que podem ser 

usados em aulas de Química 
  

A turma apresentou pouco conhecimento sobre softwares ou programas de simulações, 

28,84% afirmou que conheciam exemplos: Carbópolis, Origin, Lab chemistry. 61,54% nunca 
haviam utilizado ou não conseguiam citar alguma dessa ferramentas, mas, 9,62% não 

conseguiram responder a pergunta. Ver tabela 7:  
 

Tabela 7. Conhecem algum software ou programa de simulação que pode ser usado em aulas de Química 

e qual o nome. 

Categorias Porcentagem (%) Unidades de context 

Sim 
28,84 

“Sim, carbópolis, phte, origin, lab chemistry, 

tracker”. 

Não. 
61,54 

“Não, eu já vi pessoas fazendo, mas não sei 
qual”. 
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Não responderam. 9,62 _______________________________ 

 

Segundo (Eichler e Del Pino, 2002) [25], para caminharmos no sentido de uma sociedade 
pautada no conhecimento devemos informatizar a população por meio das mídias digitais. Daí a 

importância da disciplina em propagar as ideias da utilização das NTIC, principalmente aqueles 

que tiveram pouco ou nenhum contato com essas metodologias digitais. 

4. CONCLUSÃO 

O presente trabalho fez uma análise sobre o perfil e as concepções de 52 alunos, da 

disciplina: Ferramentas Computacionais para o Ensino de Química, do curso de Licenciatura em 
Química, da Universidade Federal de Sergipe campus Aloísio Campos. Sobre o uso das Novas 

Tecnologias de informação e comunicação (NTIC). 

Podemos caracterizar o perfil da turma, com maioria do sexo feminino 55,76%, sendo 
65,38% dos avaliados com idade entre 18 e 25 anos, e em sua maior parte nascida em Aracaju 

53,84%. 50% dos sujeitos residem na capital Sergipana, e 51,92% estudaram todo o seu período 

escolar em instituições públicas, contudo, 40,38% responderam que além das atividades 
acadêmicas realizam atividade remunerada em tempo integral. 

17,30% acreditam que a falta de estrutura e de preparo dos docentes são fatores que 

influencia o não uso das NTIC no ambiente escolar. 46,15% aprovam a implantação de 

laboratórios de informática, pois acreditam ser uma importante ferramenta de 
ensino/aprendizagem, Os avaliados costumam utilizar a internet para buscar informações sobre 

química, 50,00% acessam sites de periódicos, destes 30,77% acessam a Química Nova na 

Escola e 23,08% a Química Nova. 57,69% utilizam programas de download de vídeos e deste 
total 25% baixam vídeos sobre Química. 28,84% dos avaliados responderam que tiveram ou 

têm contato com softwares e programa de simulação, como: Carbópolis, Lab chemistry e outros. 

Portanto, conseguimos traçar o perfil e as concepções, apresentando os dados acima 
com a perspectiva de que possamos obter melhores resultados em posteriores análises, pois a 

disciplina busca uma expandir o uso de ferramentas e mídias digitais ao ensino/aprendizagem de 

Química, produzindo e divulgando o crescente número de trabalho sobre o proposto tema.  
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O presente trabalho discute a aplicação da oficina temática “Medicamentos industrializados: 

instrumento para o ensino de oxiredução” aplicada em uma escola da rede pública da cidade de Aracaju-

SE, com o propósito de possibilitar ao aluno aprender sobre reações de oxiredução entendendo a sua 

aplicação em medicamentos indicados para o tratamento da anemia. Como instrumento de coleta de dados 

foi utilizado o roteiro de atividades e observação do comportamento dos alunos durante a ação. A fim de 
interpretação dos dados coletados, construímos categorias de análise, fundamentados em Bardin. Da 

análise dos resultados considera-se que: a oficina temática foi um instrumento motivador para a 

participação efetiva dos alunos no desenvolvimento conceitual de conceitos químicos sobre reações de 

oxiredução, na troca de significados durante as discussões de cada atividade realizada. A diversidade de 

estratégias de ensino utilizada (vídeo, experimentação, jogo didático e a mediação do professor) 

contribuiu para a interação aluno-aluno, aluno-professor na negociação de significado dos conceitos 

trabalhados. 
 

Palavras-Chaves: Oficinas temáticas, Contextualização, Ensino de Química. 

 

Thematic Workshop: A methodology to spark interest of student in the chemistry 

This work discusses the application of thematic workshop " industrialized Drugs: a tool for teaching of 

the oxidation-reduction " applied in a public school in the city of Aracaju - SE, with the purpose of 

enabling the student to learn about oxidation-reduction reactions understanding its application in drugs 

indicated for the treatment of anemia. As an instrument for data collection was used guide of activities 
and observation the behaviour of the students during the action. In order to interpret the data collected, we 

constructed categories of analysis, based on Bardin. Analysis of the results it is considered that: a 

thematic workshop was a motivating tool for the effective participation of students in the conceptual 

development of chemical concepts about oxidation-reduction reactions, the exchange of meanings during 

discussions of each activity performed. The diversity of teaching strategies used (video, experimentation, 

didactic play and teacher mediation) contributed to student-student interaction, student-teacher in 

negotiation of meaning of concepts worked. 

Keywords: Thematic workshops, Contextualization, Chemistry Teaching. 

1. INTRODUÇÃO 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNs)¹ contribuem para nortear 
as metodologias, e conteúdos programáticos a serem trabalhados na Educação Básica. Uma 

possibilidade para abordar os conceitos é trabalhar com diferentes estratégias de ensino, 

favorecendo a inclusão de situações problemáticas e reais que busquem utilizar o conhecimento 
específico das diferentes áreas para entendê-las e solucioná-las (BRASIL, 2002)¹. 

Quanto ao ensino de Química deve permitir organização e estruturação dos conceitos 

químicos, de forma articulada, aos temas sociais, à formação humano-social, na abordagem de 

situações reais e facilitadoras de ações conjuntas. Com essa organização, espera-se que ocorra a 
apropriação de conhecimentos disciplinares, intercomplementares e transdisciplinares; 

(BRASIL, 2002)¹.  
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Apesar do que estabelece a legislação, ainda observa-se na prática, a Química sendo tratada 

de forma descontextualizada, gerando no aluno pouca importância e sentido em aprender os 

conceitos químicos. 

O ensino desta Ciência deve ser instrumento de formação humana, desenvolvendo cidadãos 
aptos ao exercício da cidadania.  Para isso o conhecimento químico deve ser promovido como 

um dos meios de interpretar o mundo e intervir na realidade, passado de forma que se relacione 

ao desenvolvimento tecnológico e aos aspectos da vida em sociedade (BRASIL, 2002)¹. 
Para Delors, (1998)², aprender Química, é adquirir os instrumentos da compreensão; aprender 

a fazer, para poder agir sobre o meio em que o aluno está envolvido; aprender a viver juntos, a 

fim de participar e cooperar nas atividades humanas.  
O uso de diferentes metodologias e recursos didáticos poderá contribuir para aprendizagem e 

desenvolvimento de competências e habilidades, uma vez que possibilitam maior interação entre 

aluno-aluno e professor-aluno favorecendo uma aprendizagem significativa no ambiente 

escolar.  
Uma maneira de estimular os alunos a aprender é aplicando oficinas temáticas, já que esta 

constitui uma atividade que lhes possibilitam uma interação com o mundo, sendo composta de 

atividades que permitem aos educandos compreender e relacionar o conhecimento. 
Para Santos e Schnetzler, (1996)

4
 a integração de temas químicos com o cotidiano do aluno 

permite o desenvolvimento de habilidades relativas à cidadania, permitindo que os alunos 

compreendam a realidade social em que estão inseridos, agindo de forma crítica quanto à 
solução de problemas cotidianos.  

Na oficina temática o cotidiano é problematizado e revisitado nas atividades propostas, 

associando-o ao conhecimento científico e aos aspectos sociais, históricos e éticos, visando a 

compreensão da situação problema em foco (VILCHES et al., 2001; GIL-PÉREZ et al., 2005)³. 
Segundo Marcondes e outros (2007)

12
, as oficinas temáticas contribuem para o 

desenvolvimento conceitual de conceitos químicos e para a tomada de decisões sobre 

problemáticas sociais, e formação para cidadania. Nesta perspectiva percebemos que as 
contribuições que se pretendem estabelecer é a de formação de professores de Química 

preocupados com o ensino de conceitos científicos integrados ao contexto dos estudantes, o que 

poderá favorecer o despertar de interesse pela aprendizagem em Química. 

Neste contexto, nos propusemos através da oficina temática “Medicamentos industrializados: 
instrumento para o ensino de óxido-redução” relacionar os conceitos químicos sobre reações de 

oxiredução com as causas e consequências causadas pela anemia, ainda presente na população 

menos favorecida do nosso país. 
Com o propósito de possibilitar ao aluno aprender sobre reações de oxiredução entendendo a 

sua aplicação em medicamentos indicados para o tratamento da anemia, além de, associá-lo com 

as implicações da anemia à saúde humana, suas causas, consequências e formas de tratamento, 
assim, poderão exercer a cidadania em seus princípios mais intrínsecos: protegendo seus 

semelhantes e conhecendo seu direito à saúde. Concordamos com Santos e Schnetzler (2010)
4
 

quando colocam que: 
O ensino de Química para o cidadão precisa ser centrado na inter-relação 

de dois componentes básicos: a informação química e o contexto social, pois, 

para o cidadão participar da sociedade, ele precisa não só compreender a 

Química, mas a sociedade em que está inserido. É da interrelação entre esses 

dois aspectos que se vai propiciar ao indivíduo condições para o 

desenvolvimento da capacidade de participação, que lhe confere o caráter de 

cidadão (SANTOS e SCHNETZLER, 2010, p. 102)4. 

 

Outro aspecto importante desta oficina é a possibilidade do uso de diferentes recursos 

didáticos, como: vídeo, experimentos e jogo didático. Essas estratégias de ensino possibilitam 
maior interação entre aluno-professor e aluno-aluno. 

Este trabalho é parte integrante das ações do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a 

Docência (PIBID/CAPES/UFS/QUÍMICA/Campus de São Cristóvão) e teve como objetivo 
apresentar dados sobre a aplicação da oficina temática “Medicamentos industrializados: 
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instrumento para o ensino de oxiredução” em uma escola da rede estadual de ensino da cidade 

de Aracaju-SE. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

A oficina temática foi planejada para ser aplicada em um tempo de três horas e foi organizada 

da seguinte forma:  

2.1  Apresentação geral da oficina 

Se caracteriza por apresentar aos alunos o tema chamando a atenção para à interligação entre 

conteúdos e contexto social, a função do ferropriva, como as atividades serão desenvolvidas e a 

importância da participação deles na construção dos conceitos.  

2.2 Aplicação do Vídeo 
O vídeo causas, consequências e tratamentos da anemia foi exibido com o objetivo de 

propiciar a compreensão das implicações causadas a saúde humana pela anemia. O recurso tem 
duração de 4:04 min e foi extraído do Youtube 

(http://www.youtube.com/watch?v=o6QLoSENunE&feature=fvsr)
5
. Para nortear a discussão do 

tema abordado no vídeo foram propostos os seguintes questionamentos “A anemia mais comum 
é causada pela falta de qual nutriente?”; “Quais os principais sintomas da anemia?”; “No 

tratamento da anemia o nosso organismo necessita de quanto tempo para repor os estoques de 

ferro?”; “O tratamento para a cura da anemia é simples. Então o que é recomendado para o 

tratamento desta doença?”; “Muitos pacientes abandonam o tratamento da anemia antes do 
tempo. Por que isso acontece?”. 

2.3 Realização do experimento 

Foi realizado o experimento: Identificação de Íons Ferro no Medicamento Vitafer. Este foi 

adaptado de (ELEOTÉRIO; KIILL; SENE; FERREIRA; HARTWIG. 2007)
6
 Com objetivo de 

explorar o caráter investigativo da Química, e, abordar o conceito de óxido-redução, através das 

reações ocorridas no procedimento experimental. 

As atividades experimentais permitem ao estudante uma compreensão de como a Química se 

constrói e se desenvolve, ele presencia a reação ao “vivo e a cores”, afinal foi assim que ela 

surgiu através da Alquimia, nome dado à Química praticada na Idade Média (AMARAL, 
1996)

8
. 

Foi colocado para os alunos a seguinte situação-problema: “O medicamento vitafer é usado 

para suprir a carência de ferro no organismo, é possível identificar a existência de íons ferro 
nesse medicamento?”. Foi solicitado que os alunos identificassem se: “Ocorreu reação? Quais 

foram as evidências?”.  

Para análise dos dados coletados, construímos categorias de análise, fundamentados em 

Bardin (1977)
11

. Foram elaboradas três categorias em razão de caracteres comuns, associadas a 
cada questionamento feito. 

2.4 Jogo didático 

O jogo utilizado foi o Caça Palavras. Este jogo foi constituído de nove palavras distribuídas 

em um quadro com 364 letras embaralhadas, sendo aplicado como uma das formas de avaliar o 
aprendizado dos alunos no decorrer da oficina, dentre as palavras procuradas, três foram 

selecionadas pelo bolsista para que os alunos explicassem os conceitos: Anemia, Ferro e 

Oxidação. 

2.5 Coleta de dados 

Como instrumento de coleta de dados foi utilizado o roteiro de atividades e observação do 
comportamento dos alunos durante a ação. Os dados foram coletados em agosto de 2013. Os 

sujeitos da pesquisa são 22 alunos da 2ª e 3ª série do ensino médio de uma escola pública 

estadual do município de Aracaju/SE.  
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A fim de interpretação dos dados coletados, construímos categorias de análise, 

fundamentados em Bardin (1977). 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

3.1 Do Vídeo 

Observou-se que o vídeo proporcionou ao educando a visualização de um problema social, e 

a possibilidade dele reescrever seu mundo, entendendo e interpretando as informações de forma 

crítica, fazendo relações com seu convívio social citando, por exemplo situações familiares 
associadas a anemia  

O vídeo mostrou-se uma ferramenta capaz de motivar os discentes a participarem de forma 

efetiva das atividades, o que possibilitou, a melhoria das suas concepções sobre o tema. Arraio e 
Giordan (2006)

7
 colocam que: 

Os meios de comunicação, principalmente a televisão, desenvolvem 

formas sofisticadas e multidimensionais de comunicação sensorial, 

emocional e racional, superpondo linguagens e mensagens, que facilitam a 

interação com o público. (ARROIO e GIORDAN, 2006, p. 8)7. 

 

O vídeo foi um instrumento norteador das atividades em sala de aula, facilitando a mediação 
do professor no processo de discussão e despertando a investigação e a compreensão dos alunos 

sobre o tema.  

 

 

Figura 1 Imagens extraídas do Vídeo. 

 

A fala abaixo é representativa da resposta dos alunos ao questionamento: “A anemia mais 

comum é causada pela falta de qual nutriente?”  

“É causada pela falta de ferro no sangue, sendo que esse nutriente é importante para 

produzir hemoglobina que é responsável pelo transporte de oxigênio.” 
Da fala, observa-se boa estrutura das ideias e as palavras estão organizadas dando sentido a 

resposta caracterizando que o vídeo e a intervenção do professor incentivaram a organização e a 

expressão das ideias possibilitando que 95,45% dos alunos associassem, corretamente, a 
ocorrência da doença à falta do nutriente Ferro, além de reconhecerem a importância do mesmo 

na produção da hemoglobina proteína responsável por absorver e transportar oxigênio no 

sangue. 
 

3.2 Do Experimento 

Foi lançada a situação problema “O medicamento vitafer é usado para suprir a carência de 

ferro no organismo, é possível identificar os íons de ferro nesse medicamento?”,  
Ao se lançar a situação problema observou-se o “fazer predominando ao saber fazer” 

caracterizando possivelmente um ensino centrado no professor com “respostas prontas”. Houve 
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a mediação do professor retomando situações do vídeo para possibilitar a compreensão da 

situação problema e possibilitar a construção de uma hipótese para solucionar o problema. Mas, 

durante a realização do experimento os alunos tiveram uma ação ativa o que justifica que os 

alunos aprendem melhor pela experiência direta.  
A Tabela 1 é representativa das categorias elaboradas a partir das concepções dos 

alunos: 

Tabela 1: Categorias elaboradas para as hipóteses sobre a   situação problema: “O medicamento Vitafer 

é usado para suprir a carência de ferro no organismo, é possível identificar os íons de ferro nesse 
medicamento?”. 

Categoria  Unidade de contexto Coluna 1  
Porcentagem 

(%) 

Hipótese correta  

“Sim, o ferro é caracterizado pela presença de um 

precipitado marrom, o que pode ser observado em 

alguns alimentos que contém ferro.” 

 22,73 

Hipótese 

parcialmente 

correta  

“Sim, por que o ferro tem características diferente e 

única.” 
 40,90 

Hipótese 

incorreta 

“Não, pois os íons não são vistos a olho nu, mas os 
medicamentos geralmente apresentam características, 

como a cor por exemplo.” 

 36,36 

 

 

 
 Figura 2: Alunos adicionando ácido clorídrico ao medicamento.  

 

 
Figura 3: Alunos adicionando hidróxido de sódio ao filtrado. 
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Tabela 2: Categorias elaboradas a partir das respostas dos alunos sobre a ocorrência e as evidências de 

reação química após a realização da última etapa do experimento. 

Categoria Unidade de contexto  
Porcentagem 

(%) 

Resposta correta 

“Mudança da cor, coloração marrom. 

Presença de gás, precipitação o que 

estava em cima no começo, desce.” 

 68,18 

Resposta parcialmente 

correta 
“Passa de amarelo para cor mel escuro.”  27,27 

Resposta incorreta “Não aconteceu nada”  4,54 

 
O número de alunos que responderam incorretamente foi insignificante (4,54%) comparado 

ao item anterior (36,36%) confirmando a experimentação como uma estratégia motivadora além 

de despertar a capacidade investigativa dos alunos, porém não houve boa estrutura das ideias. 

3.1 Do Jogo Didático  

 

O Jogo Caça palavras está representado na Figura 4. 

 
Figura 4: Imagem do jogo Caça Palavras 

Das palavras encontradas os alunos responderam as perguntas da coluna 1 da Tabela 4 
 

Tabela 3: Respostas dos alunos sobre as perguntas referentes ao jogo didático 

Perguntas Unidade de contexto  
Porcentagem 

(%) 

Explique o que é anemia 

ferropriva 

“É a falta da reserva de ferro no nosso 
organismo, quando acaba surge a 

anemia.” 

 100 

O que a falta de ferro pode 

provocar no organismo 

humano? 

“A falta de ferro causa a anemia- 
diminuindo a quantidade de hemoglobina 

e glóbulos vermelhos no sangue” 

 90,90 

Explique por que o ferro 

sofre oxidação. 

“O ferro sofre oxidação porque ele perde 
elétrons para outra espécie química numa 

reação de oxido-redução.” 

 86,36 

 

Observa-se melhor estruturação das ideias dando significado aos conceitos trabalhados. O 
jogo criou uma interatividade ativa entre os alunos contribuindo para a formação de atitudes 

sociais de respeito mútuo. Segundo Vygotsky (1989)
10

, os jogos são importantes no 

desenvolvimento de habilidades linguísticas, mentais e de concentração; e também exercitam 
interações sociais e trabalho em equipe. 
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4. CONCLUSÃO 

Da análise dos resultados e das observações pode-se considerar que: 

A aplicação da oficina temática: “Medicamentos industrializados: instrumento para o ensino 
de oxiredução” foi um instrumento motivador para a participação efetiva dos alunos no 

desenvolvimento conceitual de conceitos químicos sobre reações de oxiredução, na troca de 

significados durante as discussões de cada atividade realizada. Além de contribuir para o ensino 
de conceitos científicos integrados ao contexto da problemática da anemia suas causas e 

consequências e ao uso de medicamentos.  

A diversidade de estratégias de ensino utilizada (vídeo, experimentação, jogo didático e a 

mediação do professor) contribuiu para a interação aluno-aluno, aluno-professor na negociação 
de significado dos conceitos trabalhados. 

O vídeo foi um instrumento norteador das atividades em sala de aula, facilitando a mediação 

do professor no processo de discussão e despertando a investigação e a compreensão dos alunos 
sobre o tema promovendo a aprendizagem significativa dos conceitos trabalhados. 

A experimentação foi motivadora e os alunos tiveram uma ação ativa o que justifica que os 

alunos aprendem melhor pela experiência direta. 

Assim como a experimentação o uso do jogo didático promoveu a motivação gerada pelo 
desafio do jogo e promoveu a familiarização dos conceitos químicos e sociais envolvidos no 

desenvolvimento da oficina temática. 
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O presente trabalho relata a elaboração da Oficina Temática “Dando adeus às infecções com o álcool gel” 
por uma bolsista do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), bem como os 

resultados de sua aplicação para alunos do 3º ano do Ensino Médio da rede pública de Sergipe, 

apresentando sua relevância para o ensino da Química Orgânica. As Oficinas Temáticas propõe um 

conjunto de atividades que aborda vários aspectos de um determinado conhecimento, tornando-se uma 

ferramenta para que o professor desenvolva as competências e habilidades relacionadas ao emprego de 

novos métodos considerados mais dinâmicos e eficazes na construção do conhecimento por parte do 

aluno, pois permitem não apenas a aquisição dos conteúdos, mas também a capacidade de tomada de 

decisões. 

Palavras-chave: Oficina Temática, Ensino de Química, Química Orgânica. 

 

The alcohol in fighting infections: A proposal for a theme generator for the teaching of Chemistry. 

 
The present work presents the report the preparation of the Thematic Workshop “Giving goodbye to 

infections with alcohol gel” by a scholarship from the Institutional Program Scholarship of Initiation to 

Teaching and the results of its application for students of the 3rd year of high school of public network of 

Sergipe, showing their relevance to the teaching of Organic Chemistry. The Thematic Workshop proposes 

a set of activities that addresses various aspects of a given knowledge, becoming a tool for the teacher 

develop the skills and abilities related to the use of new methods considered more dynamic and effective 

by students they allow not only the acquisition of content, but also the ability of decision making. 

Keywords: Thematic Workshop, Chemistry Teaching, Organic Chemistry. 

1. INTRODUÇÃO 

Atualmente verificamos que os conteúdos da disciplina Química continuam sendo 

ministrados de forma fragmentada e descontextualizada. O ensino ainda é praticado a partir da 
transmissão e recepção de informações presentes nos livros didáticos, com ênfase na reprodução 

de equações, fórmulas e símbolos. 

A Química praticada no Ensino Médio apresenta uma divisão no estudo das três áreas do 

conhecimento Químico: 1º ano (Geral e Inorgânica), 2º ano (Físico-Química) e 3º ano (Química 
Orgânica). Em relação ao ensino de Química Orgânica, percebe-se que: 

 
[...] continua sendo trabalhada como disciplina estanque, não havendo a 

devida interação com a Biologia e outras disciplinas correlatas, sem a devida 

contextualização e sem valorizar os conhecimentos prévios, vivências, 
saberes e concepções dos alunos (BOTH, 2007, p. 136)1. 

 

 Geralmente, seu processo de ensino e aprendizagem  é realizado apenas com o objetivo de 

apropriação dos conteúdos por parte dos alunos, da nomenclatura de compostos orgânicos e da 
identificação das funções orgânicas, não apresentando discussões sobre a aplicação dos 

conceitos estudados no cotidiano, experimentos e recursos didáticos que mostrem a presença da 

Química Orgânica no contexto da sociedade e dos estudantes em particular. 

 A Química Orgânica normalmente é compreendida como “o ramo da Química que estuda os 
compostos que contêm carbono”. A ênfase é, portanto, no estudo das ligações realizadas pelo 
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carbono, na classificação e nomenclatura dos compostos, além do estudo de algumas das suas 

propriedades físico-químicas. Pouco se discute sobre a relação entre os avanços que essa área do 

conhecimento proporciona ao desenvolvimento da sociedade e os conteúdos químicos presentes. 

Como exemplo, a importância dos aditivos alimentares, do petróleo e seus derivados, o 
desenvolvimento da indústria de cosméticos e medicamentos, o surgimento dos polímeros 

sintéticos, pois todos estão inseridos em nosso dia a dia, mas são pouco explorados em sala de 

aula. 
  
Esta situação torna o ensino da Química Orgânica uma memorização de 

nomes e símbolos que, sem os devidos esclarecimentos, nada tem haver com 

a realidade microscópica que eles representam. Da linguagem química, 

aprende-se, quando muito, apenas o nome das coisas, sem maior significado 

(ROQUE e SILVA, 2008, p. 923)2. 

  
 Nas escolas, o ensino de Química Orgânica apresenta uma linguagem teórica e tem pouca 

relação com a realidade enfrentada pelos estudantes. Existe uma preocupação com a quantidade 

de assuntos e deixa-se de lado a qualidade dos temas abordados. Ou seja, o que está sendo 
ensinado é relevante para a vida do aluno? Esse ensino limita o desenvolvimento das 

habilidades necessárias para a formação de um cidadão crítico, pois o destaque está na 

memorização de símbolos e fórmulas e não no desenvolvimento da capacidade de tomada de 

decisões (SANTOS e SCHNETZLER, 1996)
3
. Um dos desafios a serem enfrentados pelos 

professores é diminuir a distância entre o conhecimento específico e os temas sociais. 

 Assim como Ferreira e Pino (2009, p.117)
4
, acreditamos que é necessário, 

 
[...] criar alternativas que visam repensar o ensino de Química Orgânica na 

escola, de modo que as aprendizagens não se traduzam apenas em 

memorização de grupos, fórmulas e nomes de substâncias, mas que 

signifiquem compreender-se a necessidade de caracterizar/nomear estas, por 

serem esses conhecimentos importantes para o estudo das transformações 

físico-químicas de substâncias orgânicas.  

 

 Precisamos buscar alternativas para que os alunos se envolvam com o estudo da Química. 
Para isso, temos que pensar em estratégias de ensino apropriadas, a fim de que os discentes 

possam estabelecer relações entre o conteúdo químico que estão aprendendo e a realidade na 

qual estão inseridos (ROQUE e SILVA, 2008)
2
. 

 Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM, BRASIL, 
2002)

5
, é importante articular os conhecimentos de forma contextualizada, através de temas 

sociais que estejam presentes na vida dos alunos, seja em fatos do dia a dia, na mídia, em 

tradições culturais etc. 
 

Trata-se de formar o aluno/cidadão para sobreviver e atuar nesta sociedade 

científica e tecnológica, em que a Química aparece como relevante 

instrumento para investigação, produção de bens, desenvolvimento 

socioeconômico e interfere no cotidiano de todas as pessoas (WARTHA e 

FALJONI-ALÁRIO, 2005, p. 42)6. 

  
 A abordagem de temas sociais permite a ocorrência da relação entre teoria e prática, 

contribuindo para que os conceitos compreendidos possam ir além dos limites da sala de aula, 

gerando o surgimento e apreensão de significados sobre a importância do estudo da disciplina 
Química, incentivando a curiosidade e a observação por parte dos alunos. Para isso, o professor 

deve utilizar estratégias que aproximem os conteúdos químicos da realidade, abordando 

situações do cotidiano  que promovam a construção e ampliação dos conhecimentos e a 

reflexão para a tomada de decisões. 
 Uma forma de melhorar a aceitação da Química e o aprendizado dos estudantes é a aplicação 

de Oficinas Temáticas. As oficinas podem ser consideradas como instrumento facilitador para a 

integração das diferentes áreas do conhecimento e tem como finalidade formar cidadãos 
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críticos, com conhecimentos suficientes para atuar na sociedade em que vivem (LIMA; 

SOUZA; SILVA, 2012)
7
. 

 
Uma oficina temática se caracteriza por apresentar conteúdos a partir de 
temas que evidenciam como os saberes tecnológicos e científicos 

contribuíram e contribuem para a sobrevivência do ser humano, tendo 

influência no modo de vida das sociedades, a fim de tornar o ensino mais 

relevante para os alunos devido à interligação entre conteúdos e contexto 

social (MARCONDES; et al, 2008, p. 2)8. 

  

 Assim, ao escolher um tema gerador para a construção da oficina temática, o docente deve 
considerar não só a relevância do conteúdo do ponto de vista científico, mas também utilizá-lo 

para provocar no aluno uma reflexão sobre a aprendizagem da Química para o seu dia a dia 

(LIMA; SOUZA; SILVA, 2012)
7
. É importante lembrar que a escolha desse tema e a produção 

de materiais alternativos devem levar em conta a realidade de cada instituição de ensino e em 
qual contexto ela está inserida. 

 Considerando que as aulas de Química Orgânica ainda são ministradas de forma 

tradicionalmente teórica, a oficina temática pode ser realizada com o objetivo de buscar uma 
melhor aplicação dos conteúdos científicos, oferecendo aos estudantes a oportunidade de 

vivenciar a Química em seu cotidiano e consequentemente compreender a necessidade do seu 

estudo (SILVA; CAVALCANTE; NÓBREGA, 2011)
9
. 

 Uma possibilidade de articulação entre os conceitos da Química Orgânica e uma temática 

social é o estudo da importância do álcool gel para combater as infecções. O álcool possui 

propriedades microbicidas eficazes para eliminar os germes que estão envolvidos nas infecções 

do cotidiano e seu uso torna-se imprescindível na realização de ações simples de prevenção, 
como a assepsia das mãos, a desinfecção de ambientes e artigos médico-hospitalares, além de 

possuir baixo custo, fácil aplicabilidade e toxidade reduzida (ANVISA, 2014)
10

. 

 Diante das considerações feitas, apresentamos a Oficina Temática “O álcool no combate às 
infecções”, como uma proposta para o ensino de Química Orgânica no Ensino Médio. A oficina 

discute as infecções causadas por fungos e bactérias para explicar a função orgânica álcool e 

assim promover a aprendizagem, abordando os conhecimentos de forma contextualizada, 
estabelecendo ligações entre a Química e a Biologia. Além disso, ultrapassa os limites do livro 

didático, pois utiliza uma pluralidade de recursos didáticos, que poderão tornar as aulas mais 

atrativas, possibilitando a construção do conhecimento. 

 Este trabalho apresenta resultados da aplicação da Oficina Temática “Dando adeus às 
infecções com o álcool gel”, para alunos do 3º ano do Ensino Médio da rede pública de Sergipe, 

durante as ações do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – 

PIBID/Química/UFS/São Cristóvão. 
 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

A oficina temática teve duração de três horas e foi apresentada para 54 alunos do 3º ano do 

Ensino Médio de três escolas da rede estadual de Aracaju/SE – Colégio Estadual Tobias 

Barreto; Colégio Estadual Atheneu Sergipense e Colégio Estadual Secretário Francisco Rosa 

Santos – no ano de 2013. 
 

1) A oficina está estruturada da seguinte forma: 

 Identificação e discussão de conhecimentos prévios – Foram feitas duas perguntas para 
identificar as concepções prévias dos alunos: Como é produzido o álcool que utilizamos 

no dia a dia? Em sua opinião o que é o álcool gel? 

 Apresentação do vídeo didático “Como a cana de açúcar vira etanol?”. Trata-se de uma 
adaptação do vídeo da série “Etanol sem Fronteiras”, extraído do site da Petrobrás

11
, 

com o objetivo de discutir as etapas envolvidas no processo de conversão do açúcar da 

cana em etanol. 
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 Realização e discussão do experimento “Verificando o processo de fermentação 

alcoólica” cujo objetivo é identificar a presença do gás carbônico na produção do 

etanol. 

 Caracterização e discussão de conhecimentos sobre a função orgânica álcool. 
Realização de discussões sobre a nomenclatura dos alcoóis e de suas propriedades 

físico-químicas responsáveis por sua característica antisséptica e desinfetante. 

 Apresentação do vídeo didático “Qual é o álcool eficaz contra a gripe suína?”. O vídeo é 
uma produção do Jornal Nacional

12
 e trata da importância do álcool, seus diferentes 

tipos e aplicações. 

 Utilização do software “O Churrasco” para tratar sobre os diferentes tipos de álcool e 
dos cuidados para evitar acidentes, destacando o uso do álcool gel por ser menos 

inflamável que o álcool comum. O software foi retirado do site Labvirt
13

. 

 Discussão sobre uso do álcool gel e as recomendações básicas para que tenha sua 

eficácia garantida,  
 Realização e discussão do experimento “Produzindo o álcool gel” com objetivo de 

produzir o álcool gel e entender como suas características alteram sua eficácia no 

combate às infecções. 
 Aplicação do jogo didático “Jogo da velha”. Contém nove perguntas relacionadas ao 

tema trabalhado na oficina, com o objetivo de fixar os conteúdos por parte dos alunos e 

de realizar uma avaliação final sobre a Oficina Temática. 
 

 2) A coleta de dados foi realizada da seguinte forma: 

 Aplicação de questionário aos alunos com as atividades realizadas durante as três horas, 

sendo duas questões de conhecimentos prévios, duas questões que devem ser construídas antes 
dos experimentos e outra questão que envolve a nomenclatura dos alcoóis. 

 Neste trabalho serão apresentadas e discutidas as respostas dos estudantes referentes às 

questões descritas na Tabela 1. 

 Tabela 1: Questões respondidas pelos sujeitos da pesquisa 

Questão 1 Como é produzido o álcool que utilizamos no dia a dia?  

Questão 2 Em sua opinião, o que é o álcool gel? 

Questão 3 
Como podemos perceber a produção de CO2 (gás carbônico) durante o processo 
de fermentação alcoólica? Explique: 

Questão 4 
Em que as propriedades do álcool gel alteram sua eficácia no combate às 

infecções? 

 

 As questões 1 e 2 avaliam os conhecimentos prévios dos alunos e foram respondidas no 

começo da Oficina Temática. As questões 3 e 4 foram respondidas antes da realização dos 

experimentos e apresentam semelhança com as questões de conhecimentos prévios, no entanto 
apresentam uma linguagem científica. 

 

 3) Da análise dos dados: 
 As técnicas de coleta de dados mais utilizadas na pesquisa qualitativa são as entrevistas, a 

observação, o uso de diários e a análise documental. Algumas técnicas, como realização de 

entrevistas, uso questionários e/ou formulários, podem ser usadas para a coleta de dados de 

forma quantitativa ou qualitativa (TEIXEIRA, 2003)
14

. 
 

A análise de dados é o processo de formação de sentido além dos dados, e 

esta formação se dá consolidando, limitando e interpretando o que as pessoas 

disseram e o que o pesquisador viu e leu, isto é, o processo de formação de 

significado (TEIXEIRA, 2003, p. 191 e 192)14. 

 

  As pesquisas de natureza qualitativa nos fornecem um grande volume de dados que 

precisam ser organizados e compreendidos, para que possam ser separados em categorias para 
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análise. Os resultados dessas categorias nos permitem investigar e compreender em que o 

contexto em que os sujeitos da nossa pesquisa estão inseridos.  

 Apesar da variação das formas que podem assumir os processos de análise e interpretação, em 

boa parte das pesquisas sociais podem ser observados os seguintes passos: a) estabelecimento de 
categorias; b) codificação; c) tabulação; d) análise estatística dos dados; e) avaliação das 

generalizações obtidas com os dados; f) inferência de relações causais; e g) interpretação dos 

dados (Gil, 1999)
15

. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

a) Da análise das questões de conhecimentos prévios. 
 Quando perguntamos aos estudantes “Como é produzido o álcool que utilizamos no dia a 

dia?”, vemos que 100% deles citam a cana de açúcar como a matéria prima do etanol. No 

entanto, nenhum deles reconhece o uso de outras matérias primas e não conseguem descrever o 
processo realizado para a produção do álcool que utiliza no dia a dia.  

 Historicamente sabemos que produção da cana de açúcar foi, e ainda é uma das principais 

culturas agrícolas brasileiras. Nosso país conta com experiência na produção de cana-de-açúcar 

e tem posição de líder mundial em tecnologia quando comparado a outros países em relação à 
produção do etanol (GOES e MARRA, 2008)

16
.  

 Por ser um assunto que aparece muitas vezes em jornais, revistas e outros veículos de 

comunicação, os alunos tem conhecimento do uso da cana de açúcar para produção de etanol. 
No entanto, sabemos que o etanol pode ser produzido a partir de outras matérias primas, como o 

milho, a beterraba e a mandioca por exemplo. Por fatores como o clima e áreas muito favoráveis 

para o cultivo da cana de açúcar sua produção é a preferida para a fabricação do álcool etílico no 

Brasil (SEBRAE, 2014)
17

. 
 Percebemos ainda, que os discentes têm dificuldade em descrever a transformação da cana 

de açúcar em etanol. Durante a oficina, vemos que a partir do caldo da cana pode-se obter o 

etanol, através do processo da fermentação alcoólica, cujas principais etapas são apresentadas na 
Figura 1 (BRAIBANTE, et al, 2012)

18
. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

  
    

 
 

Figura 1: Etapas do processo da fermentação alcoólica 
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 Em relação à opinião dos alunos sobre o que é o álcool gel, a maioria atribui mais de uma 

característica em sua resposta, no entanto, vamos analisá-las separadamente através de 

categorias. Os resultados são apresentados na Figura 2: 

 

 
 

Figura 2: Respostas dos alunos para a questão de conhecimentos prévios 

 Na categoria “Conhecimento da série anterior”, 46% dos alunos apresentam explicações 

sobre o que é o álcool gel a partir de conhecimentos construídos em séries anteriores. Destes, 

20% relaciona o álcool gel ao grupo dos coloides, assunto visto, geralmente no 2º ano do Ensino 
Médio. 

 
“É uma espécie gelatinosa que está presente no grupo dos coloides” (Aluno 

1) 
 

 A afirmativa não está errada, pois sabemos que: 

 
Gel é um coloide no qual a interação do líquido com partículas muito finas 

induz o aumento da viscosidade, tornando-se uma massa com partículas 

organizadas no meio de dispersão formando uma rede de partículas 

enfileiradas como um colar. Esses colóides formam uma rede com natureza 
elástica e gelatinosa, tal como gelatina ou geleia de frutas, ou como um sólido 

rígido como sílica gel, muito usada em embalagens como agente secante 

(JUNIOR e VARANDA, 1999, p 12)19. 

 

Para 26% dos estudantes, o álcool gel é mais concentrado do que o álcool comum. Durante 

as discussões em sala de aula justificam sua resposta afirmando que “quanto mais consistente, 
mais concentrado”.  

 
“É um álcool com maior concentração e que é mais utilizado diariamente 

para higienização” (Aluno 2). 

 

 Fica evidente uma confusão entre a consistência do álcool gel e sua concentração. Segundo 

Souza e Silva (2010)
20

, as concepções alternativas são modelos utilizados para explicar 

fenômenos do dia a dia que são coerentes com seu ponto de vista. Identificar esse tipo de 

concepção alternativa aponta a necessidade de buscar ferramentas que promovam a evolução 
conceitual dos estudantes (BAHIA; ORTEGA; ARRUDA, 2013)

21
. Por isso, 

 

[...] é necessário que os professores adquiram argumentos persuasivos que 

contradigam as concepções alternativas dos alunos, apropriem-se de situações 

reais nas quais as teorias dos alunos não sejam aplicáveis, e sejam ainda 
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capazes de identificar entre essas ideias, pontos de partida consistentes para a 

construção das ideias cientificamente aceitáveis, propiciando o momento 

favorável para a mudança conceitual (SOUZA e SILVA, 2010, p.4)20. 

 

Analisando a categoria “Relação com assuntos do cotidiano”, 20% dos discentes relacionam 

o álcool gel às suas propriedades bactericidas e antissépticas, sendo capazes de relacionar fatos 
do cotidiano à sua resposta, como a gripe H1N1, por exemplo. 

 
“É um álcool menos volátil que o comum líquido, utilizado como bactericida 

diferente do líquido que é utilizado como combustível” (Aluno 3). 

 

 O uso do álcool em gel no Brasil foi bastante popularizado na época em que o medo da gripe 
A (ou gripe suína) foi discutido constantemente em nosso dia a dia. Shoppings, terminais de 

ônibus, hospitais, restaurantes e diversos estabelecimentos, públicos e privados, dispunham do 

álcool 70% para que as pessoas pudessem higienizar suas mãos. Surpreendentemente, a 
incidência de muitas doenças infectocontagiosas diminuiu nesta época, mostrando a eficácia de 

tal medida.  

 Ainda analisando a questão sobre o álcool gel, 30% dos alunos “apresentam características” 

confusas e não conseguem explicar sua resposta. A maioria deles o caracteriza apenas como 
“gelatinoso”. Os outros 4% dos alunos não responderam a questão. 

  

b) Da análise das questões sobre os experimentos. 
 A fim de avaliar as respostas para questão “Como podemos perceber a produção de CO2 (gás 

carbônico) durante o processo de fermentação alcoólica? Explique”, dividimos as respostas em 

categorias para análise, conforme a Figura 3. 
 

 
 

 Figura 3: Respostas dos alunos em categorias para a hipótese do experimento 

 Analisando as respostas dos discentes, percebemos que 38% explicam a questão utilizando o 
conceito da fermentação alcoólica.  

 
“A fermentação alcoólica libera o álcool e o CO2” (Aluno 6) 

 
 Para introduzir a função orgânica álcool durante a oficina temática, utilizamos um vídeo 

didático que mostrava todas as etapas envolvidas na produção do etanol, entre elas, a 

fermentação alcoólica. Pelos resultados vemos que o uso de recursos audiovisuais, em uma 
sociedade caracterizada por uma multiplicidade de linguagens e por uma grande influência dos 

meios de comunicação, pode ser uma ferramenta eficaz no ensino da Química, que quando 

selecionado cuidadosamente pelo professor, também possibilita a compreensão de conceitos 
com mais facilidade (SILVA; et al, 2012)

22
. 
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 Na categoria “Explicam a questão utilizando o experimento”, 28% dos alunos utilizam o 

“passo a passo” do experimento para explicar a questão. 

 
“A bola subiu com a liberação do CO2 devido a reação do fermento que é 
uma levedura com a sacarose que é o alimento da levedura” (Aluno 4) 

 

Quanto mais relacionada teoria e prática, mais eficaz se torna a aprendizagem da Química, 

pois contribui para a construção do conhecimento científico, não somente para cumprir a 
sequencia de conteúdos, mas também para interagir com a realidade em que o estudante está 

inserido (FARIAS; BASAGLIA; ZIMMERMANN, 2009)
23

. 

 Para 16% dos alunos, utilizar um fato do cotidiano para explicar o conhecimento científico 

ainda é a melhor alternativa.  
 

“Por exemplo na fabricação de pães o fermento biológico liberará CO2 essa 

liberação pode ser percebida no inchaço da massa” (Aluno 5) 

 

 Este fato retoma a necessidade da contextualização no ensino da Química. A 
Contextualização é um recurso que busca atribuir um novo significado ao conhecimento escolar, 

possibilitando ao indivíduo uma aprendizagem mais significativa por meio da incorporação de 

suas vivências e valores (WARTHA; SILVA; BEJARANO, 2013)
24

. 
 Os outros 18% dos sujeitos da pesquisa falam da presença do gás carbônico, mas não 

conseguem explicar a questão. 

 
“Pode provar a existência dele na reação” (Aluno 6). 

 

 Esta categoria nos mostra que apesar da evolução conceitual da maior parte dos alunos, ainda 

existem aqueles que “apenas fazem o uso de palavras anteriormente mencionadas, sem 

propriamente incorporar o significado das mesmas” (NERES e SANTOS, 2011, p. 63)
25

. No 
entanto, é importante destacar que a oficina foi uma ação pontual e esse resultado não retira sua 

relevância para o ensino da Química Orgânica. 

 Quando perguntamos “Em que as propriedades do álcool gel alteram sua eficácia no combate 
às infecções”, vemos que 100% dos alunos conseguem relacionar a concentração do álcool gel e 

sua consistência gelatinosa com sua maior eficiência no combate às infecções. Essa evolução é 

apresentada pelas respostas dos alunos: 

 
“Além de ter a consistencia gelatinosa tem 70% de álcool demorando mais 

para evaporar e matando mais bactérias” (Aluno 7). 

 “Ele é melhor porque mata mais as bactérias, já que o álcool normal 

evapora mais rápido” (Aluno 8). 

 “Como ele tem menos álcool, evapora mais lentamente que o álcool comum, 

por isso a ação bactericida é maior” (Aluno 9). 

 “Ele tem menos álcool e com isso a evaporação dele é mais lenta fazendo 

com que o processo fique por mais tempo para matar as bactérias” (Aluno 

10). 

 “O álcool de 92,8% evapora mais rápido e a evaporação do álcool 70% é 
mais lenta, além de ser em gel” (Aluno 11). 

 “O 70% demora mais a evaporar do que o 92,8% matando assim germes, 

bactérias... como é em gel é melhor ainda” (Aluno 12). 
 

 A partir dos resultados das questões observamos que as concepções alternativas existentes 

anteriormente, já apresentam uma melhora conceitual.  

4. CONCLUSÃO 

De acordo com a análise dos dados coletados, percebemos que a Oficina Temática “Dando 
adeus às infecções com o álcool gel” contribuiu significativamente para o aprendizado da 
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Química. Durante sua aplicação, os estudantes mostraram curiosidade e entusiasmo para 

aprender, diferente do que acontece normalmente em aulas consideradas tradicionais Além 

disso, a apresentação de vídeos, softwares, a realização de experimentos e jogos didáticos são 

atividades que envolvem o lúdico e tornam o conhecimento da Química Orgânica mais 
acessível, promovendo a formação de cidadãos críticos e capazes de tomar decisões sobre 

situações do cotidiano. 

Percebemos que a contextualização a partir de um tema do cotidiano promove debates em 
sala de aula e possibilita ao aluno compreender o significado do que se estuda e não 

simplesmente “decorar” o conteúdo, além de fugir da memorização de nomes e fórmulas que 

dificultam o processo de ensino e aprendizagem e tornam as aulas de Química entediantes. 
Assim, utilizar um tema social que está totalmente inserido no dia a dia, para dar sentido ao 

conteúdo científico é bastante eficaz na compreensão dos conceitos químicos, mais 

especificamente da Química Orgânica, fato superado pelo progresso das concepções errôneas e 

evolução conceitual quando analisamos as respostas dos alunos aos questionamentos feitos 
durante a aplicação da Oficina Temática. 

Acreditamos que a interação durante a explicação e manuseio nos experimentos criou um 

ambiente favorável a aprendizagem, tanto que, ao desenrolar da oficina até aqueles mais tímidos 
já participavam e respondiam os questionamentos. 

 

Segue o mapa conceitual do processo de produção do etanol: 
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RESUMO: 

Estudos apontam que uma alimentação deficiente em cálcio pode comprometer a formação do tecido ósseo, 

induzindo à perda da densidade óssea, e consequentemente levar uma pessoa à osteoporose. Por isso, numa 

alimentação diária é de suma importância a ingestão de quantidades relativamente elevadas de cálcio. Para 

estimular as pessoas a incluírem o cálcio em sua alimentação, várias estratégias vêm sendo propostas. Tais como, 

o incentivo à ingestão de alimentos-fonte e o uso regular de suplementos com cálcio. Porém a população de 

baixa renda pode vir a não ter acesso a esse tipo de produto, fazendo-se necessário, buscar uma forma alternativa 

de repor esse cálcio na alimentação. Uma maneira muito eficaz é a utilização do pó da casca do ovo. Nele o 

cálcio se encontra presente na forma de carbonato de cálcio e na proporção de cerca de 40% do produto em pó. 

Pensando nisso, os alunos da 1ª série do Ensino Médio, do CEIPEV, desenvolveram um projeto na Feira de 
Ciência da escola que consistia em introduzir o cálcio na alimentação diária, a partir da reutilização da casca do 

ovo. O pó da casca do ovo seria utilizado como um ingrediente adicional à receita de um bolo comum. Através 

de exames realizados antes e depois da ingestão do bolo calcificado, foi possível constatar um aumento 

considerado no teor de cálcio presente no sangue dos alunos que ingeriram o mesmo. O projeto surge como uma 

forma econômica e eficaz de reposição desse mineral. 

Palavras-chave: Química, Cálcio, Projeto. 

 Title: Chemistry projectlinkingthe eggshellwithCalcium. 

Abstract: 

Studies show that poor calcium intake can impair the formation of bone tissue , leading to loss of bone density , 

and consequently cause a person to osteoporosis . Therefore , a daily supply is of paramount importance 

ingestion of relatively large amounts of calcium . To encourage people to include calcium in their diet , several 

strategies have been proposed . Such as encouraging the intake of food sources and the regular use of calcium 

supplements . But the low-income population may ultimately not have access to this type of product , making it 

necessary to pursue an alternative way to reset that calcium in the diet . One very effective way is to use 

powdered egg shell . There the calcium is present as calcium carbonate and proportion of about 40 % of the 

product powder. Thinking about it , the students of the 1st year of high school , the CEIPEV developed a Science 
Fair project in school that was to introduce calcium in the daily diet , from the reuse of the eggshell . The powder 

of the eggshell would be used as an additional revenue to a common ingredient cake . Through tests performed 

before and after ingestion of calcified cake, it was possible to increase the considered content in the blood of 

students who took the same calcium. The project comes as an economical and effective way of replacing this 

mineral. . 

Keywords : Chemistry, Calcium, Project 

1. INTRODUÇÃO: 

 

 O PIBID: 

 

 O PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência) é uma iniciativa que foi 
criada em uma ação entre o Ministério da Educação (MEC) em conjunto com a CAPES (Coordenação 
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e Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), como mais uma estratégia com o intuito de 

valorizar a docência em todo o país. O programa tem como objetivo incentivar os alunos dos Cursos 

de Licenciatura a atuarem no cotidiano das escolas da rede pública, planejarem e participarem de 
experiências e práticas docentes, buscando identificar e superar problemas existentes no processo de 

ensino – aprendizagem.Implantado na UERN desde o ano de 2010 acredita-se que o programa venha 

se destacando e também gerando uma melhoria no ensino da rede pública. O programa conta com 

subprojetos que desenvolvem atividades, geralmente no âmbito específico da sua área, buscando 
contemplar discussões, reflexões e desenvolvimento de “situações de aprendizagem” e outros temas 

curriculares, fortalecendo as relações escola/aluno/comunidade. 

 De acordo com MIRIA(2012), um caráter inédito do PIBID seria o de viabilizar encontros 
entre professores universitários (coordenadores), licenciandos em formação (bolsistas) e professores 

da rede pública (supervisores), para discutirem e promoverem práticas educacionais inovadoras em 

processos de aprendizagem. Com o apoio financeiro de verba de custeio e de bolsas para todos os 

envolvidos, o PIBID intercede e torna possível a cooperação entre universidades e escolas públicas, 
visando a formação docente inicial. É ponto positivo do PIBID criar um diálogo entre a universidade e 

as escolas públicas, trazendo assim, um cenário inovador ao atual sistema educacional brasileiro. O 

aluno bolsista ingressa na escola e procura sempre buscar, junto ao professor supervisor, meios de 
melhorar o ensino tentando minimizar a monotonia existente nas aulas. 

 

PIBID/ QUÍMICA/UERN: 
 

 Na UERN (Universidade do Estado do Rio Grande do Norte) o PIBID atua desde o ano de 

2010, e até o ano de 2012 contava-se com 20 (vinte) subprojetos e aproximadamente 393 (trezentos e 

noventa e três) bolsistas, de acordo com a coordenação geral do programa nessa instituição.O 
PIBID/QUÍMICAdesenvolve trabalhos juntos às escolas. Atualmente conta com 1 (um) coordenador, 

3 (três) supervisores e 18 (dezoito) alunos bolsistas que atuam em 3(três) escolas distintas na cidade de 

Mossoró – RN, sendo elas: Centro de Educação Integrada Professor Eliseu Viana – CEIPEV, Escola 
Estadual Moreira Dias e Escola Estadual Professor Abel Freire Coelho.O PIBID/QUÍMICA/UERN 

busca desenvolver um trabalho com atividades que proporcionem aos alunos do curso uma maior 

interação com a realidade da prática escolar, procurando inovar as aulas dessa disciplina por meio de 
aulas experimentais, jogos, brincadeiras, e até mesmo peças teatrais, sempre tentando relacionar a 

Química com o cotidiano do aluno. De forma que essa disciplina venha a se tornar menos enfadonha e 

deixe de ser vista apenas como uma disciplina de cálculos difíceis.  
 O grupo do PIBID/QUÌMICA que atua no Centro de Educação Integrada Professor Eliseu 

Viana junto com um pequeno grupo de alunos da 1ª série “B” do Ensino Médio, desenvolveram um 
projeto que viria a ser executado na Feira de Ciência da referida escola. Os alunos em questão 

sentiram-se curiosos e procuraram investigar o motivo de algumas pessoas acrescentarem farelos da 

casca do ovo na alimentação, como meio de suprir a deficiência do cálcio e queriam identificar qual a 
função deste na alimentação humana. O PIBID/QUÍMICA/UERN então, uniu-se aos alunos dando 

suporte para desenvolverem esse projeto por meio de encontros semanais, pesquisas e leituras. 

 
IMPORTÂNCIA DO CÁLCIO NO ORGANISMO HUMANO:  

 

A alimentação diária deve conter quantidades relativamente elevadas de cálcio (1.000-1.500 

mg) para que as demandas fisiológicas de adolescentes, adultos ou idosos sejam supridas (Food.1997; 
National.1994).  

Dentre os sais minerais que constituem o organismo humano o cálcio é um dos que possui um 

maior aproveitamento dentro do mesmo. Ele ocupa cerca de 2% do peso de uma pessoa, desse total 
99% compõem os ossos e os dentes, e 1 % se encontra presente no sangue. Pode parecer 

insignificante, mas sem esta pequena porcentagem não seria possível haver contração dos músculos, 

coagulação do sangue nem transmissão de mensagens entre os nervos.  
Os benefícios do cálcio são inúmeros. Além de ser responsável pela formação óssea e dentária, 

pois é ele quem mantém as estruturas ósseas rígidas - em conjunto com a vitamina K ajuda na 

coagulação sanguínea. É responsável também por auxiliar no processo de contração e relaxamento dos 

músculos, bem como na transmissão de estímulos nervosos e no regulamento dos batimentos do 
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coração. Ajuda ainda a combater a hipertensão, e em conjunto com o fósforo, auxilia no 

estabelecimento do equilíbrio. 

Na década de 90, a Universidade de Tennessee, nos Estados Unidos, realizou uma pesquisa na 
qual afirmava existir uma relação entre a perda de peso e esse mineral. Pois este é capaz de interferir 

na formação das células adiposas, além de ter a capacidade de formar uma barreira, que leva a impedir 

que toda a gordura da comida não seja absorvida pelo organismo. Sua deficiência provoca fraqueza 

nos ossos, pois para tentar suprir a carência de cálcio do corpo, ele busca retirar o cálcio existente 
neles. E daí surgem as doenças como osteoporose, além de aumentar o risco de fraturas nos ossos. 

A tabela abaixo indica a quantidade necessária que um indivíduo deve ingerir diariamente para 

suprir a necessidade de cálcio em seu organismo, de acordo com a idade, recomendada pela 
Organização Mundial de Saúde: 

 

Tabela 1: Quantidade de cálcio necessária para um indivíduo ingerir diariamente: 

Faixa Etária Quantidade diária de 

cálcio ( mg) 

  

    

0 a 6 meses 210   

7 a 12 meses 270   
1 a 3 anos  500   

4 a 8 anos 800   

9 a 13 anos 1300   

14 a 18 anos 1300   
19 a 50 anos 1000   

51 anos acima 1200   

    
    

    

    

Fonte: Organização Mundial de Saúde. 

 

 
RELAÇÃO DO CÁLCIO COM A CASCA DO OVO: 

 

O cálcio encontra-se presente na casca do ovo em forma de carbonato de cálcio. Apresenta 
vantagens pelo fato de possuir um baixo custo e ainda por não apresentar proteínas e sódio (como 

acontece, por exemplo, nos queijos), tendo em vista que estes podem ocasionar um aumento da 

excreção renal de cálcio (Food. 1997; Weinsier&Krumdieck, 2000). 

IMPORTÂNCIA DA FEIRA DE CIÊNCIA NO APRENDIZADO DOS ALUNOS: 

Feiras de ciências constituem-se em recursos riquíssimos para divulgação de ciência na 

comunidade escolar, e envolve o dialogismo entre professor e aluno e entre alunos (Bernardes, 2011).  

É uma maneira de despertar nos alunos a curiosidade e a criatividade na busca do 

conhecimento científico. É uma ferramenta inovadora, já que possibilita ao aluno a oportunidade de 
buscar conhecimento sobre determinado assunto, ao mesmo tempo em que adquire crescimento 

científico, social e cultural. 

As Feiras de Ciências geralmente ocorrem em locais públicos, onde os alunos apresentam 

projetos com resultados após investigações científicas para a comunidade escolar, como também para 

a comunidade em geral. 
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Segundo Pereira(2000), as Feiras de Ciências têm como objetivos propiciar um conjunto de 

situações de experiências que possibilitem:  

...incentivar a atividade científica; favorecimento da realização de ações 

interdisciplinares; estimular o planejamento e execução de projetos; estimular o 

aluno na busca e elaboração de conclusões a partir de resultados obtidos por 

experimentação; desenvolver a capacidade do aluno na elaboração de critérios para 

compreensão de fenômenos ou fatos, pertinentes a qualquer tipo, quer cotidiano, 

empírico ou científico; proporcionar aos alunos expositores uma experiência 

significativa no campo sócio-científico de difusão de conhecimentos; integração da 

escola com a comunidade, (p.20, PEREIRA, 2000). 

O projeto foi desenvolvido com o intuito de se descobrir se apenas ingerindo o pó da 

casca do ovo, seria possível aumentar o teor de cálcio na corrente sanguínea de um ser 

humano;estimar a contribuição nutricional do mesmo, sendo um produto que possa ser um 

repositor de cálcio de baixo custo. E ainda, incentivar os alunos a desenvolverem projetos em 

Feiras de Ciências, estimulando-os a realizar pesquisas e trabalharem com o método 

científico. 

 
 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS: 
 

BOLO CALCIFICADO A PARTIR DA CASCA DO OVO: 

 

Inicialmente os alunos abraçaram o projeto e iniciaram leituras buscando informações sobre as 

propriedades da casca do ovo, e a sua relação com o cálcio, pensando na possibilidade de incluí-lo na 

alimentação diária das pessoas. O alimento escolhido foi o bolo, onde seria produzido numa receita 
comum e na massa o pó da casca do ovo seria acrescentado, sem alterar o sabor do mesmo.Os alunos 

então juntaram dezenas de casca de ovo e trituraram as mesmas até se transformarem em pó. Em 

seguida peneiraram, para que não houvesse alteração no aspecto do alimento a ser produzido. 
Produziram o bolo com uma receita comum e acrescentaram o pó na mesma. Foram preparados três 

bolos cada um com uma quantidade diferente do pó, para identificar se haveria alguma relação na 

quantidade do mesmo e no aumento do teor de cálcio no sangue. No primeiro bolo foram 
acrescentadas 50g do pó; no segundo bolo 100 g e no terceiro 150 g. Os alunos realizaram os exames 

um dia antes e um dia depois da ingestão do bolo. Sempre tomando cuidado para não ingerir nenhum 

outro alimento que viesse a possuir cálcio em sua composição. 
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Figura 1: Ingredientes para a produção do bolo. 

 

 
Figura 2: Bolo calcificado pronto para ser ingerido. 
 

 
Figura3: Aluna realizando coleta de sangue. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES: 
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O alimento escolhido pelos alunos foio bolo, mas vale enfatizar que o pó da casca do 

ovo pode vir a ser acrescentado em qualquer outro alimento, ou até mesmo diretamente sobre 

a comida, se assim desejar. Teve-se muito cuidado para que a casca do ovo fosse bem triturada 
e peneirada, pois havia o risco de se sentir um aspecto mais grosso ou crocante, caso a casca 

não ficasse bem peneirada. 

Um dia antes da ingestão do primeiro bolo, três alunos realizaram um exame de 

sangue que poderia ser detectado o teor de cálcio na corrente sanguínea. No dia seguinte, 

comeram o bolo que continham 50 g do pó. Sempre tendo cuidado para não ingerir nenhum 
outro alimento para que não houvesse alteração no resultado dos exames. No outro dia 

realizaram novos exames de sangue e foi possível constatar um considerável aumento do 

cálcio no sangue dos alunos que ingeriram o bolo. Esse mesmo procedimento foi realizado nas 
duas semanas seguintes, com os bolos que continham 100g e 150 g do pó, respectivamente. 

Vale salientar que na receita de um bolo comum é costume acrescentar o leite, sendo que nele 

há presença de cálcio. Então para que isso não viesse a interferir nos resultados, o leite foi 

substituído pelo suco da laranja.  

A tabela abaixo apresenta os resultados dos exames efetuados antes e depois da 

ingestão dos bolos com o pó da casca do ovo. 

Tabela 2: Resultados dos exames de sanguerealizados antes e após a ingestão dos bolos 

calcificados: 

 Antes da1ª 

ingestão: 
(mg\ dL) 

Após 

ingestão 
com 50 g do 

pó: 

( mg\ dL) 

Antes da 2ª 

ingestão: 
(mg\ dL) 

Após 

ingestão 
com 100 g 

do pó: 

(mg\ dL) 

Antes da 3ª 

ingestão: 
(mg\ dL) 

Após a 

ingestão 
com 150 g 

(mg\ dL) 

Indivíduo 1 9,40  10,10  8,60  8,90  9,10  10,30  

Indivíduo 2 10, 40  10,90  8,80  8,90  9,60  11,00  

Indivíduo 3 9,80  10,50  9,10  9,50  9,80  11,20  
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Figura 3: Um dos exames realizados antes da ingestão do bolo. 

 

Figura 4: Um dos exames realizados após a ingestão do bolo. 

 

Figura 5: Uma das alunas fazendo exames após a ingestão do bolo. 

4. CONCLUSÃO: 

Comprovando-se assim, que o pó da casca do ovo pode vir a ser um ótimo repositor de cálcio 
no organismo humano, e com a grande vantagem de ser um produto de baixo valor aquisitivo e de 

fácil modo de preparo. Deve-se ressaltar que para os indivíduos que possuem deficiência em cálcio em 

sua dieta diária, a ingestão do pó da casca do ovo como reposição desse mineral, torna-se mais 
vantajosa do que a ingestão de outros produtos com a mesma finalidade. Tendo em vista que os 

excessos de proteína e de sódio advindos da grande ingestão desses alimentos induzem a um aumento 

das perdas urinárias de cálcio (Food. 1997; Weinsier&Krumdieck, 2000). 
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Com isso pode-se concluir que o pó da casca do ovo pode vir a ser um ótimo repositor de 

cálcio, podendo ser ingerido nas alimentações diárias e com a grande vantagem de ser de baixo custo e 

de fácil obtenção. Ficando assim, comprovada a sua eficácia no que diz respeito ao aumento do cálcio 
na corrente sanguínea.  

Conclui-se também que trabalhos como esse que relacionam a Química com o cotidiano dos 

alunos estimula-os a procurarem conhecer um pouco mais sobre essa ciência, que é vista pela maioria 

como uma disciplina enfadonha e cheia de cálculos. Os mesmos sentem-se entusiasmados a 
desenvolver trabalhos, e/ou participaram de Feiras de Ciências. È importante ressaltar a quantidade de 

conhecimento que o aluno adquire ao lidar com todas essas informações ao longo da execução do 

projeto. Onde tiveram a oportunidade de obterem conhecimento sobre os benefícios do elemento 
Cálcio para o organismo humano, bem como sua relação com o cotidiano, ao passo produziam o bolo. 
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Este trabalho apresenta reflexões sobre o projeto de extensão Química Itinerante. O Química Itinerante 

consiste na realização de palestras, exposição de painéis e aplicação de oficinas temáticas. A primeira 

ação do projeto foi realizada no Colégio Estadual Dr. Jessé Fontes, localizado no município de 

Pedrinhas/SE, em 22 de abril de 2013. Apresentamos e discutimos as opiniões dos professores e 

estudantes sobre as atividades vivenciadas. Os dados foram coletados através de entrevistas 

semiestruturadas. Podemos perceber que as atividades realizadas contribuem não apenas para aproximar a 

universidade da escola, mas principalmente para despertar o interesse dos alunos e até dos professores 

pelo conhecimento químico. 

Palavras-chave: Universidade e escola, extensão e Química Itinerante. 

 

Reflections on the action of Itinerant Chemistry Project in the State School Dr. Jessé Fontes 

 

This work presents reflections on the project of extension Itinerant Chemistry. The Itinerant Chemistry 

constitutes in the realization of lectures, exhibition of panels and application of thematic workshops. The 

first action of the project was held in State School Dr, Jessé Fontes, located in the city of Pedrinhas/SE on 

Abril 12 2013. We present and discuss the opinions of teachers and students about the experienced 

activities. Data were collected through semi-structured interviews. We realize that activities contribute 

not only to approach university and school but mainly by awakening the interest of students and teachers 

to the chemical knowledge. 

Keywords: University and school, extension and Itinerant Chemistry. 

1. INTRODUÇÃO 

Ações de extensão contribuem para aproximar as Instituições de Ensino Superior e escolas da 

Educação Básica, possibilitando a integração entre atividades de ensino, pesquisa e extensão. É 
a partir desta aproximação que busca-se articular a prática de ensino e pesquisa em um papel 

extensionista (SEVERINO, 2007) ¹. A triangulação entre ensino, pesquisa e extensão poderá 

gerar transformações necessárias à melhoria na qualidade do ensino e aprendizagem. 

 
A extensão tem grande alcance pedagógico, levando o jovem estudante a 

vivenciar sua realidade social. É por meio dela que o sujeito/aprendiz irá 

formando sua nova consciência social. A extensão cria então um espaço de 

formação pedagógica, numa dimensão própria e insubstituível (SEVERINO, 

2007, p.32) ¹. 

 

As experiências no ambiente escolar são importantes por proporcionar ao licenciando o 
desenvolvimento de sua identidade docente, reformulando suas concepções e práticas 

pedagógicas, percebendo que a profissão se constitui num ambiente complexo e singular 

(STANZANI; BROIETTI; PASSOS, 2012) ². 
Echeverría e Zanon (2010, p. 204) ³, afirmam que a articulação entre formação acadêmica e a 

formação no contexto escolar “pode produzir uma maior consciência sobre a complexidade do 

conhecimento profissional necessário à formação dos professores da Educação Básica e 

Superior”. As autoras defendem que as interações por meio da prática vivenciada no ambiente 
escolar, 
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“constroem novos olhares e novas formas de interpretação de ações 

cotidianas, novos esquemas novos significados conceituais, nos próprios 

processos dialético de ensino, aprendizagem, formação e mudança, que 

constituem o conhecimento profissional” (ECHEVERRÍA e ZANON, 2010, 

p. 208) ³. 

 

No curso de licenciatura em Química da Universidade Federal de Sergipe/ Campus de São 
Cristóvão observamos que há ainda um certo distanciamento entre ações realizadas no curso e 

as escolas da Educação Básica sergipana. Geralmente a aproximação com as unidades de ensino 

ocorre mediante os estágios supervisionados e ações do Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação à Docência (PIBID/CAPES). Para Silva e Lima (2013) 

4
 é necessário ampliar a 

participação dos formadores em atividades de pesquisa sobre o ensino de Química e em ações 

de extensão, pois poucos são os alunos que estão diretamente envolvidos neste tipo de atividade. 

É preciso, porém, que a aproximação aconteça através da abordagem dos problemas de 
ensino e, implementando a pesquisa como princípio educativo, na formação inicial e continuada 

dos professores de Química (MALDANER, 2006) 
5
. 

As novas Diretrizes Curriculares para a formação de professores (2002) 
6
 e Maldaner, Zanon, 

Auth, (2007) 
7
, mostram a importância da diminuição dos distanciamentos existentes entre os 

cursos de licenciatura e as escolas da Educação Básica. Uma maior aproximação poderá superar 

concepções simplistas sobre a profissão docente e contribuir para divulgação de resultados de 

pesquisa nas atividades de extensão disseminando o conhecimento e realizando intervenção 
junto à sociedade. 

Severino (2007) ¹, afirma que as ações de extensão desde que integradas as atividades de 

ensino e pesquisa podem contribuir para uma formação que contemple uma tríplice de cunho 
epistemológico, pedagógico e social. Aliás, especialmente com relação à dimensão social se 

torna cada vez mais necessário a formação de professores preocupados não só em ensinar os 

conteúdos específicos de suas áreas do conhecimento, mas que sejam capazes de garantir a 
inclusão de temáticas sociais, ambientais, políticas e econômicas as suas aulas, ou ainda que 

consigam construir alternativas para os problemas de defasagem de aprendizagem em suas 

respectivas disciplinas. 

 
“[...] o conhecimento produzido, para se tornar ferramenta apropriada de 

intencionalização das práticas mediadoras da existência humana, precisa ser 

disseminado e repassado, colocado em condições de universalização. Ele não 

pode ficar arquivado. Precisa então transformar-se em conteúdo de ensino, de 

modo a assegurar a universalização de seus produtos e a reposição de seus 

produtores. Tal a função do ensino” (SEVERINO, 2007, p. 34) ¹. 

 
A integração entre ensino, pesquisa e extensão pode contribuir também, para o rompimento 

de modelos de formação inicial de professores, pautada na racionalidade técnica. Assegurando 

que os futuros docentes possam vir a tornarem-se professores pesquisadores/extensionistas. 

Outro ponto importante sobre esta aproximação entre a universidade e a escola é a troca de 
experiências entre licenciandos, professores e alunos da Educação Básica e os formadores dos 

cursos de licenciatura. Essa integração contribui para construção de conhecimentos teóricos e 

práticos sobre o ensino e a aprendizagem. 
A fim de aproximar as ações realizadas no curso de licenciatura em Química da UFS/Campus 

de São Cristóvão e escolas da Educação Básica, elaboramos o projeto “Química Itinerante: 

possibilitando interações universidade-escola da capital ao interior”. O projeto possibilita maior 
envolvimento entre as atividades de ensino e pesquisa ofertadas pelo curso, através da 

aproximação entre a Ciência (Química) e o contexto de alunos e professores da Educação 

Básica sergipana. 

O projeto conta com a participação de bolsistas do PIBID/Química e PIBIX, estudantes e 
formadores do curso de licenciatura em Química e professores da Educação Básica. Dentre os 

principais objetivos destacam-se: 

a) Possibilitar a integração entre ensino, pesquisa e extensão. 
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b) Contribuir para a troca de experiências entre licenciandos, professores 

da Educação Básica e Superior; 

c) Promover a melhoria da formação inicial e continuada de professores de 

Química; 
d) Motivar os alunos da Educação Básica pelo estudo da Química. 

 

O Química Itinerante consiste na realização das seguintes atividades: 
1. Palestra: Com o tema “os cursos de Licenciatura e Bacharelado em Química e a 

importância da Química para a sociedade”, mediada pelo coordenador do projeto. O seu 

objetivo é mostrar aos alunos da Educação Básica a importância da Química e o papel do 
químico no desenvolvimento de uma sociedade tecnológica e suas contribuições para a melhoria 

da qualidade de vida. Aborda também discussões sobre os cursos de bacharelado e licenciatura 

ofertados pelo Departamento de Química da UFS/Campus de São Cristóvão. 

2. Exposição de painéis “A Química no Cotidiano”. Os painéis foram produzidos pela 
Sociedade Brasileira de Química (SBQ) em comemoração ao Ano Internacional da Química 

(2011). O objetivo desta apresentação é mostrar através de imagens e textos a presença da 

Química no cotidiano. São apresentados 19 painéis que mostram a importância da Química para 
o desenvolvimento da agricultura, alimentos, medicamentos, cosméticos, diagnóstico de 

doenças, novas fontes de energia e transporte, combustíveis menos poluentes, produção de 

roupas e novas tecnologias. 
3. Aplicação de oficinas temáticas, para alunos do ensino médio, elaboradas pelos bolsistas 

do PIBID e estudantes da licenciatura em Química. As oficinas buscam contextualizar os 

conceitos químicos. Sua aplicação contempla o uso da experimentação, jogos didáticos, leitura 

de textos, softwares educacionais, e vídeos. 
A primeira ação do projeto Química Itinerante foi realizada no Colégio Estadual Dr. Jessé 

Fontes, localizado no município de Pedrinhas/SE, em 22 de abril de 2013. Neste trabalho 

apresentamos e discutimos as opiniões dos professores e estudantes sobre as atividades 
vivenciadas. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Este trabalho apresenta caráter qualitativo, pois visa uma análise interpretativa das opiniões 

de alunos e professores do Colégio Estadual Dr. Jessé Fontes, sobre a ação do Química 

Itinerante. 

Como instrumento de coleta de dados, foi utilizada entrevista semiestruturada. Nesse tipo de 
entrevista o “entrevistador faz perguntas específicas, mas também deixa que o entrevistado 

responda em seus próprios termos” (ALVES-MAZZOTTI; GEWANDSZNADJER, 1998, p. 

168) 
8
. Os professores (P) responderam perguntas do tipo: Em sua escola já ocorreu alguma 

ação de extensão?; Qual sua opinião sobre a aproximação universidade e escola? Quais as 

contribuições desta aproximação para os alunos da Educação Básica? 

Em relação aos dados coletados com os alunos (A), buscamos identificar a sua opinião sobre 
o projeto e principalmente sobre as oficinas temáticas. 

A coleta de dados ocorreu ao término das oficinas temáticas, com o auxílio de um gravador. 

Foram entrevistados três professores, individualmente, e doze alunos do 1º e 2º ano do ensino 

médio de forma coletiva. Após transcrição das entrevistas os dados foram analisados, de acordo 
com o referencial de Bardin (1977) 

9
. O uso da técnica permitiu a decomposição dos discursos 

dos sujeitos de forma sucinta e objetiva. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A ação do Química Itinerante no Colégio Dr. Jessé Fontes, envolveu a participação de 219 

estudantes do 1º, 2º e 3º ano do ensino médio das sete turmas do turno vespertino, dos 
professores da escola, de 10 alunos da licenciatura em Química (bolsistas do PIBID e PIBIX) e 

do coordenador do projeto. 

329



X.X. PrimeiroAutorSobrenome et al., Scientia Plena X, XXX (20XX)                                           XXX 

Nesta primeira ação, sete oficinas temáticas foram apresentadas, Acidez estomacal como 

tema gerador no ensino de ácidos e bases (1º ano); Como identificar a ocorrência de 

transformações químicas nas frutas? (1°ano); Medicamentos industrializados: um tema gerador 

para compreender reações químicas (1°ano); Lei seca: um tema estruturante para o estudo das 
soluções (2°ano); Termoquímica no tratamento de lesões: como combater as dores e as 

inflamações (2°ano); Química e saúde: uma abordagem para estudo de gorduras saturadas e 

insaturadas (3°ano); e Dando adeus a infecções com álcool gel (3°ano). Além da exposição de 
painéis e palestra. 

 

 

           
Figura 1: Alunos participando da palestra                      Figura 2: Alunos observando os painéis 

 

             
Figura 3: Alunos observando os painéis                         Figura 4: Bolsista ministrando sua oficina 

 

                
Figura 5: Alunos participando da oficina                        Figura 6: Alunos participando da oficina 

 

As atividades do Química Itinerante tem duração de quatro horas. A palestra e exposição de 

painéis ocorrem em uma hora e as oficinas temáticas são aplicadas durante três horas. Toda a 

ação do projeto busca melhorar as concepções que os alunos apresentam sobre a Ciência 
(Química), além de contribuir para aprendizagem de conceitos químicos. Para Mortimer e 

Machado (2007) 
10

, a Química vêm sendo compreendida pelos estudantes como “bicho de sete 

cabeças”. Buscamos a superação desta concepção e de outros estereótipos mostrando a 
importância da Química para o desenvolvimento da sociedade e melhoria da qualidade de vida. 

Esta conscientização ocorre principalmente durante a palestra e exposição dos painéis. 
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As oficinas temáticas contemplam a abordagem de conceitos químicos integrados a temáticas 

sociais, por exemplo, na oficina “Como identificar a ocorrência de transformações químicas nas 

frutas?”, o conceito de transformação química é estudado a partir do processo de 

amadurecimento da banana e do escurecimento da maçã. Os alunos são instigados a 
compreender os fenômenos a partir de sua visualização, ocorrida através de atividades 

experimentais. As discussões partem de situações concretas para abstratas, como a 

transformação do amido em açúcar e a oxidação da maçã. 
Outra característica destas oficinas é o uso de diferentes metodologias, como: 

experimentação, jogos didáticos, softwares, vídeos, textos. Esta pluralidade de metodologias e o 

trabalho coletivo contribuem para incluir os alunos durante as atividades (GOMES e 
MORTIMER, 2008) 

11
. Ao garantir esta inclusão, acreditamos estar contribuindo para o 

envolvimento dos alunos com sua própria aprendizagem, além de possibilitar uma nova 

organização do trabalho pedagógico dos futuros professores. 
 

Gostaria de destacar a importância de abrirmos espaços para os trabalhos em 

grupo, da diversisficação da natureza das atividades que propomos aos 

nossos alunos e da proposição de uma abordagem que considere as relações 

do contexto social mais amplo nas discussões sobre conceitos químicos 

(MACHADO, 2004, p. 174) 12. 

 

  3.1 Da análise das falas dos professores 

 
Apresentamos as opiniões dos professores sobre a ação do Química Itinerante. Inicialmente 

buscamos identificar a existência ou realização na escola de algum projeto de extensão 

vinculado a Universidade Federal de Sergipe (UFS). Segundo os professores, 
 

P1: Pelo tempo que eu tenho aqui nunca aconteceu na escola um evento 

como esse. 

 

P2: Não aqui nesse colégio não, onde eu trabalho há 28 anos. 

 

P3: Bom, até o momento nunca aconteceu, foi à primeira vez. 

 
Observamos que esta foi a primeira ação realizada pela UFS na escola, mostrando o 

distanciamento existente entre as instituições. Essa ausência de parcerias pode estar relacionada 

à distância territorial entre a universidade, localizada no munícipio de São Cristóvão/SE e a 
cidade de Pedrinhas/SE. Apesar do estado de Sergipe apresentar dimensões territoriais 

pequenas, a distância de aproximadamente 90 Km entre a UFS e a escola não favorece a 

parceria entre ambas. Outro ponto a ser destacado é o pouco incentivo e preocupação de boa 

parte dos que fazem a Instituição de Ensino Superior em promover atividades extensionistas. 
Talvez se o número de professores envolvidos com a extensão fosse maior, a escola poderia ter 

sido contemplada com algum projeto neste sentido. Para Silva e Vasconcelos (2006, p. 130)
 13

 

“há um longo caminho a ser percorrido até que a extensão universitária seja incorporada ao dia-
a-dia da universidade pública”. 

Para pergunta “Qual sua opinião sobre a aproximação universidade-escola?” Os professores 

afirmaram: 

 
P1: Só vai contribuir para melhorar, certo. Até o despertar do aluno, o aluno 

ter outra visão. 

 

 P2: Eu achei excelente, porque têm muitos (alunos) assim como se a 

universidade esta bem distante deles, da realidade deles. 
 

P3: Eu acho uma maravilha, porque assim quanto mais aproximação o aluno 

vai valorizando, sabendo que existe a UFS que eles têm capacidade de está 

lá um dia... Eu acho isso muito importante. 
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A aproximação universidade-escola contribui para despertar o interesse do aluno em 

ingressar em um curso superior. Mesmo Sergipe sendo um estado com pouca dimensão 

territorial, a procura pelo nível superior dos alunos do Colégio Dr. Jessé fontes é pequena, 

principalmente em relação à UFS. Para Severino (2007) ¹, ações de extensão devem expressar a 
reconstrução social, devendo está ligada com a transformação da sociedade favorecendo 

informações básicas para que o indivíduo participe de forma ativa dos problemas relacionados à 

comunidade em que está inserido. Essa aproximação universidade e escola, pode portanto 
despertar o interesse desse grupo de estudantes em cursar o nível superior, contribuindo para 

formação de cidadãos críticos. 

A interação entre universidade e escola é importante para compreendermos os problemas 
presentes na Educação Básica e refletirmos sobre as mudanças necessárias à melhoria dos 

processos de ensino e aprendizagem. Durante a ação do Química Itinerante percebemos, por 

exemplo, que os alunos do Colégio Dr. Jessé Fontes praticamente não tiveram aulas de Química 

nos últimos anos. Esta é, sem dúvida, uma problemática que deve ser enfrentada, pois a 
construção do conhecimento em qualquer área é dependente em um primeiro momento de 

acesso a informação. 

 
“[...] alunos vinham seis anos com o aperto dessa disciplina, eles não 

estavam tendo aula dessa disciplina pela falta de professor de química e 

geralmente vinha um professor no final do ano e passava alguma atividade 

para eles resolverem como se tivesse estudado o ano todo” (P2). 

 

Esse tipo de informação é importante para compreendermos que as dificuldades conceituais 
apresentadas pelos alunos da Educação Básica e até mesmo Superior, não estão relacionadas 

apenas a modelos de ensino tradicionais, mas principalmente por este grupo de estudantes não 

terem contato com o ensino da Química durante a vida escolar, como relatado na fala de um de 

nossos sujeitos da pesquisa. Essa situação reflete a falta de compromisso dos que fazem a 
educação do estado com o aprendizado e desenvolvimento cidadão dos jovens sergipanos. 

Outra questão a ser considerada é que a pouca vivência com aulas de Química e a forma 

como o ensino vem sendo praticado nas escolas não só do estado, como de todo o Brasil, aliada 
a desvalorização da profissão docente, podem contribuir para um número tão pequeno de 

estudantes do ensino médio que desejam ingressar em um curso superior na área de Química e 

especificamente na licenciatura. Para Brasil (2003) 
14

, mesmo após o surgimento e ampliação de 
vagas em cursos de licenciatura no país, e apesar do aumento de candidatos inscritos nesses 

cursos, a procura pela licenciatura é menor do que em outras áreas, como, administração, 

economia e direito. 

Felizmente a partir do ano de 2012 com a contratação de um professor de Química efetivo, os 
alunos começaram a ter aulas regulares. A regularização dessa situação, aliada a realização do 

Química Itinerante na escola, possibilita maior entendimento sobre a importância da Química e 

da aprendizagem dos conceitos químicos, como afirma um professor. 
 

“a partir de hoje do momento que eles começaram já a ver coisas diferentes, 

alguém já colocou alguma coisa na cabeça diferente... já transformou 

alguém aí, com certeza” (P3). 

 

Por fim, para a questão “Esse tipo de ação pode contribuir para despertar o interesse dos 
alunos pela Química?”  

 
P1: Com certeza. [...] bem despertou até o meu interesse, que é assim eu 

estudei a vida inteira e nunca tive uma aula de química como vi hoje. 
 

P2: Tenho certeza. 
 

P3: Com certeza. 

  

Ainda segundo um dos professores, 
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“Em termos de conhecimentos, [...] eles vão ver que realmente não precisam 

de um laboratório para eles trabalhar, para ter um conhecimento melhor. 

Porque umas (alunos) já saíram dizendo ali: Professora eu aprendi a fazer 

álcool em gel [...] Então quer dizer que são coisas assim que eles acham que 

nunca iam aprender, conhecer ou que precisavam de um laboratório pra eles 

poder desenvolver” (P2). 

 
Observamos que as oficinas apresentadas foram importantes para os próprios professores 

perceberem a possibilidade de ensinar Química de forma inovadora. A partir do uso de 

diferentes metodologias, como a experimentação, integrando conceitos científicos e temas 
sociais contribuindo para a aprendizagem e despertar o interesse dos estudantes pela Química e 

garantindo o desenvolvimento de competências e habilidades. Segundo Lima e Wartha (2010) 
15

 

o uso da experimentação e novas tecnologias no ensino das Ciências Naturais dependem 

essencialmente de uma formação adequada de professores, independentemente da existência de 
espaços adequados para realização de experimentos nestas aulas, como um laboratório, por 

exemplo. 

A experimentação, o uso de diferentes recursos didáticos e tecnológicos, e as atividades em 
grupo durante aplicação das oficinas chamou a atenção do professor (P1). Especialmente por 

conseguir envolver os alunos. 

 
“Ela usou data show, ela falou, ela deu apostila, olha quanta coisa foi usada 

na aula e a prática é totalmente diferente, com certeza, eu não tenho dúvidas 

de que isso contribui para despertar o aluno pelo interesse pela química” 

(P1). 

 

“conseguiu prender atenção dos meninos, eles não ficaram fora da sala, às 

vezes acontece muito isso, eles saem da sala [...] eles se envolveram então 

achei realmente que foi um presente, queria que isso acontecesse mais” (P1). 

 

“foi interessante ver aquela prática ali alguém falando a teoria, alguém 

mostrando a prática, e assim percebi um trabalho em grupo, tudo como foi, 
como aconteceu na sala que eu estava presenciando, pra falar a verdade eu 

queria que isso tivesse mais” (P1). 

 

Para Severino (2007, p. 25) ¹, o conhecimento é “construção do objeto que se conhece”. 

Deste modo, o conhecimento por meio das atividades realizadas nas oficinas temáticas contribui 
para a construção de um novo olhar sobre a Química, despertando o interesse dos alunos por 

esta Ciência. 

O professor (P1) participou de uma das oficinas, e ressaltou que o Química Itinerante foi um 

presente para escola, pois não apresentou apenas os conceitos químicos de forma teórica, mas 
também na prática, 

 
“conseguiu envolver os alunos, foi assim, conseguiu envolver uma coisa 

diferente que eles não têm costume de ver, essa questão eles só ficam na 
teoria, os nossos alunos não tem laboratório, o único laboratório que a gente 

começou a ter, tem o que uns dois a três anos, foi o laboratório de 

informática” (P1). 

 

3.2 Da análise das falas dos alunos 

 
Participaram da entrevista coletiva doze alunos, porém apenas cinco sentiram-se a vontade 

para responder as perguntas. 

A primeira pergunta buscou analisar a opinião dos alunos sobre as oficinas temáticas. 
 

333



X.X. PrimeiroAutorSobrenome et al., Scientia Plena X, XXX (20XX)                                           XXX 

“eu gostei bastante porque tinha experimentos que eu nunca pensei em ver, 

que eu nunca pensei em observar aquilo. E os experimentos da sala foi muito 

interessante e eu me interessei muito pela aula de química” (A1). 

 

“nós não ficamos apenas na teoria a gente também ficou na aula prática. Eu 

achei mais interessante foi a prática que incluiu todos juntos” (A2). 

 

“As aulas normalmente na escola fossem assim, para a gente aprender mais, 

ter sido nessa forma de oficina a gente aprende mais” (A4). 

 
Os alunos consideram que as oficinas temáticas podem contribuir com o seu aprendizado. 

Essa afirmação está de acordo com discussões apresentadas por Marcondes (2008) 
16

. Para a 

pesquisadora, a oficina temática é uma estratégia metodológica capaz de promover o 
desenvolvimento conceitual dos estudantes. Dentre as metodologias usadas pelos bolsistas, a 

experimentação é a que desperta maior interesse. Esta situação corrobora com estudos 

realizados por Silva, Santos e Lima (2013) 
17

, com a participação de 122 alunos da Educação 

Básica.   
O uso da experimentação permite a manipulação de materiais e reagentes, a visualização de 

fenômenos reais e o aumento da curiosidade e interesse sobre a situação em estudo. Todos esses 

elementos combinados aos questionamentos e informações realizados pelos bolsistas, devem 
garantir a melhoria das concepções dos alunos sobre os conceitos químicos. É importante, 

portanto que as atividades experimentais sejam realizadas não só nas oficinas, mas no dia-a-dia 

das aulas de Química. 
Dois alunos destacaram a produção de gases, mudança de cor e a possibilidade de realizar 

experimentos na própria sala de aula, como pontos positivos das oficinas. 

 
“como se dissolve o giz, como o gás fica preso numa bexiga e coloca sobre o 

giz e ali eu percebi que o giz começou a mudar de cor” (A1). 
 

“quando fala em experimento químico para gente é laboratório e tal, mas a 

gente percebeu que pode fazer experimento químico na sala de aula” (A4). 

 

A experimentação pode ser uma estratégia eficiente para a criação de problemas reais que 

permitam a contextualização e o estímulo de questionamentos de investigação (GUIMARÃES, 
2009, p. 198) 

18
. Os experimentos realizados pelos bolsistas do PIBID/Química buscam 

envolver os alunos através de discussões e questionamentos que permitam a problematização 

dos conceitos químicos e uma melhor articulação entre teoria e prática. Possibilitando o 
aumento da capacidade de observação e auxiliando a interpretação dos fenômenos. 

Durante a entrevista, os alunos falaram sobre as suas dificuldades em aprender Química. 

Percebemos que os cálculos e a pouca interação com o professor, contribuem para estas 
dificuldades. 

 
“A química tinha assim cálculos, a gente não conseguia descobrir como o 

sal dissolvia na água” (A1). 

 

“a gente não tira as dúvidas na sala, aí vamos para casa com mais dúvidas 

sem tirar com o professor, porque cálculo, professor como é isso aqui? Aí a 
gente não pergunta para ele, aí vai para casa sem saber” (A1). 

 
“Deve ser também por causa dos cálculos, eu mesmo prefiro as letras, 

porque... eu não gosto muito de cálculo” (A4). 

 

Para Oliveira (2001, p. 228) 
19

, “a mera resolução matemática de exercícios numéricos não é 

sinônimo de compreensão do conceito, o que só ocorre quando o entendimento e a aplicação de 
um conceito químico são articulados com outros conceitos químicos já conhecidos”. É 

importante repensar, portanto, o que e como ensinar Química? Pois, segundo Lima e Barboza 

(2005, p. 39) 
20

, “O atual ensino de Química trata de um número excessivo de informações 
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justapostas”. Essas informações, ausentes da relação entre o conceito químico e sua 

aplicabilidade no contexto social dos estudantes, tornam o seu ensino monótono e pouco 

atrativo para os alunos, pois não percebem o sentido de aprender Química. 

As aulas de Química na visão dos sujeitos da pesquisa são apresentadas abaixo. 
 

“era chato, eu dormia na aula” (A4). 

 

“Antes da oficina química, parecia assim uma coisa bem monótona, chata 

sabe, que não chamava interesse... depois da oficina mostrou que é algo bem 

interessante, dar até vontade mesmo de estudar e de se aprofundar nisso” 
(A5). 

 

“teoria é chata e a prática incentiva” (A2) 

 

Após a participação nas oficinas temáticas percebemos a mudança de opinião sobre a 

Química. 
  

“tudo começou a mudar com essa oficina aqui, a gente começou a se 

interessar mais pela química” (A1). 

 

“(química) ligada entre uma matéria e outra, assim, não somente química, 

mas também que ela se liga um pouco assim com biologia e essa outras 

áreas” (A2). 

 
“a química poder ser bem mais interessante” (A3). 

 

“química a partir de hoje deu um curiosidade" (A4). 

 

“achei interessante até ver mesmo a mudança, na experiência aquilo é 

fascinante, eu achei me deu muita vontade de estudar química” (A5). 

 

“Essa oficina se tivesse todo dia no colégio nos ajudaria muito tanto para 

outros experimentos, com também ajudaria nos cálculos” (A1). 

 
Podemos observar que as oficinas despertam o interesse dos alunos pela aprendizagem em 

Química, podendo até contribuir para que esses alunos almejem ingressar em cursos superiores 

relacionados a esta área do conhecimento. É essencial, porém, que o seu ensino seja planejado 
de forma a contribuir com a relação entre aspectos sociais, tecnológicos, econômicos e políticos, 

favorecendo o desenvolvimento da capacidade de tomada de decisões e a formação da cidadania 

(SANTOS e SCHNETZLER, 2010) 
21

. 

4. CONCLUSÃO 

O projeto Química Itinerante configurou-se como ação integradora entre as atividades 

realizadas na universidade e o Colégio Estadual Dr. Jessé Fontes. A aproximação da 
universidade com a escola promoveu o envolvimento dos alunos de licenciatura em Química da 

UFS com o ambiente escolar, contribuindo para sua formação. Percebeu-se que este foi o 

primeiro projeto de extensão da Instituição de Ensino Superior no colégio. O que mostra a 
importância de nossas ações. 

Os professores ao participarem das atividades perceberam que o uso de diferentes recursos 

didáticos, utilizados pelos bolsistas do PIBID, desperta o interesse dos seus alunos pela 

aprendizagem em Química. Podendo contribuir para a procura dos alunos por cursos superior 
relacionados a está área do conhecimento.  

O Química Itinerante aproximou a Ciência (Química) do cotidiano dos alunos. Possibilitando 

a compreensão dos conceitos químicos e da função social da Química. Dentre as atividades 
desenvolvidas nas oficinas temáticas, observou-se o importante papel da experimentação, no 

aumento da curiosidade dos alunos, tornando-os mais participativos e curiosos. 
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Por fim, podemos perceber que a presença do Química Itinerante no Colégio Dr. Jessé Fontes 

configurou-se como uma ação que contribuiu não apenas para aproximar universidade e escola, 

mas especialmente por despertar o interesse dos alunos e até professores pelo conhecimento 

químico. Assim, concordamos com Pinto (2012) 
22

 que a "Química pode ser vocação: basta 

melhorá-la no Ensino Médio". 
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A educação brasileira convive com a falta de professores para a educação básica desde meados do século 
passado. Nesse contexto, diversas ações foram iniciadas pelo governo no sentido de ampliar os cursos de 

Licenciatura em Física. Assim, este trabalho tem por objetivo mostrar as estatísticas da licenciatura em 

Física no Brasil em comparação com os demais cursos superiores. Esse trabalho trata-se de uma pesquisa 

documental que teve como fonte de dados as Sinopses Estatísticas dos Censos da Educação Superior do 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira – INEP. Foram analisados os dados entre os 

anos de 2000 e 2012. Os resultados mostram que esses indicadores aumentaram neste período, porém 

ainda estão longe de suprir a carência na área aqui considerada. Principalmente no que diz respeito à 

Licenciatura em Física. Além disso, mudanças mais profundas precisam ocorrer nas políticas de formação 

de professores. 

Palavras-chave: Estatísticas; Ensino de Física; Ensino Superior. 

 

Study about the Degree in Physics: What the statistics data say 
 

Brazilian education faces the lack of teachers for basic education since the middle of last century. In this 

context, several actions were initiated by the government to expand the undergraduate courses in physics. 

This work aims to show the statistics of the degree in Physics in Brazil compared with other higher 

education courses.This work is in documentary research that had as the data source Abstracts of Statistics 

Census of Higher Education of the National Institute of Studies and Research Teixeira - INEP. Data 

between the years 2000 and 2012 were analyzed.The results show that these indicators increased in this 

period, but are still far from filling the positions in the area considered here. Especially with regard to the 

degree in Physics. Moreover, deeper changes need to occur in the policies of teacher training. 

Keywords:Statistics; Physics Teaching; Higher Education. 

1. INTRODUÇÃO 

A educação brasileira convive com a falta de professores para a educaçãobásica desde 

meados do século passado [1]. Esse problema é maior nas áreas das Ciências da Natureza, 
Matemática e suas Tecnologias, não sendo difícil encontrar nas escolas docentes com formação 

acadêmica distinta da disciplina ensinada. Em 2007,apenas 25,2% dos professores de Física da 

educação básica tinham a formação específica [2]. Em 2012,cerca de 55% dos professores do 
ensino médio não tinham a formação específica na área em que atuavam. Para Física, esse valor 

foi igual a 82,3 % [3]. O que é um sério problema, pois a formação específica é condição 

sinequa non para se mudar a qualidade da educação do país. 

Esse problema se deve a muitos fatores. E dentre eles destaca-se o reduzido número de 
licenciados em física que se formam anualmente. Segundo estimativas do governo [4], em 2002 

o país demandava cerca de 55,2 mil professores de física para a educação básica.No período 

entre 1990 e 2001 o país formou 7.216 licenciados em física e entre 2002 e 2010 estimou-se a 
formação de 14.247 licenciados em física, valores que não são suficientes para suprir a 

demanda. Essa situação justificouuma política de ampliação de vagas nos cursos de Licenciatura 

na primeira década do século XXI.  
Uma revisão bibliográfica nos periódicos feita por Lima Junior [5] mostra que existem 

poucos estudos na literatura sobre a titulação e a evasão de estudantes de cursos de licenciatura. 
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Em [6], um estudo quanti-qualitativada evasão no curso de Física do IF/UFRJ foi realizado. 

Nele, buscou-seconhecer como ela ocorria, suas principais causas e as possíveis soluções. Em 

[7], foram apresentados alguns dados sobre a evasão nos cursos de Física, Matemática, Biologia 

e Química da Universidade Estadual de Londrina. A questão central do trabalho foidiscutir 
formaspara se calcular a evasão. Em [8], os autores fizeram uma investigação sobre a 

possibilidade de aplicação da análise de sobrevivência para se estudar o tempo de permanência 

de estudantes diplomados, evadidos e desligados de um curso de graduação em Física.Em [9], 
os autores analisaram a ampliação dos cursos de Licenciaturas em Biologia, Física, Matemática 

e Química em relação à carência de professores da educação básica. O objetivo foi investigar se 

a ampliação das vagas nos cursos de Licenciatura caminhava, ou não, no sentido da solução da 
carência de professores para a educação básica, com a modalidade deensino a distânciaem 

destaque.Dentre os achados obtidos, os autores indicaram que apesar da ampliação das vagas, 

“constatou-se que não houve um crescimento proporcional de candidatos ou de ingressos” (p. 

820). Contudo, o país conquistou avanços, como a ampliação do número de concluintes acima 
do crescimento das vagas, o que permitiu concluir que “outras variáveis [...] são capazes de 

impactar positivamente nas estatísticas ao reduzir a evasão” (p. 820).  

O objetivo desse trabalho é levantar, organizar e analisar uma série de dados estatísticos 
sobre a formação de professores de Física, de maneira cronológica, de modo a compreender os 

resultados e limites das ações implementadas pelo governo no sentido de reduzir a carência de 

professores. 

2. METODOLOGIA 

Esse trabalho trata-se de uma pesquisa documental que teve como fonte de dados as Sinopses 

Estatísticas dos Censos da Educação Superior do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Anísio Teixeira – INEP. Foram analisados os dados entre os anos de 2000 e 2012. Os anos 

anteriores a esse período não foram estudados porqueos cursos de Bacharelado e Licenciatura e 

as redes públicas e privadas não eram identificados pelo INEP e o posterior porque não havia 
sido publicado. 

A análise de dados foi realizada por meio de estatísticas descritivas [10]. Optou-se pela 

apresentação gráfica dos resultados e, quando necessário, a discussão quantitativa de valores 
como somatórios, médiasanuais e percentuais. A identificação das categorias administrativas e 

modalidades de ensino só foram realizadas quando os dados coletados permitiam essa distinção. 

Adotaram-se alguns padrões de cores para determinados dados, a saber: lilás representa os 

dados referentes a todos os cursos de graduação do Brasil; e azul, os dados referentes aos cursos 
de Licenciatura em Física. As vagas ociosas foram identificadas pela diferença entre o número 

de vagas ofertadas e o de ingressos no mesmo ano. Em algumas seções, os dados relativos à 

modalidade a distância foram analisados a partir dos anos de 2008 e 2009, ao invés de 2000. 
Isso se justificou porque a metodologia de coleta de dados do INEP foi alterada em 2008 (para 

os dados referentes a todos os cursos de graduação do Brasil) e em 2009 (para os dados 

referentes aos cursos de Licenciatura em Física). 
As taxas de evasão foram calculadas a partir de modelos matemáticos encontrados na 

literatura [9]. As fórmulas adotadas para o cálculo das taxas de evasão encontram-se logo a 

seguir: 

Fórmula 1: Fórmula adotada pelo Instituto Lobo para o cálculo da taxa de evasão. 

 
Fórmula2: Fórmula adotada pelo PROUNI. 

 
Fórmula 3: Fórmula adotada pelo OCDE/REUNI. 
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Onde: 

 = taxa de evasão 

= matrículas 

= ingressos 

= concluintes 

= ano considerado 

3. ANÁLISE DE DADOS 

3.1 Vagas 

No período analisado, das 42,8 milhões de vagas ofertadas nos cursos de graduação, 10,7% 

foram oferecidas na modalidade presencial no setor público, 65,1% em cursos presenciais na 

iniciativa privada e 24,2% na modalidade a distância (público e privado). Em 2000, a iniciativa 
pública representava 20,1% das vagas na modalidade presencial e ao longo do período 

investigado cresceu 119,7%, enquanto que a iniciativa privada se expandiu 186,9%, fazendo 

com que em 2012 o setor público fosse responsável por apenas 16,2% das vagas ofertadas para 
o ensino superior presencial. Na modalidade a distância, os dados não permitem a realização de 

qualquer análise sobre as categorias administrativas. 

 

 
Figura 1: Número de vagas em todos os cursos de graduação do Brasil, segundo os anos, a categoria 

administrativa e a modalidade de ensino. 
 

Com relação ao curso de Licenciatura em Física, a modalidade presencial aumentou 387,4%.  

A modalidade a distância ofertou uma quantidade de vagas equivalente a 48,2% da modalidade 

presencial, permitindo ampliar o total de vagas em 576,5%, totalizando 118,5 mil vagas nas 

duas modalidades em todo o período. 
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Figura 2: Número de vagas no curso de Licenciatura em Física, segundo os anos e a modalidade de 

ensino. 
 

3.2Candidatos 

O número de candidatos para todos os cursos presenciais de graduação alcançou o total de 
38,9 milhões para o setor público e 38,3 milhões para a iniciativa privada ao longo do período. 

Já o ensino superior a distância obteve um total de 5,2 milhões de candidatos. A procura pelas 

instituições de ensino superior presenciais cresceu 201,9% nas públicas e 133,8% nas privadas. 

 

 
Figura 3: Número de candidatos a todos os cursos de graduação do Brasil, segundo os anos, a categoria 

administrativa e a modalidade de ensino. 

 
A respeito do curso presencial de Licenciatura em Física, é possível afirmar que houve 257,6 

mil candidatos e um crescimento de 739,9% ao longo do período, o qual esteve concentrado nos 

últimos 3 anos da análise. Outro aspecto importante é que do total de candidatos, apenas 9,9% 
(cerca de 28,4 mil candidatos) buscaram a modalidade a distância, apesar dela representar 

32,5% do total de vagas ofertadas. 
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Figura 4: Número de candidatos aos cursos Licenciatura em Física, segundo os anos e a modalidade de 

ensino. 

 

3.3Ingressos e Vagas Ociosas 

Das 4,6 milhões de vagas ofertadas para todo o ensino superior público presencial, 9,0% 
ficaram ociosas. Na iniciativa privada presencial, das 27,9 milhões de vagas ofertadas, 49,3% 

ficaram ociosas. Observando o número de ingressos, é possível afirmar que no setor público 

houve um crescimento de 98,3% e na iniciativa privada, de 127,0%.Para o setor público na 
modalidade a distância, observou-seum total de 349 mil ingressos, com uma redução de 2008 

para 2012 de 73,5%. A iniciativa privada na modalidade a distância recebeu um total de 1,8 

milhões de ingressos, com um crescimento de 100,0% entre 2008 e 2012.  

 

 
Figura 5: Número de ingressos e vagas ociosas1em todos os cursos de graduação do Brasil segundo os 

anos, a modalidade de ensino e a categoria administrativa. 

 

Na Licenciatura em Física, do total de vagas ofertadas no ensino presencial (somando as duas 

categorias administrativas), cerca de 36,8% ficaram ociosas. Ao longo de todo o período, houve 

um crescimento de 278,8% de ingressos e de 787,0% de vagas ociosas. Já na modalidade à 
distância, o percentual de vagas ociosas no período de 2009 a 2012 representou 71,8% das 

vagas ofertadas. 

 
                                                        
1Não é possível obter o total de vagas ociosas na modalidade a distância porque as Sinopses estatísticas 

disponibilizadas pelo INEP não identificam,nessa modalidade, as vagas ofertadas segundo as categorias 

administrativas. 
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Figura 6: Número de ingressos e vagas ociosas nos cursos de Licenciatura em Física segundo os anos e 

a modalidade de ensino. 

 

3.4Matrículas 
Sobre o número de matrículas em todos os cursos de graduação presenciais, observa-se que a 

média anual da participação da iniciativa privada foi igual a 71,9%. Com relação à modalidade a 

distância,no período compreendido entre 2008 a 2012 observa-se que a iniciativa privada 

possuíauma média anual de participação nas matrículas igual a78,4%. Além disso, observou-se 
que ela teve um crescimento de 107,6% no período, enquanto que o setor público teve uma 

queda de 34,9%. 

 

 
Figura 7: Número de matrículas em todos os cursos de graduação, segundo os anos, a categoria 

administrativa e a modalidade. 

 

Sobre os dados dos cursos de Licenciatura em Física, na modalidade presencial o percentual 

médio anual de matrículas no setor públicofoi igual a 80,6% do total. Entre 2000 e 2012, a rede 
pública cresceu 318,8%, enquanto que a rede privada teve um crescimento de 0,29%. Na 

modalidade à distância, em média 91% das matrículas estão na rede pública. Outro aspecto 

importante foi a redução do número de matrículas nessa modalidade, que no setor público foi 
igual a 26%. 

 

343



X.X. PrimeiroAutorSobrenomeet al.,Scientia Plena X, XXX (20XX)XXX 

 

 
Figura 8: Número de matrículas nos cursos de Licenciatura em Física segundo os anos, a categoria 

administrativa e a modalidade de ensino. 

 

3.5Concluintes 

Ao longo do período investigado, o país titulou cerca de 8,8 milhões de pessoas em todos os 
cursos presenciais de graduação. Desse total, 26,2% o fizeram em instituições públicas, a qual 

cresceu 80,0%, enquanto a iniciativa privada cresceu 217,3%. A modalidade a distância, no 

período de 2008 a 2012, titulou 672 mil pessoas, das quais 14,6% foram em instituições 
públicas. 

 

 
Figura 9: Número de concluintes segundo os anos, a modalidade de ensino e a categoria administrativa. 

 

Sobre o curso de Licenciatura em Física na modalidade presencial, 70,4% dos concluintes 
estão no setor público. No período entre 2009 e 2012, o percentual da participação do setor 

público na titulação de licenciados em Física por meio da modalidade a distância foi igual a 

64,4%. Com relação à evolução, é possível afirmar que a iniciativa pública cresceu 460% na 
modalidade presencial e 941% na modalidade à distância (para o período de 2009 a 2012). Já a 

iniciativa privada teve um crescimento de 86% e 671% nas respectivas modalidades e intervalos 

de tempo. Considerando todas as categorias administrativas e modalidades de ensino para o 
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período de 2000 a 2012, é possível apontar que dos 15,6 mil professores de física titulados, 

8,0% o fizeram na modalidade a distância. 

 

 
Figura 10: Número de concluintes nos cursos de Licenciatura em Física segundo os anos, a categoria 

administrativa e a modalidade de ensino. 

 

3.6 Evasão 

As taxas de evasão para todos os cursos presenciais de graduação do país encontram-se na 

figura a seguir. Os valores obtidos sãodiferentes porque foram obtidos a partir de diferentes 

modelos matemáticos. 
 

 

 
Figura 11: Taxas de Evasão dos cursos de graduação segundo os anos e os diferentes modelos 

matemáticos para o seu cálculo. 
 

 

As taxas de evasão para o curso a Licenciatura em Física encontram-se na figura a seguir. 

Observa-se que as taxas do Instituto Lobo e do PROUNI, apresentam uma evasão média igual a 
20%, enquanto que segundo o modelo adotado pela OCDE a média foi igual a 55%. 

Comparando-se esses resultados com todos os cursos de graduação, percebe-se que a evasão no 

curso de Licenciatura em Física é mais elevada. 
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Figura 12: Taxas de Evasão do curso presencial em Licenciatura em Físicasegundo os anos e os 

diferentes modelos matemáticos para o seu cálculo. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esse estudo fez uma análise dos dados publicados pelo INEP sobre o ensino superior 

brasileiro, tendo o curso de Licenciatura em Física como foco. Seu foco não foi, à priori, 
discutir a evasão no curso de Licenciatura em Física, sendo este apenas um dos muitos dados 

relevantes. O objetivo foi analisar os resultados da política pública implementada pelo governo 

para a redução da carência de professores. Análises complementares serão adicionadas a esse 

estuo futuramente. 
Ao longo do trabalho, percebemos que o número de vagas na Licenciatura em Física 

aumentou 387%, um crescimento superior àquele observado nos demais cursos superiores, que 

foi igual a 200%. Esse aspecto pode ser uma evidência de que no momento atual a formação de 
professores tenha se tornando uma meta para o país. Destaca-se, contudo, que isso pode não ser 

suficiente para suprir a carência de professores, pois com o aumento das vagas, também cresceu 

o número de bancos vazios nas universidades. Em números, isso significa que 56,6 mil vagas 
não foram ocupadas. Assim, não basta apenas ofertar mais vagas, é preciso também 

instrumentos que minimizem essa ociosidade. 

Observou-se também que houve um aumento do número de candidatos para o curso 

presencial de Licenciatura em Física, principalmente nos últimos três anos. Esse crescimento 
recente foi semelhante ao observado nos demais cursos presenciais do ensino superior. Dentre 

as ações do governo que podem explicar esse crescimento, destaca-se o Sistema de Seleção 

Unificada (Sisu). Esse sistema tornou osprocessos seletivosgratuitos, reduziu o número de 
provas que os candidatos fariam para tentar diferentes instituições de ensino superior e 

possibilitou os estudantes cursarem uma universidade distante de sua residência.  

Um dado que não está na análise realizada, mas encontra-se presente nos jornais são as 
baixas notas de corte nos cursos de Licenciatura, que frequentemente são menores que 600, 

enquanto que cursos como Medicina, Direito e Engenharia apresentam notas de corte superiores 

a 700. Nesse contexto, muitos alunos ingressam no curso de Licenciatura pela falta de opção ou 

pelo interesse de, posteriormente, migrar para outra opção. Assim, candidatos que não desejam 
ou não tem a formação mínima necessária para cursar uma Licenciatura em Física ingressam e, 

posteriormente, com os resultados obtidos em disciplinas como Física e Cálculo, evadem. 

Percebemos que em relação aos demais cursos superiores, a evasão em Física é maior. Isso 
reduz a eficiência das ações do governo e afasta a solução do problema da carência de 

professores de Física para a Educação Básica. 

A relação candidato/vaga era igual a 3,1 em 2000. Em 2007 essa relação caiu para 1,8. Foi 

apenas depois de 2011, com o grande crescimento de candidatos, que a relação candidato/vaga 
cresceu para 5,8. Algo que está de acordo com os dados mostrados, ou seja, aumentou a procura 
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pela Licenciatura em Física. Fato positivo, não fosse à alta evasão, que faz com que a 

ociosidade aumente ainda mais. 

Outro aspecto relevante é a evasão. Nesse trabalho, pretendeu-se apenas conhecer os valores 

desta a partir dos dados coletados pelo governo e dos modelos matemáticos encontrados na 
literatura. Não houve o objetivo de se analisar as causas, principalmente porque os dados 

analisados não permitem, tampouco de se propor soluções, pois este é um problema complexo. 

Ele envolve variáveis não acadêmicas como saúde e problemas financeiros dos alunos, falta de 
interesse/motivação, má remuneração do profissional diplomado, péssimas condições de 

trabalho do professor, problemas na estrutura formativa dos cursos de Licenciatura que envolve 

desde o currículo até as políticas afirmativas implementadas, etc. Esse aspecto pode ser visto, 
por exemplo, em uma pesquisa que procurou conhecer os motivos que levam os jovens com a 

melhor formação e interesse em realizar um curso de Licenciatura a evitar a carreira docente. A 

autora apresenta o seguinte resultado: 

 
Tabela 2: Fatores negativos sobre a docência respondidos pelos jovens que já pensaram em ser 

professores [11]. 

Fator % 

Baixa remuneração 40 

Falta de identificação pessoal 19 

Desvalorização social 19 

Desinteresse e desrespeito dos alunos 17 

Exigência de envolvimento pessoal na profissão 15 

Falta de identificação profissional 13 

Condições de trabalho 12 

 

Com relação a modalidade à distância, a queda do número de matrículas nesta modalidade é 

uma consequência do modelo de EaD adotado pelo governo federal. O Sistema UAB foi 

montado a partir de editais da CAPES, tal que não se trata de um modelo de educação de fluxo 
contínuo implementado pelas instituições de ensino superior. Esse sistema foi implementado 

pelo governo federal por meio de bolsas temporárias pagas a professores de universidades que já 

exerciam as funções de ensino, pesquisa, extensão e administração em regimes de trabalho de 
40 horas/semana. O que configura, de certa forma, uma precarização do trabalho docente. 

Conclui-se esse trabalho apontando que ele está em desenvolvimento e novas análises o 

complementarão a fim de melhor descrever a formação de professores de Física sob um olhar 

quantitativo. 
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Resumo: Este trabalho tem como objetivo discutir a formação de professores de química a partir de uma 

abordagem quantitativa tendo os dados estatísticos publicados pelo INEP como recorte. O período a ser 

analisado está compreendido entre 2000 e 2012. Os dados foram: o total de vagas, candidatos, ingressos, 

matrículas, concluintes e taxas de evasão. Os resultados apontam para um crescimento na procura dos 

cursos, principalmente entre 2010 e 2012, sendo possivelmente um reflexo da implantação do Sistema de 

Seleção Unificada (Sisu). Além disso, constatou-se um crescimento da taxa de evasão que contribuiu para 
o esvaziamento dos cursos de licenciatura. Ou seja, a ampliação do número de vagas não está se 

refletindo no crescimento proporcional de ingressos. A análise dos dados mostra também que a rede 

privada tem apresentado um crescente aumento no número de matriculas ao longo dos anos, tanto na 

modalidade presencial como a distância.  

Palavras-chave: Formação de professores; Ensino Superior; Ensino de Química. 

 

Teacher Training in Chemistry: the reality of undergraduate courses according to Statistics 

Abstracts. 
This paper aims to discuss the training of teachers of chemistry from a quantitative approach with the 

statistical data published by INEP as clipping. The period under consideration is between 2000 and 2012. 

The data were the total vacancies, candidates, tickets, enrollments, graduates and dropout rates. The 

results indicate a growth in demand for courses, mainly between 2010 and 2012, possibly being a 

reflection of the implementation of the Unified Selection System (Sisu). In addition, there was an increase 

in the number of unfilled vacancies which contributed to the emptying of undergraduate courses. In other 

words, increasing the number of vacancies is not reflected in a proportional increase ticket. The data 

analysis also shows that the private network has shown a steady increase in the number of enrollments 

over the years, both in the classroom mode as the distance. 
Keywords: Teacher education, Higher Education, Teaching of Chemistry. 
 

1. INTRODUÇÃO 

O mundo globalizado impõe a necessidade de permanente reconstrução de valores, 
conhecimentos e atitudes. Vivemos em uma sociedade tecnológica, onde o rápido 

desenvolvimento exige a permanente reformulação das profissões. Ou seja, não apenas se vive 

um crescimento quantitativo da demanda por formação, na medida em que as pessoas 

necessitam continuar aprendendo, mas há também uma mudança qualitativa no sentido de uma 
crescente diversificação e personalização do processo formativo [1]. 

A prática docente encontra-se em um processo permanente de ressignificação social, 

necessário às mediações e exigências do contexto. As constantes transformações da sociedade 
afetam a escola, fomentando novas demandas e políticas para a formação de professores 

necessárias à realidade social do contexto educacional brasileiro. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), nesse contexto, estabelece que a 

Educação é um dever da Família e do Estado, sendo baseada em princípios como a garantia do 
padrão de qualidade[2]. E sabe-se que a qualidade de um sistema educacional não está 

desvinculada da qualidade dos seus professores. 
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A formação de professores de Química, de um modo geral, tem sido pensada no sentido de 

superar modelos curriculares tradicionais. Contudo, ainda persistem concepções reducionistas 

de formação, na qual se privilegia o domínio de conteúdos específicos em detrimento dos 

conhecimentos didático-pedagógicas que são também essenciais para aformação da identidade 
profissional docente[3].Assim, tem havido nos últimos anos uma preocupação com a 

reestruturação curricular dos cursos de Licenciatura em Química com o intuito dese superar a 

tradicional dicotomia teoria-prática, garantir a identidade e a especificidade de cada curso e 
melhorar aformação docente [4,5]. 

O documento Diretrizes Curriculares para os Cursos de Formação de Professores da 

Educação Básica [6]é um exemplo dessa ação. Ele estabelece, por exemplo, 400 horas de 
práticas pedagógicas como componente curricular e 400 horas de estágio supervisionado [7]. 

Além disso, a Resolução do CNE 1.303/2001 orientauma formação generalista, sólida e 

abrangente do Licenciando em Química, destacando a importância de uma prática pedagógica 

reflexiva, crítica e que garanta o desenvolvimento pessoal/profissional e a qualidade do ensino 
de Química[8]. 

Apesar desses avanços, o país ainda enfrenta a carência de professores na educação básica 

brasileira. Há um déficit de profissionais para atuar nas salas de aula, especialmente nas áreas 
das Ciências da Natureza e Matemática [9].Essa situação não é atual, tendo sido observada 

desde meados do século passado [10]. 

Nesse contexto, este trabalho pretende discutir os resultados obtidos com as políticas públicas 
voltadas para a formação de professores de química, tendo as estatísticas dos cursos de 

Licenciatura em Química como recorte.Assim sendo, destaca-se que não é objetivo desse 

trabalho apontar medidas para reduzir a evasão, principalmente porque os dados a serem 

analisados apenas apresentam, de forma quantitativa, a situação dos cursos de nível superior do 
país, o que limita discussões de cunho qualitativo. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

A pesquisa documental possui diversas finalidades e apoia-se no levantamento de 

documentos já existentes. Os documentos, por exemplo, podem ser dados institucionais 
mantidos em arquivos de órgãos públicos [11]. 

O principal objetivo da pesquisa documental é fazer inferência sobre os valores das fontes e 

dos documentos, no sentido de fornecer evidências que fundamentem afirmações e hipóteses do 

problema de pesquisa e contribuam para o entendimento da realidade social [12]. 
Neste trabalho, adotamos a pesquisa documental de caráter explicativo, dentro de uma 

abordagem quantitativa, utilizando-se como fonte de dados as Sinopses Estatísticas do Ensino 

Superior, publicadas pelo INEP/MEC. O período analisado está compreendido entre 2000 e 
2012. Esse período foi escolhido porque os dados anteriores não identificam o curso de 

Bacharelado e Licenciatura ou o carácter público e privado, inviabilizando a análise. 

A análise de dados foi realizada por meio de estatísticas descritivas [13], procurando 
descrever, avaliar e fazer inferências sobre os dados representativos do objeto de estudo deste 

trabalho. Optou-se pela apresentação gráfica dos resultados e, quando necessário, a discussão 

quantitativa de valores como somatórios, médias anuais e percentuais. A identificação das 

categorias administrativas e modalidades de ensino só foram realizadas quando os dados 
coletados permitiam essa distinção. Adotaram-se alguns padrões de cores para os dados, a saber: 

lilás representa os dados referentes a todos os cursos de graduação do Brasil; e vermelho, os 

cursos de Licenciatura em Química. 
As vagas ociosas foram identificadas pela diferença entre o número de vagas ofertadas e o de 

ingressos no mesmo ano. Em algumas seções, os dados relativos à modalidade a distância serão 

analisados a partir do ano de2008 e 2009. Essa diferença se justifica porque a metodologia de 

coleta de dados do INEP foi alterada em 2008 (para os dados referentes a todos os cursos de 
graduação do Brasil) e 2009 (para os dados referentes aos cursos de Licenciatura em Química). 
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As taxas de evasão foram obtidas por meio de diferentes metodologias presentes na literatura 

[14]. A seguir são apresentados os modelos matemáticos adotados para calcular essas taxas. 

 
 

 
 

 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Vagas 
No período analisado, das 42,8 milhões de vagas ofertadas nos cursos de graduação de todos 

o país, 10,7% foram oferecidas na modalidade presencial no setor público, 65,1% em cursos 

presenciais na iniciativa privada e 24,2% na modalidade a distância (público e privado). A 

diferença entre as vagas ofertadas no setor público e privado é um reflexo da realidade do 
ensino superior brasileiro. Em 2000 a iniciativa pública representava 20,1% das vagas e ao 

longo do período investigado cresceu119,7%, enquanto que a iniciativa privada se expandiu 

186,9%.Assim, no ano de 2012 o setor público foi responsável pela oferta de apenas 16,2% das 
vagas no ensino superior presencial. Na modalidade a distância, não foi possível fazer qualquer 

tipo de análise sobre a distribuição das vagas segundo as categorias administrativas. 

  

 
Figura 1: Número de vagas em todos os cursos de graduação do Brasil, segundo os anos, as categorias 

administrativase a modalidade de ensino. 

 

Sobre o curso de Licenciatura em Química, no período houve um aumento de 759,0% das 

vagas, totalizando 108 mil vagas. A modalidade a distância no período foi responsável pela 

oferta de 45,5 mil vagas, representando 42,0% da modalidade presencial. 
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Figura 2: Número de vagas no curso de Licenciatura em Química segundo os anos e a modalidade de 

ensino. 

 

3.2 Candidatos 

O número de candidatos para todos os cursos presenciais de graduação foi igual a 38,9 

milhões para o setor público e 38,3 milhões para a iniciativa privada. Já a modalidade a 

distância obteve um total de 5,2 milhões de candidatos, independente da categoria 
administrativa. O crescimento dos candidatos ao ensino superior presencial foi de 201,9% no 

setor público e 133,8% nade iniciativa privada.O Ensino a distância (Ead) por sua vez 

apresentou um grande crescimento, na medida em que em 2000 haviam 8,0 mil candidatos e em 
2012, 1,0 milhão da candidatos. 

 
Figura 3: Número de candidatos a todos os cursos de graduação do Brasil, segundo os anos, a categoria 

administrativa e a modalidade de ensino. 

 

O número de candidatos para os cursos de Licenciatura também cresceu. A procura por vagas 
presenciais cresceu 1.089,0% entre 2000 e 2012, totalizando 358,8 mil candidatos. A 

modalidade à distância, por sua vez, recebeu 32,0 mil candidatos entre 2000 e 2012, 

representando 8,2% de todos os candidatos aos cursos de Licenciatura em Química. 
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Figura 4: Número de candidatos para aos cursos de Licenciatura em Química, segundo os anos e a 

modalidade de ensino. 

 

3.3 Ingressos e Vagas Ociosas 

Das 4,6 milhões de vagas ofertadas para todo o ensino superior público presencial, 9,0% 

ficaram ociosas. Na iniciativa privada, das 27,9 milhões de vagas ofertadas, 49,3% ficaram 

ociosas. Observando o número de ingressos, é possível afirmar que no setor público houve 
crescimento de 98,3% e na iniciativa privada esse valor foi igual a 127,0%. Para a modalidade a 

distância no setor público, houve um total de 349,2 mil ingressos, com uma redução a partir de 

2008 de 73,5%. O Ead da iniciativa privada recebeu um total de 1,8 milhões de ingressos, com 
um crescimento de 100,0% entre 2008 e 2012. 

 

 

Figura 5: Número de ingressos e vagas ociosas1em todos os cursos de graduação do Brasil segundo os 

anos, a modalidade de ensino e a categoria administrativa. 

 

Os cursos presenciais de licenciatura em Química, por sua vez, registraram 43,6% vagas 

ociosas. Ao longo do período analisado, o crescimento das vagas ociosas foi igual a 1.385,0% 
eo número de ingressos aumentou 525,3%. Nos cursos a distância, a partir de 2009, o número de 

ingressos se reduziu em 8,3%, tendo sido registradas 13,3 mil vagas ociosas, correspondente a 

69,7% do total. 
 

                                                        
1Os dadosdo INEP não identificam a categoria administrativa na modalidade a distância nos anos 

anteriores a 2008, portanto o gráfico mostra os dados dessa modalidade a partir de 2008. 
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Figura 6: Número de ingressos e vagas ociosas para os cursos de Licenciatura em Química, segundo 
osanos a modalidade de ensino. 

 

3.4 Matrículas 

Sobre o número de matrículas em todos os cursos de graduação presenciais, observou-se um 

aumento de 120,0%.A média anual da participação da iniciativa privada foi igual a 50,6%, com 

um crescimento de 132,8% nas matrículas.O setor público registrou um aumento de 93,4%. 
Com relação ao Ead, no período compreendido entre 2008 a 2012, a iniciativa privada teveuma 

média anual de 77,5% das matrículas, com um crescimento de 107,6%.O setor pública, por sua 

vez, teve uma redução de 34,0%.  
 

 

Figura 7: Número de matrículas em todos os cursos de graduação, segundo os anos, a categoria 

administrativa e a modalidade de ensino. 

 

Sobre o número de matrículas nos cursos presenciais de Licenciatura em Química, observa-se 
que a média anual da participação da iniciativa privada foi igual a 27,8% do total, com um 

aumento de 414,8%. As matrículas nas instituições públicas cresceram 546,0% no período.Com 

relação à modalidade a distância, entre 2009 e 2012 a iniciativa privada possuía a média anual 

de 19,2% das matrículas e cresceu 69,8%.Já as instituições públicas cresceram 26,0%. 
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Figura 8: Número de matrículas nos cursos de Licenciatura em Química, segundo os anos, a categoria 

administrativa e a modalidade de ensino. 

 

 

3.5Concluintes 

 

Ao longo do período investigado, o país titulou cerca de 8,8 milhões de pessoas em todos os 

cursos presenciais de graduação. Desse total, 26,2% o fizeram em instituições públicas. A 
modalidade a distância, no período de 2008 a 2012, titulou 672 mil pessoas, das quais 14,6% 

foram em instituições públicas. 

 

 

Figura 9: Número de concluintes em todos os cursos de graduação, segundo os anos, a categoria 

administrativa e a modalidade de ensino. 

 
Nos cursos presenciais de Licenciatura em Química, o setor público formou 14,3 

millicenciados em química, apresentando um aumento de 794,9%. O setor privado, por sua vez, 

cresceu 944,0%, totalizando 9,7 mil diplomados, cerca de 59,7% do total de diplomados na 
modalidade presencial.As Licenciaturas em Química a distância, no período entre 2009 e 2012, 

titulou 1,1 mil pessoas, onde o setor público foi responsável por 30,0% desse total. 
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Figura 10: Número de concluintes nos cursos de Licenciatura em Química, segundo os anos, a categoria 

administrativa e a modalidade de ensino. 

 

3.6 Taxas de Evasão 

A evasão pode ser entendida como toda e qualquer forma de saída definitiva do estudante do 

curso, instituição ou sistema, que não tenha sido pela diplomação [15].A adoção detrês métodos 
distintos para o cálculo da taxa de evasão gera, como resultado, o obtenção de três taxas 

distintas. 

As taxas de evasão calculadas para todos os cursos de graduação do país mostram que o 
método adotado pela OCDE e o REUNI apresenta taxas muito superiores do que aquelas dadas 

pelo Instituto Lobo e o PROUNI.Além disso, observa-se que a partir de 2003 as taxas de evasão 

sobem. Para a OCDE/REUNI, esse crescimento é elevado. Para os outros dois, não é tão grande, 

elevando-se de aproximadamente 6% para certa de 10%. 
 

 

Figura 11: Taxas de Evasão de todos os cursos presenciais de graduação segundo os anos e os diferentes 
modelos matemáticos. 

 

Para o curso de Licenciatura em Química, a taxa de evasão foi calculada com os dados dos 

cursos presenciais. Além disso, somou-se os valores do setor públicocom a iniciativa 

privada.Essa escolha se justifica porque os modelos matemáticosadotados fazem uso do número 
de vagas anuais, o qual não identifica a categoria administrativa. 
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Figura 12: Taxas de Evasão do curso presencial de Licenciatura em Química segundo os anos e os 

diferentes modelos matemáticos. 

 

Observa-se uma queda na taxa de evasão no ano de 2009. Uma hipótese que pode explicar 
esse fato é a mudança da metodologia pelo INEP na forma como coleta e divulga os dados da 

Educação Superior. Essa mudança inclusive é citada pelo Instituto Lobo [16], no qual, o INEP 

partir de 2009 passou considerar os estudantes pelo CPF, não mais recebendo agregados das IES 
e desconsiderando os números de transferências de curso dentro da mesma IES, as rematrículas 

e reaberturas de matrículas como novos ingressantes, consideradas nas análises até 2009. As 

médias das taxas de evasão para o período analisado são iguais a 10,5%, 9,4% e 35,9% para os 
modelos adotados pelo Instituto Lobo, PROUNI e a OCDE, respectivamente. 

4. CONCLUSÃO 

Os Cursos de Licenciatura em Química têm acompanhado o contexto atual do Ensino 

Superior Brasileiro, no que diz respeito ao crescimento do número de vagas do ensino superior 

brasileiro. A expansão da oferta évisível, seja na modalidade a distância ou na presencial. 

Houve um aumento também na procura por esses cursos, principalmente entre 2010 e 2012 
na modalidade presencial. Um possível fator responsável por esse aumento foi a implantação do 

Sistema de Seleção Unificada (Sisu).O Sisu é um sistema informatizado desenvolvido em 2009 

pelo Ministério da Educação (MEC), por meio do qual, as IES oferecem vagas a candidatos 
participantes do ENEM.Assim desde 2010, o aluno pode pleitearuma vaga em diferentes 

Instituições de Ensino Superior do Brasil participantes do Sisu, por meio de uma prova 

unificada e em fase única, o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).O ENEM é uma prova 

realizada pelo MEC, composta por 180 questões divididas em quatro grandes áreas, que além de 
servir para o acesso ao ensino superior, também avalia a qualidade do ensino médio do país. 

Dentre os principais problemas enfrentados na Formação Inicial de Professores de Química, é 

possível destacar as vagas ociosas e a evasão.As causas apuradas sobre o primeiro fatorestão 
relacionadas principalmente a condição financeira do aluno;a sua disposição, preparo e 

interesse; e ao mercado de trabalho pouco atraente. Além disso, a maturidade dos estudantes 

também é observada como uma das principais influências para a evasão nos cursos de 
licenciatura em Química. Ao final do ensino médio, o aluno aos 16 anos de idade ou até mesmo 

com 15 anos se depara como uma diversidade de opções de cursos de graduação que, associada 

a sua pouca idade e experiência profissional, torna essa decisão ainda mais angustiante. 

Logo,muitos alunos acabam chegando à universidade “imaturos” e sem a noção do que 
realmente querem [17,18]. 
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Um segundofator deriva da estrutura organizacional da instituição, do currículo, do corpo 

docente, do número de reprovações nas disciplinas e da adequação dos conteúdos à realidade 

dos estudantes [19,20].Nos cursos de formação de professores química, o primeiro ano da 

licenciatura é determinante na adaptação e permanência do estudante no curso, principalmente 
pela presença de disciplinas como Cálculo e Física, que representam obstáculoscom elevados 

índices de reprovação[18,20, 21]. 

Outro aspecto também se deve à falta de interesse da população em geral em ingressar os 
cursos de Licenciatura. Isso se deve, em parte, pelo baixo valor social, má remuneração do 

profissional diplomado e demais condições de trabalho. Isso faz com que os cursos de 

Licenciatura tenham as piores notas de corte nos processos seletivose também apresentem 
elevadas taxas de vagas ociosas[22]. Assim, quando se juntam todos esses elementos o que se 

observa são elevados percentuais de vagas ociosas, reprovação e evasão. 

No entanto, no sentido de minimizar as taxas de evasão, alguns cursos de Licenciatura em 

Química tem elaborado ações como reestruturação curricular,visitas à escolas para divulgação 
do curso,estratégias de ensino apropriadas no desenvolvimento dos conteúdos,recepção dos 

estudantes aprovados no ato da matrícula,visitas guiadas nas dependências da IES conduzidas 

pela direção departamental e/ou coordenação de curso,novas formas de acompanhamento e 
orientação dos estudantes, programas de bolsas de iniciação científica e à docência [18,20]. 

A evasão implica em uma grande despesa para o País. O levado índice de estudantes que 

deixam seus cursos geram desperdícios sociais, acadêmicos e econômicos as IES, provocando 
deste a desocupação de docentes, técnicos-administrativos, equipamentos e espaço físico, à 

perda de recursos e receitas, respectivamente no setor público e privado [23]. 

Os jovens muitas vezes optam por carreiras mais vantajosas economicamente, e acabam 

migrando para áreas de maior prestígio social, fortalecido pelo desprestígio atribuído ao 
magistério ao longo de décadas. Os baixos salários, a desvalorização, o menosprezo e o 

desrespeito para com a profissão docente são também, razões externas para que os indivíduos 

não queiram ser professores [24,25,26]. 
Não é difícil visualizar a falta de prestígio, de condições de vida e de satisfação com o 

exercício da docência nos dias atuais, principalmente quando levamos em consideração a 

questão salarial [27,28]. O pouco incentivo financeiro e a precarização do trabalho docente afeta 

a vida pessoal e profissional e o acesso a bens culturais [29]. 
A análise dos dados mostra também que a rede privada tem apresentado um aumento das 

matriculas e concluintes ao longo dos anos, tanto na modalidade presencial como a distância.Tal 

fato demonstra a ampliação da iniciativa privada no que tange a formação de professores. 
Amultiplicaçãodas licenciaturas na rede privada de ensino deve-se, entre outros fatores, ao fato 

de serem financeiramente mais baratas que outros cursos, de fácil oferta e manutenção [30]. 

O Ead tem contribuído ao longo dos anos no oferecimento de cursos de Licenciatura em 
Química. E isso temaumentado a oferta de acesso ao ensino superior. Porém, os números do Ead 

revelam algumas desigualdades com relação ao presencial, principalmente no número 

candidatos, ingressos e matrículas. 

A ampliação do número de vagas não está conseguindo acompanhar a crescente demanda 
professores de química para o Ensino Médio. E dessa forma, os cursos precisam enfrentar 

alguns dilemas: se existe um mercado de trabalho tão carente de mão de obra devido à 

carênciade professores, bem como, um acentuado aumento no número de vagas nos cursos de 
formação inicial de professores de química, o que precisamos fazer para estimularos jovens a 

ingressar na docência? 

Nesse contexto conclui-se esse trabalho indicando a necessidade de se repensar as políticas 
públicas voltadas para o problema da carência de professores, pois a simples ampliação das 

vagas pode não ser suficiente. 
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O presente trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar as concepções de alunos do Ensino Médio 

sobre a realização de atividades experimentais durante o processo de ensino e aprendizagem de Química. 

Esta pesquisa foi desenvolvida em uma escola da rede estadual de Sergipe, situada na região agreste do 

estado, tendo como sujeitos os alunos de três turmas do 1º ano do Ensino Médio, dos turnos da manhã, 
tarde e noite. A coleta dos dados se deu através de um questionário (Anexo I) que foi aplicado após a 

realização das atividades experimentais nas quais foram abordados os conteúdos “ácidos e bases”. A 

análise dos resultados demonstrou que a utilização de experimentos como estratégias didático-

pedagógicas são bastante positivas para o processo de ensino da Química, visto que, parte considerável 

dos alunos conseguiu abordar de forma coerente em suas respostas, situações envolvendo os conteúdos 

científicos e as atividades do cotidiano dos mesmos. Os resultados também demonstraram as deficiências 

dos alunos do turno da noite quando instigados a relacionar as discussões realizadas em sala através das 

atividades práticas e o seu cotidiano, evidenciando a influência negativa de fatores externos a sala de aula, 

e que interferem diretamente na aprendizagem dos alunos do turno da noite. De maneira geral podemos 

observar que a experimentação assim como outras metodologias utilizadas como recurso didático 

possibilita o desenvolvimento do processo de ensino aprendizagem, contribuindo para o crescimento 

intelectual dos alunos em razão de uma melhor interação entre eles e o professor.  

Palavras-chave: Experimentação, Química, Ensino. 

 

Trial How Didactic and Pedagogical Strategy in the Teaching of Chemistry: realities and 

possibilities. 

 
Abstract. The present study was conducted to evaluate the concepts of high school students on 

performing experimental activities during the process of teaching and learning chemistry. This research 

was developed in a state school of Sergipe, located in the rugged region of the state, having as subject the 

students from three classes of the 1st year of high school, the morning shift, afternoon and evening. Data 

collection was through a questionnaire (Appendix I) was applied after completion of experimental 

activities in which the contents were addressed "acids and bases". The results showed that the use of 

experiments as didactic and pedagogical strategies are quite positive for the teaching of chemistry, since a 

considerable part of the students managed to address coherently in their responses, situations involving 

scientific content and activities every day the same. The results also showed the weaknesses of the 

students on the night shift when encouraged to relate the discussions in the classroom through practical 

activities and their everyday lives, highlighting the negative influence of external factors the classroom, 

and that directly interferes with the learning of students the night shift. In general we observe that the trial 
as well as other methodologies used as a teaching resource makes possible the development of the 

teaching learning process, contributing to the intellectual growth of students because of better interaction 

between them and the teacher. 

 
Keywords: Experimentation, chemistry, Education. 

1. INTRODUÇÃO 

 

O processo educacional no Brasil vem passando nas últimas décadas por intensas mudanças, 
em especial na área da pesquisa sobre o ensino e as possíveis metodologias utilizadas, visto que, 

são as modificações inseridas e realizadas durante a prática pedagógica que proporcionam 

resultados concretos e importantíssimos para o desenvolvimento da própria prática e também da 
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pesquisa, pois, é com base na divulgação das novas propostas que se fundamentam estudos e 

que são atraídos os investimentos para a educação como um todo. 

Gil-Pérez e Carvalho [7] afirmam que é necessário que o professor rompa com visões 
simplistas sobre o ensino de ciências, conheça a matéria a ser ensinada, questione as ideias 

docentes de senso comum sobre o ensino e a aprendizagem das ciências e adquira 

conhecimentos teóricos sobre a aprendizagem dessa disciplina, além de saber analisar criti-
camente o ensino tradicional, orientar e mediar o trabalho dos alunos e saber avaliar.  

Por estas razões, toda e qualquer modificação nas práticas pedagógicas, pode tornar o 

processo de ensino e aprendizagem, bem mais enriquecedor, sendo fundamental que os 
educadores busquem na prática cotidiana associar ao ato da construção do conhecimento, a 

possibilidade em descobrir quais as necessidades reais de seus alunos, e dessa forma consigam 

modificar suas ações pedagógicas contribuindo para uma melhoria considerável do processo 
educacional, sobretudo na Educação Básica.  

Pra isso, acredita-se que é necessário o professor esta aberto a críticas, pois como não há 

nenhum método ou técnica de aprendizagem pronta e acabada, é interessante que o educador 
seja investigador da própria prática, repense suas metodologias, motive seus alunos, ou seja, 

precisa ser um profissional que reflita sobre as próprias ações, tornando-se um professor que 

atua de forma reflexiva.  
Para Alarcão (2010, p. 44 [1]) “o professor reflexivo baseia-se na consciência da capacidade 

de pensamento e reflexão, que é característico do ser humano como criativo e não como mero 

reprodutor de ideias e práticas que lhe são exteriores”. Logo, partindo desta concepção, o 
educador é alguém que aprende a fazer fazendo. 

Ao considerar a possibilidade de aprender fazendo, a partir da observação das próprias ações 

na sala de aula, o professor tende a melhorar sua metodologia de trabalho, e assim seu 
planejamento de ensino será mais flexível, se adequando as possíveis necessidades dos 

discentes. Diante da importância de se modificar as atitudes no sentido de contribuir para o 

crescimento intelectual dos alunos, percebe-se que a inserção de práticas experimentais durante 
as aulas, se apresenta como um relevante meio para obtenção de resultados satisfatórios. 

No entanto, quando utilizadas, muitas vezes, as atividades experimentais têm uma concepção 

empírico-indutivista, que segundo Gil-Perez e colaboradores [7] se apresentam de forma neutra, 
sem que haja uma preocupação com o contexto, uma problematização, e muito menos uma 

evolução no conhecimento. Além disso, transmite-se a ideia que a ciência é uma sequencia de 

etapas definidas, que não há interesse da sociedade. 
Desta forma, o aluno acaba realizando a experimentação de maneira acrítica, apenas para 

comprovar a teoria estudada. Logo, não há uma construção de conceito, muito menos um 

desenvolvimento cognitivo, pois os alunos não foram instigados a raciocinar sobre o andamento 

dos processos químicos que ali acontecem, reduzindo o valor pedagógico que a experimentação 
pode ter.  

Para favorecer a construção de conhecimento científico, as atividades experimentais devem 

estar acompanhadas de situações problematizadoras, de diálogos que possibilitem que os alunos 
elaborem hipóteses e, portanto, a partir das observações e análise dos dados obtidos durante e 

após a experimentação, possam chegar à verificação das hipóteses formulada e a resolução do 

problema, levando à introdução de conceitos, novas discussões, explicações, construção e 
reconstrução do conhecimento científico. 

Pois, de acordo com autores como Giordan [8], Gonçalves [9], Reginaldo, Sheid e Güllich 

[11], Salvadego e Laburú [12] a experimentação quando utilizada corretamente contribui para 
despertar o interesse dos alunos pela ciência. 

Com base na concepção destes autores, percebe-se que é comum ao pensamento dos que 

observam o andamento do processo de ensino e aprendizagem, sobretudo no ensino de Química, 
que a inserção das atividades experimentais propicia além do dialogo que é fundamental na 

relação professor aluno, o desenvolvimento cognitivo por meio das ações criativas realizadas 

quando da participação destas atividades. 
É preciso ressaltar também que os resultados positivos dos processos experimentais não 

advêm apenas do aparato instrumental, ou da existência de laboratório na instituição de ensino, 

visto que, Lima [10] aponta em suas discussões que mesmo em escolas com laboratórios de 
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ciências, as atividades práticas muitas vezes não faz parte do planejamento de alguns 

educadores. 

 Portanto, na concepção de Salvadego e Laburú [12], 
Uma aula experimental, seja ela com manipulação do material pelo aluno ou 

demonstrativa, não está associada a um aparato experimental sofisticado, mas 

à sua organização, discussão e análise, que possibilitam interpretar os 

fenômenos químicos e a troca de informações entre o grupo que participa da 

aula (SALVADEGO e LABURÚ, 2009, p. 216-217 [12]). 

As práticas experimentais possibilitam de forma mais visível à interação professor-aluno, 

logo, quando o professor se predispõe a trabalhar os conteúdos científicos por meio de 
atividades experimentais, espera-se que os alunos demonstrem um envolvimento maior, pois, a 

cada etapa da atividade novas discussões envolvendo o cotidiano destes alunos vão surgindo, e 

através desta interação é que o processo de ensino e aprendizagem ocorre de forma significativa 
para vida do aluno. 

Neste sentido, ao discutir a prática de ensino por meio da experimentação, consequentemente 

será favorecida a abordagem dos conteúdos no ensino de Química, visto que, apesar da 
possibilidade em se trabalhar experimentalmente em todas as disciplinas das Ciências Naturais 

(Química, Física e Biologia), percebe-se que os conteúdos relacionados à disciplina Química, 

estão associados a praticamente todas as atividades desenvolvidas pela sociedade, e com isso o 
professor pode relacionar os conhecimentos científicos com a vida dos discentes, por meio de 

experimentos simples e com materiais alternativos e de baixo custo. 

Portanto, diante da realidade do processo educacional brasileiro, que por meio dos 
documentos oficiais que regem o processo de ensino e aprendizagem, visa um ensino de 

Química pautado na contextualização da prática pedagógica, tendo como eixo norteador os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) [2] e as Diretrizes Curriculares Nacionais para 
Educação Básica (DCN) [4], é importante ressaltar a relevância que estes documentos dão ao 

desenvolvimento de atividades experimentais durante o ensino de Química, como forma de 

associar teoria e prática. 
Em face desta relevância, é apontado em Brasil (1998, p. 122 [3]) que desenvolver a prática 

pedagógica utilizando-se da experimentação promove a “reflexão, desenvolvimento e 

construção de ideias, ao lado de conhecimentos de procedimentos e atitudes”. Por essa razão, ao 
considerar que é construindo ideias que a aprendizagem ocorre, se faz necessário à 

conscientização dos educadores, em especial aqueles responsáveis pelos processos de formação 

de professores, no sentido de discutir a importância da prática experimental como um recurso 
indispensável.    

Dessa forma, ao trabalhar a ciência Química envolvendo situações que exijam o raciocínio 

dos alunos, fazendo com que os mesmos busquem a associação do que esta sendo discutido em 
sala com a vida em comunidade, seja na relação de atividades muito simples ou mesmo 

complexas, o professor estará possibilitando aos discentes vislumbrar aspectos importantes do 

processo de ensino e aprendizagem, dentre os quais a capacidade de percepção e assimilação de 
informações. 

Diante da possibilidade apresentada, percebe-se que utilizar a experimentação, requer do 

professor assim como em outras estratégias didático-pedagógicas, prévia organização e 
planejamento das atividades, pois, é a partir da idealização da atividade e da relação da mesma 

com os conteúdos científicos, que será proporcionada em sua aplicação o desenvolvimento do 

debate e a consequente construção do conhecimento, estimulando nos alunos a vontade em 
aprender e o gosto pela Química.  

De acordo com Delizoicov e Angotti [6] quando planejadas, as aulas experimentais 

constituem momentos particularmente ricos no processo de ensino e aprendizagem. Portanto, ao 
considerar a relevância da Experimentação para o desenvolvimento da prática pedagógica, este 

trabalho torna-se relevante, pois irá contribuir para que professores e demais pesquisadores 

tenham a possibilidade de refletir sobre situações vivenciadas em sala de aula, a partir da 
realização de atividades que proporcionem a construção do conhecimento e estimulem a 

interação professor-aluno no processo de ensino de Química.  
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Logo o objetivo deste trabalho, é analisar a utilização da prática experimental como 

estratégia didático-pedagógica, no processo de construção do conhecimento, durante as aulas de 

Química, a partir da concepção expressa pelos alunos. Desta forma, pretende-se identificar nas 
respostas quais as expectativas sobre o ensino de Química que possivelmente foram supridas 

por meio das atividades experimentais e quais as reais contribuições que este recurso possibilita 

ao processo de ensino e aprendizagem. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

O presente trabalho tem um caráter predominante qualitativo, pois procurou analisar de que 
forma a realização de atividades experimentais são avaliadas por alunos da educação básica, 

durante o processo de ensino e aprendizagem de Química, tendo como premissa que a 

experimentação é um dos principais recursos didáticos apontados pelos PCN [2], DCN [4] e 

pelos Parâmetros Curriculares Nacionais para Ensino Médio (PCNEM+) [5], para o 
desenvolvimento da prática pedagógica na disciplina supracitada.   

Este trabalho foi realizado com três turmas do 1º ano do Ensino Médio, de uma escola da 

rede estadual da região agreste de Sergipe, sendo que cada turma pertencia a um turno diferente 
(manhã, tarde e noite). A coleta dos dados para análise da pesquisa se deu através da aplicação 

de um questionário, elaborado após a realização de atividades experimentais no transcorrer das 

aulas de Química, tendo como assunto científico abordado nos experimentos os ácidos e bases e 
suas aplicações no cotidiano da sociedade. 

Para efetivação deste estudo foi necessário um total de seis aulas, nas quais foram abordados 

os conteúdos científicos relacionados aos Ácidos e Bases, principalmente no envolvimento de 

reações e no cálculo do pH de algumas substâncias,  para posteriormente realizar as atividades 
práticas através da utilização de materiais alternativos e de baixo custo, sugeridos aos alunos 

para que os mesmos os trouxessem  de suas casas, como produtos industrializados utilizados 

regularmente, ex. vinagre, e também frutas cítricas. 
 Após a discussão teórica e posterior realização das atividades práticas, num total de cinco 

aulas, foi aplicado a estes alunos na sexta aula um questionário (Anexo I), no qual foram 

abordados conhecimentos relacionados às atividades práticas e também aos conteúdos 

científicos, exigindo dos alunos a reflexão sobre tudo o que foi discutido e realizado em sala de 
aula, pois, a escola em questão não dispõe de laboratório para as atividades práticas. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados obtidos através das respostas foram organizados em categorias de acordo com 

as opiniões expressas pelos alunos de cada turno de ensino analisado, sendo possibilitada a 

realização de uma análise na qual se incluem tanto os aspectos ligados ao ensino como também 
a aprendizagem da química. 

É interessante ressaltar que a reflexão sobre a utilização de práticas experimentais não mais é 

considerada como um recurso didático inovador, porém, como toda e qualquer metodologia 
efetivamente aplicada no cotidiano da sala de aula, será a forma como tal recurso é utilizado que 

trará resultados significativos ao processo de ensino e aprendizagem. 

Ao analisar previamente as respostas, constatou-se uma significativa diferença entre o 

entendimento ressaltado pelos alunos dos turnos matutino e vespertino em relação aos discentes 
do turno da noite, evidenciando a efetiva influência de fatores externos ao processo educacional, 

visto que, são diversos os intervenientes a interferir na decisão de muitos alunos que passam a 

estudar no período noturno, sendo a principal delas as condições sócio econômicas. 
Logo ao se deparar com as opiniões expressas na questão 1, percebe-se que a utilização das 

atividades experimentais foram bastante favoráveis, pois, de acordo com as explicações dadas 

sobre a relação entre o entendimento dos conteúdos a partir das atividades experimentais, é 

transmitido ao leitor uma coerência na organização das ideias na maioria das respostas, 
demonstrando que ocorreu de forma significativa a construção do conhecimento. 
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Ao citar que foi observado resultados satisfatórias na maioria das respostas a questão 1, é 

preciso ressaltar que observou-se uma relativa diferença já prevista de certa forma, tanto entre 

os alunos de um mesmo turno, como também entre manhã e tarde e de maneira mais expressiva 

quando comparamos os alunos da manhã e da noite, pois, os alunos do período noturno mesmo 
no momento atual em que alguns recursos são disponibilizados como laboratório de informática 

e os  livros didáticos oferecidos pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) afirmam 

que falta-lhes disposição para utilização destes recursos imprescindíveis para melhorar o próprio 
desempenho. 

Em relação à questão 2, que trata do tema ‘chuva ácida’ e consequentemente leva o aluno a 

rever suas concepções sobre ácidos e bases, além das reações químicas provenientes destas 
funções inorgânicas e sobretudo qual a relação com o cotidiano da sociedade, percebeu-se 

também uma relativa diferença entre o nível de conhecimento absorvido pelos alunos dos 

diferentes turnos de ensino. 

 Os resultados demonstraram em alguns casos que as respostas dos alunos dos turnos 
matutino e vespertino, conseguiram associar de forma mais precisa a relação direta entre as 

reações químicas provenientes do uso incorreto ou sem as devidas precauções em determinas 

atividades desenvolvidas seja na indústria ou nas demais ações realizadas pelo homem, 
causando sérios prejuízos ao meio ambiente em geral, visto que, os resultados negativos 

atingem o ar, o solo e também os mananciais de águas. 

Mas, os resultados observados, explicitaram situações em que independente do turno, a 
curiosidade dos alunos foi bastante instigada, pois em alguns casos, os discentes, principalmente 

do período noturno abordaram situações em que relacionavam situações do cotidiano, a tudo 

aquilo que foi anteriormente discutido em sala de aula, já que em alguns casos, os locais de 

trabalho dos mesmos favoreciam e muito, as situações negativas decorrentes das ações humanas 
com produtos químicos. 

Dessa forma o tabela 1, abaixo demonstra em termos percentuais o desempenho das turmas 

analisadas neste estudo.   

Tabela 1: Resultado da questão1. 

 Porcentagem de acertos por turma 

Questão 
Turma/manhã 

35 alunos 

Turma/tarde 

32 alunos 

Turma/noite 

20 alunos 

As atividades 

experimentais 
favoreceu o 

entendimento dos 

conteúdos químicos? 

 

 
85% 

 

 
80% 

 

 
50% 

 
A partir do que se observa na tabela 1, e considerando que a Química é vista pelos alunos 

como uma das disciplinas mais difíceis do conjunto de disciplinas do Ensino Médio, foi possível 

perceber que a inserção das atividades experimentais, previamente organizadas e aplicadas de 
forma sequencial a um determinado conteúdo científico, contribuiu para que houvesse um 

empenho maior por parte dos alunos em tentar responder de forma coerente ao questionamento 

apresentado, algo que não se observou nos conteúdos abordados durante a primeira avaliação 

em que tal recurso didático não foi utilizado. 
Em relação à questão 3, os resultados observados evidenciam uma das problemáticas 

relacionadas ao ensino de Química que são as representações das reações entre os elementos 

tanto nas reações simples como nas reações entre as substâncias compostas em que a dificuldade 
por parte dos alunos aumenta consideravelmente, o que contribui para o desestimulo dos alunos 

em estudar esta disciplina. 

Neste caso específico, mesmo com a inserção do recurso da atividade experimental, 
percebeu-se que a associação dos nomes dos elementos aos seus símbolos específicos e também 

aos nomes que são dados as substâncias tornam esta parte do ensino extremamente complexa 

para o aluno, visto que, em razão dos nomes atribuídos aos elementos estarem associados aos 
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seus descobridores, tem-se uma serie de nomes estrangeiros e por isso a letra inicial dos nomes 

por convenção e de acordo com a palavra estrangeira. 

Dessa forma a tabela 2 abaixo mostra que mesmo nos diferentes turnos de ensino, com as 

diferentes condições em que se apresentam estes alunos em relação a tempo disponível de 
estudo e também em relação ao acesso a possíveis recursos voltados a desenvolvimento do 

processo de ensino e aprendizagem, alem da possibilidade de um contato maior com o 

professor, os resultados apresentados confirmam a deficiência do processo na transmissão destes 
conteúdos aos alunos. 

Tabela 2: Resultado da questão3. 

 Porcentagem de acertos por turma 

Questão 
Turma/manhã 

35 alunos 

Turma/tarde 

32 alunos 

Turma/noite 

20 alunos 

Sobre a 
identificação dos 

ácidos e bases, e as 

discussões realizadas 
em sala.  Explique os 

prejuízos que a chuva 

ácida traz ao meio 

ambiente. 

 
 

50% 

 
 

55% 

 
 

30% 

 

Portanto, mesmo com a utilização das atividades experimentais, como um recurso facilitador 

no processo de ensino de Química, e diante das discussões realizadas na abordagem do 
conteúdo de ‘ácidos e bases’ é necessário rever aspectos da prática pedagógica, no sentido de 

que seja proporcionado aos alunos formas mais atrativas de assimilação dos conteúdos, sendo 

interessante que o professor se utilize das mais variadas metodologias e recursos a fim de atingir 

os resultados almejados em sua ações pedagógicas. 
Ressaltando que nem sempre uma estratégia que tenha alcançado resultados positivos em 

uma turma, vá atingir os mesmos resultados em outra, isso ocorre em razão da diversidade de 

culturas, de comportamentos e também da ênfase que cada grupo de alunos atribui a 
determinadas disciplinas, o que exige do professor um planejamento de aula flexível, que possa 

se adequar as realidades. 

No que se refere à questão 4, considerando as respostas dos discentes, observa-se que os 
alunos ainda vem a prática experimental apenas como uma forma de comprovar o que é 

apresentado na teoria ou mesmo como uma forma de tornar a aula menos monótona, onde o 

professor distrai os alunos e o tempo aparenta passar mais de pressa, isto acontece em razão das 

práticas pedagógicas tradicionais, que visavam apenas a memorização dos conteúdos, para 
serem reproduzidos durante as avaliações, e posteriormente esquecidos, não havendo relação 

com o cotidiano dos alunos.    

Por esta razão, as respostas apresentadas pelos alunos tenderam a associar a importância da 
atividade experimental mais aos aspectos visuais do que na construção do conhecimento 

científico, sendo destacadas pela maioria, as reações de identificação dos ácidos e bases, pelas 

quais os alunos conferiam a mudança de cor das substâncias, atribuindo aos processos químicos 

que ali ocorriam à característica de espetáculo. 
Dessa forma, a análise da situação observada, traz consigo a dúvida em relação a real 

contribuição do uso de experimentos durante as aulas de Química, pois, é possível que o aluno 

tenha se utilizado da prática apenas como um auxílio na memorização dos conteúdos científicos. 
Portanto, ao se tratar das possibilidades e realidades em que se inserem a utilização da 

prática experimental como estratégia didático pedagógica, é fundamental que os educadores ao 

construírem o planejamento de ensino, estejam conscientes da necessidade em se trabalhar 
previamente as habilidades dos alunos em relação à observação e percepção, e também instigar 

nos mesmos a curiosidade, estimulando os questionamentos e as discussões sobre os temas 

abordados em sala, favorecendo a capacidade de argumentação.  
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Sobre a questão de número 5, esperava-se que os alunos abordassem alguns pontos das 

discussões desencadeadas durante as aulas teóricas e práticas, o que de fato foi apresentado em 

alguns resultados observados, mas, em muitas respostas percebemos que muitos não 

conseguiram relacionar situações cotidianas com as discussões, e acabaram relatando em suas 
respostas apenas informações superficiais sobre o que foi discutido em sala de aula.  

Também observamos que as respostas com caráter superficial foram predominantes nos 

questionários da turma do período noturno, deixando explicito algo que já havíamos citado 
anteriormente, que são os fatores externos a sala, como o cansaço físico dos alunos que 

frequentam a escola a noite, além do fator tempo, visto que, na maioria das escolas o ensino 

noturno não segue os 50 minutos/hora aula, interferindo diretamente na realização das 
atividades experimentais e consequentemente nas possíveis discussões sobre temas do cotidiano 

destes alunos que poderiam contribuir para construção do conhecimento e para respostas mais 

adequadas ao tema.   

4. CONCLUSÃO 

Conclusão do trabalho. Ao pesquisar e realizar atividades experimentais visando perceber 

quais as contribuições que a Experimentação traz para o processo de ensino e aprendizagem de 
Química, na condição de recurso didático pedagógico, pôde-se observar que tal recurso 

possibilita aos professores não apenas o desenvolvimento de sua prática, mas também permite 

uma análise das situações em que os alunos se encontram, pois, considerando as possibilidades 
de utilização de diversos materiais, esta atividade acaba por envolver o conjunto de alunos, 

instigando a curiosidade dos mesmos além do desenvolvimento do trabalho em equipe, 

contribuindo para desenvolver as relações interpessoais. 

Em se tratando das relações interpessoais desenvolvidas neste processo, citamos a principal 
delas que é a interação professor-aluno, fator imprescindível para que a prática pedagógica 

ocorra, trazendo resultados significativos tanto para o professor como para os alunos, visto que, 

é por meio do diálogo que as diferentes opiniões e concepções vão sendo debatidas até se chegar 
a um denominador comum, que neste caso é a assimilação do conhecimento científico 

abordado. 

Portanto, a realização de atividades experimentais, permitiu a reflexão e a construção de 
conhecimento químico. Por essa razão, podemos afirmar que o professor precisa buscar a todo o 

momento alternativas metodológicas que permitam o favorecimento da aprendizagem, sempre 

planejando e refletindo sobre a própria prática docente. Lembrando que, no tocante a prática 

pedagógica no turno da noite, é imprescindível rever todo e qualquer planejamento, já que, as 
dificuldades de concentração neste caso são maiores, mostrando a necessidade do professor 

buscar alternativas que estimule o aprendizado em Química. 
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(Anexo I) 

1º) As atividades experimentais favoreceu o entendimento dos conteúdos químicos? Por quê? 

 

2º) Sobre a identificação dos ácidos e bases, e as discussões realizadas em sala.  Explique os 

prejuízos que a chuva ácida traz ao meio ambiente: 

 

3º) A equação da reação entre o óxido de enxofre com a umidade do ar ou com a água da chuva 

para formar a chuva ácida é: 

(       ) – 2SO2(g)   +  O 2(g)                         2SO3(g) 

(       ) – HCl(l)  +  H2O(l)                                   2HCl (aq)  + O2(g) 

(      ) – SO3(g)  +  H2O(l)                          H2SO4 (aq) 

 

4º) Dentre as atividades experimentais realizadas, qual delas contribui mais para absorção do 

conhecimento teórico especifico? 

 

5º) De que forma o conteúdo abordado nas aulas teóricas e práticas, contribuíram para o seu 

comportamento diante da natureza e em relação a disciplina química? 
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Introdução
O presente estudo foi produto de um processo
avaliativo para a disciplina de Práticas Pedagógicas
V – Tecnologias aplicadas ao ensino. Tal trabalho
consistiu em realizar um experimento químico, que
além de aliar o conteúdo científico de Química no
ensino médio, pudesse elevar a estimulação dos
discentes quanto ao conteúdo científico abordado
em sala de aula. Na contemporaneidade, identifica-
se como profissional em datiloscopia, chamados
também de papiloscopistas, aqueles que têm a
responsabilidade de realizar os trabalhos de
pesquisa nos arquivos datiloscópicos, além de fazer
comparações entre as impressões digitais
utilizando-se de técnicas de revelação. A impressão
digital – por excelência – é a amostra fundamental
que o mesmo terá que trabalhar, denominado de
“datilograma” que é única em cada ser humano e
possui a mesma característica do DNA – “cada um
tem o seu” – e se tornou o primeiro item de
identificação do individuo, diante dos órgãos de
registros e de segurança pública (CHEMELLO,
2006; TOCHETTO, 2008).
Na tabela abaixo, destacam-se as técnicas mais
utilizadas por estes profissionais:

Tabela 1: Técnicas comuns de revelação de digitais.

Técnicas de revelação de
digitais

Grau de dificuldade

Técnica do Pó Fácil Médio
Vapor de Iodo Médio

Nitrato de Prata Médio Difícil
Ninidrina Difícil

Fonte: SESP-RJ (2008).

A metodologia aplicada em sala de aula foi a
utilização do vapor de Iodo. Tal técnica foi
escolhida devido a facilidade de seu manuseio,
além de possibilitar – na sua utilização – trabalhar
com conteúdos sobre mudanças de estado físico
(sublimação), características de compostos
inorgânicos e polaridade das substâncias.

Resultados e Discussão
Preliminarmente, a pesquisa foi realizada em dois
momentos: a aula teste em um dos laboratórios da
faculdade (LAPICEQ), e a aula preliminar dada para
os discentes do 9º ano do ensino fundamental de

uma escola pública no município de Aracaju-SE, na
disciplina de Ciências, na parte de Química. Dando
ênfase à disciplina de Ciências no ensino
fundamental, é mister colocar que apenas se
trabalhou com princípios básicos de química. Logo
abaixo, apresentam-se os resultados preliminares
junto aos discentes do 9º ano do ensino
fundamental, naquilo que eles colocaram como
contextualização (partindo do senso comum para o
senso científico através da alfabetização científica)
dos conteúdos trabalhados na oficina de “química
forense”.

Tabela 2: Conteúdo e contextualização – Oficina sobre
“Química Forense”.

Conteúdos
dados na

oficina

Mudanças de
estado físico
(sublimação)

Estudo de
elementos
químicos

(Iodo)

Polaridade
das

substâncias

Porcentagem
de
assimilação
dos discentes

89% 70% 85%

Fonte: Dados quantitativos da oficina elaborados pelos autores
da pesquisa.

Conclusões
No ensino médio, poder-se-ia trabalhar com
conteúdos de Química Orgânica – dando ênfase à
polaridade, tipologias das ligações químicas e tipo
de reações orgânicas no caso de trabalhar com a
Ninidrina.
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Introdução
O presente trabalho teve como objetivo ressaltar a
importância do estágio supervisionado na formação
inicial de professores de química por meio da
metodologia estudo de casos. O caso tratava-se de
conversa entre estagiários e professores da
educação básica sobre a realidade do ensino de
química na escola onde o estágio estava sendo
realizado. Participaram da pesquisa quatro
acadêmicos, da disciplina “Estágio supervisionado”,
do curso de química licenciatura da UEG e dois
professores de química de uma escola pública
estadual. O estágio supervisionado caracteriza-se
como etapa formativa que oportuniza aos
acadêmicos de cursos de licenciatura, experiência
em diversas situações de ensino-aprendizagem e
prática pedagógica. Segundo a Lei 11788 de 25 de
setembro de 2008, Art. 1°, inciso 2, o estágio
supervisionado visa ao aprendizado de
competências próprias da atividade profissional e à
contextualização curricular, objetivando o
desenvolvimento do educando para a vida cidadã e
para o trabalho (Brasil, 2008). Esta forma de
conceber o estágio, que colabora para a formação
do professor reflexivo, rompe com os métodos
meramente tradicionais, onde se treinava o
professor. É fato que, cada instituição de ensino
apresenta sua realidade. E métodos e técnicas de
ensino previamente definidas podem se tornar um
fracasso, se não for levado em conta o contexto e o
perfil da comunidade escolar. Verifica-se então a
necessidade de formar o profissional crítico, que é
capaz de intervir com metodologias diferenciadas e
adequadas a cada realidade. E isto, somente será
possível através da existência de parcerias entre a
universidade e escola campo. É imprescindível que
o estagiário conheça a realidade escolar e faça
parte da mesma como agente de mudanças,
refletindo cada prática que utilizar durante seu
estágio.

Resultados e Discussão
Através de entrevistas com estagiários e
professores da disciplina de química na educação
básica percebemos que o professor necessita muito

mais que apenas ter domínio de conceitos, mas que
seja capaz de estimular seus alunos a aprenderem
uma matéria que ainda é considerada difícil. Foi
constatado que o conhecimento do contexto escolar,
por meio da observação inicial que os estagiários
tiveram da escola permitiu o planejamento das
ações. Eles relataram que, se por ventura, os
objetivos para determinada aula não forem
alcançados é possível o replanejamento. Vale
ressaltar que, durante a entrevista com professores
da educação básica foi verificado que, muito deve
ser feito para melhorar a qualidade do ensino-
aprendizagem de química e que os estagiários
poderão contribuir para isso, uma vez que se
posicionarem como agentes de transformação da
realidade que permeia o ensino aprendizagem de
química. Conforme Garcez et al., (2012), a partir da
vivência em sala de aula, o estagiário ao assumir a
função de professor, busca alternativas
metodológicas para minimizar os problemas de
ensino-aprendizagem de química, sendo esta etapa
fundamental para sua formação inicial.

Conclusões
O estudo mostrou que o estágio supervisionado
possibilita a integração do aluno de licenciatura na
escola, na qual ele irá desenvolver suas habilidades
no âmbito da docência. Conforme Filho (2010), o
estágio permite o elo entre conhecimento construído
durante a vida acadêmica e a experiência real. É de
fundamental importância um estágio bem realizado
para a formação profissional. É no estágio que o
graduando aprende a ter um olhar crítico, a
problematizar, e buscar soluções.
____________________
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PERÍODICA PARA ALUNOS DO PROGRAMA EJA (EDUCAÇÃO DE

JOVENS E ADULTOS)
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Eixo temático: Experimentação
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Introdução
O projeto Química Velha foi desenvolvido por alunos
do curso de Licenciatura em Química do Instituto
Federal de Educação Ciências e Tecnologias Baiano
Campus Guanambi sob a supervisão da professora
pedagoga Bárbara Lessa para alunos do EJA da
Escola Municipal Colônia Agrícola de Ceraíma
situado no município de Guanambi. O projeto visa
trabalhar o tema Tabela Periódica usando
metodologias lúdicas como o jogo química velha
desenvolvido com base na brincadeira popularmente
conhecida como jogo da velha. Usar metodologias
lúdicas é uma maneira de abordar conteúdos em
sala de aula de modo dinâmico, onde os alunos são
incentivados a pensar e a trabalhar em grupo.

Resultados e Discussão
A primeira atividade do projeto foi a aplicação do
questionário para fazer uma sondagem do
conhecimento prévio dos alunos. Segundo Paulo
Freire (2002), essa sondagem é importante para que
o educador desenvolva suas práticas valorizando e
respeitando o conhecimento prévio de seu aluno, de
modo a instigar sua “curiosidade, inquietude e
linguagem, visto ser o aluno um sujeito social e
histórico em construção” e mesmo que o aluno não
conheça a tabela periódica, no entanto conhece
elementos pertencentes nessa estrutura que estão
presentes em seu dia a dia.
A principal atividade desenvolvida em sala de aula
foi jogo Química Velha planejado a partir do jogo
popularmente conhecido com Jogo da velha. Nessa
brincadeira os alunos são condicionados a se
reunirem em grupos e a responder questões a cerca
do tema Tabela Periódica de maneira descontraída
e dinâmica. A turma foi divida em três grupos onde
um integrante do grupo deveria responder uma
pergunta sobre organização da Tabela Periódica,
elementos químicos e suas aplicações no dia a dia
ou sobre símbolos químicos. A estratégia utilizada
para envolver a turma foi que cada grupo iria
acumulando pontos ao final das atividades o grupo
com maior pontuação ganharia um prêmio simbólico
(caixa de chocolate). A proposta é trabalhar química
fugindo da proposta de que toda atividade
desenvolvida em sala de aula deve ter como fim
uma “nota na caderneta” não atingindo o principal
objetivo que é a aprendizagem significativa.

Figura 01 e 02: Painel Química Velha e a turma dividida em grupos.

Figura 03, 04 e 05: Interação dos alunos para participarem da aula.

Conclusões
Nesta atividade observou-se que os alunos tiveram
um real interesse em estudar o tema proposto. O
jogo química velha é uma alternativa que torna o
aprendizado mais prazeroso.
Com a realização desse projeto fica evidente que é
importante observar a realidade vivida dos
educandos, pois a partir disso é possível criar
estratégias que estimule a criatividade, é preciso
que os educandos sejam sujeitos de seu próprio
processo de aprendizagem. As ações devem ser
diferentes, novas, condizentes a realidade desses
alunos.
O objetivo do educador é buscar a coerência entre o
seu discurso e sua ação, entre a teoria e a prática.

Agradecimentos
À CAPES pelo apoio financeiro e a Escola Municipal
Colônia Agrícola de Ceraíma.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes
necessários à prática educativa-21ª Edição- São Paulo. Editora
Paz e Terra, 2002.

375



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

X Escola de Verão em Educação Química (EVEQUIM) e III Seminário Integrador Iniciação a Docência: Ações do
PIBID Química na Educação Básica, São Cristóvão/SE, de 01 à 04/04/14.

Ensino e aprendizagem

TEORIA E PRÁTICA ALIADAS A CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO

Vinícius Crispim Lima de Barros Caetano1* (IC), Josielle Araújo Amorim1(IC), Jean Dias Menezes1(IC),
Marizângela Ribeiro dos Santos1 (IC), Andreia Rego da Silva Reis (PQ)2, vinicius_limagbi@hotmail.com
1 Graduandos curso de Licenciatura em Química, IF Baiano Campus Guanambi.
2 Docente do curso de Licenciatura em Química, IF Baiano Campus Guanambi.

Palavras-Chave: Teoria; Prática; Conhecimento.

Introdução
“Os saberes da experiência não são saberes como
os demais, eles são, ao contrário, formados de
todos os demais, porém retraduzidos, ‘polidos’ e
submetidos às certezas construídas na prática e no
vivido.” (TARDIF, M., LESSARD, C. E LAHAYE, L.,
1991, p. 232).
Em consonância com Tardif é importante ressaltar

que o ensino teórico é eficaz, no entanto o uso da
prática no processo de ensino aprendizagem serve
de subsídio para uma melhor fixação do conteúdo
em estudo. Assim, para a realização da intervenção
pedagógica no ensino da Química, em turma de
ensino médio, foi realizada pelos bolsistas do
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à
Docência (PIBID) o confronto entre teoria e prática,
buscando atrelar a teoria existente (Modelos
Atômicos) com o conceito de átomo formulado pelos
alunos e baseados na literatura.
A intervenção foi desenvolvida no Colégio Modelo de
Guanambi, em uma turma de reforço de química do
1° Ano, com 25 alunos, no total de 3 horas/aula.
Para a realização do trabalho, utilizou-se, além de
aulas expositivas sobre os Modelos Atômicos,
trabalhos de grupo, sendo que cada grupo ficaria
responsável por representar em um cartaz
(utilizando bolinhas de isopor, tintas, pincéis,
cartazes e alfinetes) os modelos atômicos de acordo
com a teoria, mas evidenciando os seus próprios
conceitos e pensamentos construídos a partir dos
estudos.

Resultados e Discussão
Tem-se conhecimento de três importantes teorias

no que tange aos Modelos Atômicos, que são
apresentadas nos livros didáticos de Química.

Para Dalton (1803) o átomo era uma partícula
com núcleo maciço e indivisível. Thomson (1904),
por sua vez, dizia que o átomo era composto de
elétrons imersos em uma sopa de carga positiva,
como as passas em um pudim. Já para Rutherford
(1911) o átomo teria um núcleo pequeno de carga
elétrica positiva, contendo praticamente toda a
massa do átomo e estaria rodeado por elétrons de
carga elétrica negativa, que descreviam órbitas ao
redor do núcleo.

Partindo dessa premissa, ao longo da intervenção
tornou-se notório que os alunos, foram capazes de
elaborar as teorias de acordo com sua visão de

como seria o átomo para cada um dos modelos
atômicos em estudo, como nos mostra a figura 1
que retrata o processo de produção dos cartazes
(modelos) pelos alunos.

Também foi possível evidenciar que cada grupo, ao
formular o próprio conceito de como seria o átomo,
abstraiu de forma diferente as teoria estudadas,
visto que, cada ser apresenta formas diferentes de
aprender. É importante ainda salientar, que a teoria
é base para o processo de aprendizagem, mas não
deve ser vista por si só como meio para formar
cidadãos críticos e capazes de formular seus
próprios conceitos e ideias.

Conclusões
Pode-se concluir que a prática desenvolvida no
processo de intervenção foi satisfatória uma vez
que, teve o intuito de despertar o interesse dos
alunos em criar seus próprios conceitos. Vale
destacar que a teoria encontra-se intimamente
ligada à prática, servindo de subsídio para a
construção do conhecimento baseado nos saberes
que são adquiridos a partir da realização de
atividades, sejam elas lúdicas ou experimentais.
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Figura 2: Finalização dos trabalhos.

Figura 1: Elaboração dos modelos.
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Introdução
O presente trabalho objetivou mostrar a importância
da intervenção nas aulas de Química no ensino
médio, bem como criar uma ponte entre o que não
foi compreendido e o saber já construído no tocante
ao estudo da Química. A prática baseou-se em uma
metodologia dialética, interativa e participativa,
pautada em uma abordagem qualitativa, visando um
melhor desenvolvimento do aluno, visto que, esse
de certa forma, apresentava problemas de
aprendizagem inerentes aos conteúdos de Química.
O público alvo da proposta de intervenção foram os
alunos do ensino médio do colégio Estadual
Governador Luiz Viana Filho, situado na cidade de
Guanambi-Bahia.
Considerando que a aprendizagem se faz por meio
das experiências e vivencias, vale ressaltar que para
a proposta de intervenção, foram necessárias ações
metodológicas diversificadas, como uso de vídeos,
experimentos, trabalhos de grupo, observações,
dentre outras, de modo a promover a participação e
interação dos atores envolvidos no processo. Para
tanto, utilizou-se, em momento prévio, a técnica de
observação para que fosse possível conhecer os
sujeitos da pesquisa. Em seguida, buscou-se
elucidar as dificuldades encontradas na disciplina de
química, por meio de entrevista semiestruturada.
Posteriormente, partiu-se para o planejamento das
ações, bem como, para a seleção dos conteúdos e
aplicabilidade da proposta.
Segundo Freire (1997), para compreender a teoria é
preciso experienciá-la. Ainda pode-se destacar
Rosito (2008) que diz que a utilização de
experimentação é considerada para o aprendizado
da Ciência, como essencial para o aprendizado
científico. Partindo dessa premissa, a
experienciação torna-se fundamental para o ensino
da Ciência, visto que por meio dela o aluno poderá
estabelecer a relação entre teoria e prática. Assim,
para a concretização das intervenções os sujeitos
participantes do projeto foram divididos em grupos,
de acordo com as séries em estudo, sendo três
turmas de 1º ano, três turmas de 2º ano e duas
turmas de 3º ano. Nesse contexto, os assuntos
abordados tais como: modelos atômicos, ligações
iônicas e moleculares, reações químicas, álcoois e
cetonas, isomeria, dentre outros, foram explorados
por meio de estudos de grupo, práticas de
laboratórios, discussão de artigos científicos,
possibilitando o confronto entre a teoria e a prática,
bem como estabelecer a relação dos conteúdos em
estudos e o cotidiano. As intervenções aconteceram
ao longo de uma hora semanal entre os períodos de
abril-dezembro de 2013. Ao final, efetuaram-se,
além de observações, registros, discussões e
trabalhos de grupo, uma avaliação do conhecimento
do aluno através de atividade avaliativa escrita.

Resultados e Discussão
Segundo a Teoria da Aprendizagem “é necessário
que o aluno encontre sentido no que está
aprendendo, para que significativamente possa
aprender”. Assim, ao realizar as ações com base em
práticas de laboratórios, análises bibliográficas e
outras técnicas, percebeu-se, por meio dos relatos,
discussões e atividades escritas, que os educandos
pesquisados apresentaram uma aprendizagem
significativa, demonstrando maior interesse pelo
estudo da Química e melhor assimilação dos
conteúdos dos quais apresentavam dificuldades,
sendo capazes de correlacioná-los com seu
cotidiano.

Figura 1. Abordagem com artigos científicos para as
turmas do 3ª.

Conclusões
A utilização de aulas experimentais é importante
para o conhecimento científico. Assim, conclui-se
que, as ações realizadas, pautadas nas práticas e
discussões contribuíram de forma significativa para
a aprendizagem dos alunos, tornando-os mais
críticos.
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Introdução
Segundo Carvalho1 (2010) “[...] para que o professor
cumpra seu papel de transpor os alunos do saber
cotidiano para o conhecimento científico [...]” é
importante a utilização de recursos didáticos, como
ferramentas motivadoras para a construção dos
conceitos químicos a exemplo de energia, das
unidades de quantificação de energia (caloria e
Joule), compreensão da relação massa/energia,
além de evidenciar o ângulo social, dando ênfase
aos benefícios de uma alimentação equilibrada.
Sabendo que energia é muito difícil de ser
conceituada cientificamente, já que “[...] o aluno
compreende do seu jeito, só se consegue guardar o
que se compreende[...]” Barchelard 2 (1996, p. 289),
assim trata-se de um termo de uso amplo na
manifestação do senso comum.
A pesquisa contemplou uma turma da 2º ano do
Ensino Médio do turno noturno no Colégio Estadual
Presidente Castelo Branco, situado na cidade de
Aracaju/SE e focalizou-se em três momentos
distintos: o primeiro momento deu-se com a
aplicação de um questionário diagnóstico, o
segundo momento esteve baseado em aulas
expositivas contextualizadas para formar os
conceitos e o terceiro momento avaliou o
aprendizado dos alunos com uma atividade de
construção de pratos alimentares (café da manhã,
almoço e jantar), tendo-se como critério a
consideração dos alimentos a partir do ponto de
vista energético.
Esta pesquisa apresenta o resultado referente ao
segundo momento da pesquisa, em especial, a
terceira aula expositiva contextualizada.

Resultados e Discussão
A turma foi convidada a vir a frente da mesa do
professor, iniciou-se a investigação com finalidade
em saber qual alimento era mais calórico. O
princípio de qualificação foi o de que para um
mesmo valor energético total (VET) cada alimento
apresenta massa diferente. A partir do pressuposto
infere-se a existência de alimentos mais calóricos do
que outros, a principio as discussões se deram com
alimentos constituídos em sua maioria por
substâncias da mesma classe como visto na Figura
1.

Figura 1. Alimentos expostos para comparação do
qual seria mais calórico.

Os alunos foram participantes ativos da investigação
e compreenderam as noções apresentadas a partir
da própria curiosidade, contando sempre com a
intervenção didática do pesquisador na construção
correta do conhecimento. Quando comparados os
alimentos de classe semelhante, os alunos
acreditaram inicialmente que o alimento mais
calórico seria aquele tivesse maior massa.
Entretanto, viu-se que, para o mesmo valor
energético total, quanto maior a massa mais
distribuída se encontra a energia, e quanto menor a
massa menos distribuída se encontra a energia.
Dessa forma constatou-se que o alimento de menor
massa e com mesmo conteúdo de energia que o
outro de maior massa era mais calórico.

Conclusões
Concluiu-se que uma boa parte dos educandos não
conseguiu inicialmente fazer a relação para avaliar
se o alimento é mais calórico em relação ao outro,
no entanto com a intervenção didática todos
construíram o raciocínio correto. Os resultados
apontam que os alunos compreenderam a relação
massa/energia.
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Introdução

A regulamentação da lei 10.436, em 24 de abril de
2002, instituiu a Língua Brasileira de Sinais (Libras)
como meio de expressão e comunicação dos
surdos1. Uma conquista da comunidade surda que
não garante a mudança de posicionamento dos
professores “que, em sua formação, não tiveram
acesso ao conhecimento sobre as peculiaridades do
processo de desenvolvimento linguístico” (Albres,
2005; p 105)2dos alunos surdos e, por isso, não
conseguem oferecer-lhes uma educação com
qualidade.

Considerando-se as diversas movimentações
decorrentes da regulamentação da lei 10.436,
pretendeu-se neste trabalho verificar as reflexões
relacionadas à Libras e ao Ensino de Química, a
partir da análise dos artigos publicados na revista
Química Nova na Escola (QNEsc), no período
compreendido entre maio de 2002 e maio de
2012.Osupradito periódico foi escolhido por se tratar
de um espaço aberto à publicação de reflexões
inerentes ao ensino de Química, inclusive as
direcionadas aos alunos surdos.
A pesquisa consistiu em duas etapas. Na primeira,
fez-se a coleta de dados por meio do site daQNEsc
(http://qnesc.sbq.org.br/) a partir da busca pelos
seguintes termos: libras ou língua de sinais,
inclusão ou inclusiva, surdo(a) ou surdez e
intérprete; e na segunda, buscou-se analisar e
interpretar os dados obtidos dos artigos
selecionados considerando-se suas contribuições
para o Ensino de Química para alunos surdos.

Resultados e Discussão
A QNEsc publicou, no período pesquisado, 20
volumes (15 ao 34), perfazendo um total de 32
números. Os arquivos dos artigos estão disponíveis
em PDF (PortableDocumentFormat). Em função do
objetivo deste trabalho, os arquivos relativos a
editoriais, resenhas, notas, anúncios, normas,
cartas, eventos, erratas e olimpíada científica SBQ,
foram desconsiderados.

313 artigos, distribuídos em diversas seções, tais
como: Relatos de Sala de Aula, Pesquisa no Ensino
de Química, Espaço Aberto, Elemento Químico e
outras, foram pesquisados. Após a aplicação do
critério de exclusão (inexistência de pelo menos um
dos termos sobreditos), apenas 3 artigos (0,96%),
mostrados na Tabela 1,integraram a amostra do
estudo.

Tabela 1.Artigos da QNEscusados na análise.

Artigo Referência

A1 RETONDO, C.G.; SILVA, G. M. da. QNEsc,
n. 30, p. 27-33, 2008.

A2 SOUSA, S. F. de; SILVEIRA, H. E. da.
QNEsc, v. 33, n. 1, p. 37-46, 2011.

A3
PEREIRA, L. de L. S.; BENITE, C. R. M.;

BENITE, A. M. C. QNEsc, v. 33, n. 1, p. 47-
56, 2011.

No artigo A1, os autores relatam o despreparo
dos professores em lidar com alunos com
necessidades especiais (visual e auditiva) inseridos
em classes regulares. Citando a lei 10.436/02, eles
indicam a necessidade de formar educadores
capazes de vencer resistências e utilizar recursos
didáticos que promovam uma educação de
qualidade para todos.

Já no artigo A2, os autores tratam das
dificuldades de acesso à construção de conceitos
científicos, enfrentadas pelos surdos, derivadas da
inexistência de termos químicos em dicionários de
libras. Todavia, de igual modo aos autores do A1,
citam a lei 10.436/02 fundamentando o despreparo
docente no trato com surdos e inserem a figura do
intérprete de libras, propondo um estreitamento da
atuação de ambos como forma de minimizar as
distorções de tradução desses conceitos.

Finalizando, os autores do artigo A3 apresentam
os aspectos históricos da educação dos surdos e
apontam o uso de línguas orais, apesar da
regulamentação da lei 10.436/02, como principal
dificuldade dos alunos surdos. Propõem que os
professores adotem práticas pedagógicas que
contemplem as peculiaridades desses alunos,
corroborando com a proposta de revisão do
processo formativo dos professores de Química.

Conclusões
A concretização da legislação implica em ações

que promovam a inclusão de surdos na escola. Pelo
exposto, em Química, essas ações estão, a priori,
intrinsecamente ligadas à formação e à atuação de
professores e de intérpretes.
____________________
1BRASIL. Ministério da Educação. Ministério da Educação. Lei 10.436,
de 24 de abril de 2002. Dispõe sobre a língua brasileira de sinais. Bra-
sília, 2002.

2 Albres, N de A. A educação de alunos surdos no Brasil do final da
década de 1970 a 2005: análise dos documentos referenciadores.2005.
Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Federal do Mato
Grosso do Sul, Campo Grande, 2005.
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Introdução
O conhecimento da ciência Química é indispensável
para o entendimento dos fenômenos químicos
existentes no cotidiano das pessoas. Desse modo o
seu ensino vem exigindo e possibilitando a inserção
de variadas ferramentas pedagógicas.
Segundo Luyten1 (2011, p.21) “Nos últimos quinze
anos, em muitos países e também no Brasil, está
comprovado que muitos professores estão usando
os quadrinhos como um meio eficaz para o ensino e
as necessidades de aprendizagem”.
Neste contexto, o objetivo geral foi motivar os alunos
para a aprendizagem significativa, proporcionando-
lhes a construção de conhecimentos químicos a
partir da utilização da ferramenta pedagógica
denominada História em Quadrinhos (HQ), tendo
como tema gerador o comportamento ácido e básico
das frutas.
Este trabalho se justifica pela constatação da
presença ainda marcante da educação
tradicionalista no Ensino Médio quanto à disciplina
de Química. Tal compreensão foi transformada em
atividade pedagógica através do uso de uma
ferramenta contextualizadora e motivadora que
desperta o interesse dos alunos, fazendo a
aproximação deles dos conteúdos.
A metodologia foi aplicada em uma turma da 1ª
série do Ensino Médio no Colégio Estadual Gonçalo
Prado Rollemberg Leite, localizado em Aracaju, no
Bairro Grageru, durante o turno vespertino. Os
alunos responderam aos questionários e
participaram de momentos referentes à utilização da
ferramenta pedagógica HQ.

Resultados e Discussão
O Gráfico 1 está apresentada o resultado após a
leitura da revista em quadrinho. Percebe-se o
interesse dos alunos em ler a revista no nível das
respostas ótima e bom. Os relatos dos alunos
confirmam este resultado:

Aluno 1-De uma forma mais humorada, dá vontade de estudar.
Aluno 2- Foi interessante, porque mostrou as características dos

ácidos e das bases, no dia a dia dos alunos.
Aluno 3-Foi muito bom, o personagem falou das frutas do sitio

do pai, mostrando onde tinha ácidos e bases.
A partir destes relatos verificou-se a eficácia na
utilização da HQ, para abordagem dos conteúdos
químicos citados nesta pesquisa.

Gráfico 1- Alunos lendo a HQ
Quando questionados a respeito do conteúdo de
ácidos e bases, abordados na HQ, foram obtidos
valores percentuais positivos para a utilização da
mesma. Isto é, de 58,82% para aqueles que
consideraram essa associação como ”Bom” e
41,18% para os alunos que a consideraram como
”ótima”. A partir destes dados, conclui-se que as
histórias em quadrinhos podem promover a
construção de conhecimentos químicos trabalhados
dentro dos critérios da contextualização e da
interdisciplinaridade.
Portanto, os quadrinhos podem, tanto no âmbito do
lúdico, quanto também como ferramenta
pedagógica, características evidenciadas nas falas
dos alunos pelo seu entendimento, compreensão e
interpretação do texto para o ensino de Química.

Conclusões
A partir da análise do gráfico e dos relatos dos
alunos foi verificada a eficácia da história em
quadrinhos como ferramenta pedagógica no ensino
e aprendizagem do conceito ácido/base. A partir
destes dados, conclui-se que as histórias em
quadrinhos podem promover a construção de
conhecimentos químicos trabalhados dentro dos
critérios da contextualização e da
interdisciplinaridade.

Agradecimentos
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Introdução
As propriedades coligativas e a cinética química
sempre foram conteúdos colocados à parte diante
dos demais no processo de ensino e de
aprendizagem em Química, além de não ser
compreendido totalmente pelos alunos. Segundo
Canto (2010) e Santos & Mol (2011), as
propriedades coligativas são aquelas características
físicas das substâncias puras que são modificadas
quando se adiciona um soluto não volátil a elas.
Para Canto (2010), a cinética química estuda a
velocidades das reações físico-químicas, em que se
envolvem as propriedades coligativas das
substâncias reagentes (Tonoscopia, Crioscopia,
Ebulioscopia e Osmose). Mortimer (1999) coloca
que a abordagem da ciência no cotidiano dos jovens
constrói um novo imaginário possível, sem mitos e
uma melhor compreensão do mundo em que está
inserido. Os espaços formadores de ensino e de
aprendizagem em Química têm sido uma
ferramenta importante para a compreensão do
conhecimento científico. No cotidiano, as
propriedades coligativas (relacionando com a
cinética química e termoquímica) podem ser
descritas em seguintes ocorrências e
questionamentos: [...] por que se acrescenta sal ao
gelo para resfriar mais rápido as latas de cervejas?;
por que ao acrescentar sal ou açúcar em uma
quantidade de água que está em estado de fervura,
imediatamente, a mesma para de ferver?; o que
ocorre quando se coloca sal em um pedaço de
carne?; por que se colocam alimentos na geladeira?;
o que acontece com um pedaço de fruta desidratada
em um copo de água? [...].
Com exemplos bem simples e orientados, pode-se
colocar algumas sugestões para que o discente faça
suas experimentações na ‘cozinha’ de sua casa: (a)
Crioscopia do leite;; (b) Osmose da alface; (c)
Putrefação dos alimentos e catalisadores; (d)
Princípios de cozinha molecular. Através das aulas e
atividades expositivas dialógicas, instrumentalizando
os discentes (do 2º e 3º anos do ensino médio em
uma escola pública do Estado da Bahia) com
experimentações simples – que podem ser refeitas
em casa com observações qualitativas. Tais aulas
são caracterizadas como pequenas oficinas, que
acarretará na produção de relatórios simples que
deverão ser apresentados em sala de aula, fora do

espaço formador proposto. As variáveis que serão
observadas – de forma qualitativa – serão: a
temperatura, os volumes, as velocidades de
cozimento e resfriamento, a pressão, a adição ou
retirada de solutos, dentre outros aspectos físicos e
químicos como a utilização de catalisadores
presentes na indústria alimentar.

Resultados e Discussão
Resultados preliminares, as três oficinas realizadas
no ano de 2013 em uma escola pública na cidade de
Itabuna-BA tiveram resultados práticos satisfatórios.
Uma das dificuldades apresentadas foi a falta de
embasamento teórico, pois muitos alunos não
possuíam conhecimentos prévios de Físico-Química
por conta do não cumprimento não só da carga
horária, como também, dos conteúdos relativos ao
2º ano do ensino médio. Porém, não prejudicaram o
cumprimento dos objetivos das oficinas.

Conclusões
Lembra-se que este trabalho de campo possui sua
relação com os conteúdos dados em sala de aula,
além de prepará-los para as novas diretrizes
pedidas no ENEM. E diferente das primeiras
oficinas, terá o uso e o manejo da cozinha molecular
(THIS & MONCHICOURT, 2009).
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Introdução
O ensino de Química no contexto de uma

educação tradicional se limita apenas a aulas
expositivas, porém, ao utilizar uma ferramenta
didática, como a experimentação, é possível fazer
com que o conhecimento apresentado aos alunos
não seja explicitado de forma monótona e
desarticulada com a realidade, causando
incompreensão e desinteresse.

Sendo assim, a experimentação é um
caminho para que o aluno ingresse no mundo das
ciências relacionando a teoria com o cotidiano. É
sabido que a disciplina Química não envolve
saberes estanques e compartimentados, mas que
se relacionam e se complementam com os
conhecimentos de outras áreas, sendo necessário
trabalhar os conteúdos de maneira interdisciplinar.
Mas, para que isso ocorra é preciso que o professor
se aproprie dessa técnica em sala de aula e tê-la
como meio de vantagem para despertar a
curiosidade dos alunos 1.

Diante do exposto e com o objetivo de
abordar a experimentação como ferramenta didática
para o ensino de química, uma vez que, esta
permite uma formação investigativa, reflexiva e de
ação, tanto por parte dos alunos quanto dos
professores, neste trabalho foi desenvolvido e
aplicado um kit experimental para preparação de
espumas de poliuretano para as aulas de química,
utilizando reagentes de fácil acesso que podem ser
adquiridos no mercado.

Resultados e Discussão
O projeto foi aplicado aos alunos do terceiro

ano do ensino médio do Colégio Estadual Irmã
Maria Clemência, do turno vespertino, localizado no
município de Capela no Estado de Sergipe. Os kits
experimentais foram distribuídos as duplas de
alunos, cada kit continha: poliol formulado,
diisocianato de difenilmetano (MDI); corante anilina
azul e rosa; palito de madeira; copo descartável e
colher de plástico (Fig 1).

O professor explicou o procedimento
utilizado para a preparação das espumas rígidas de

poliuretano, informando as cuidados que deveriam
ser tomados com os reagentes utilizados.

Fig. 1- Foto do kit experimental Fig. 2- Foto da espuma expandida

Ao término do experimento o conteúdo
teórico referente a polímeros foi apresentado pelo
professor e posteriormente foi distribuído um
questionário para avaliar se os alunos assimilaram o
conteúdo teórico.

De acordo com as respostas obtidas, foi
possível verificar que, apesar do conteúdo químico
envolvido na literatura de polímeros ser uma
novidade para estes alunos, estes conseguiram
entender aquilo que o professor explicou. Além
disso, ficaram mais interessados pela aula de
química, sendo que, alguns afirmaram que
gostariam de ter mais aulas experimentais, pois
estas foram menos monótonas e facilitaram sua
aprendizagem.

Conclusões
Os resultados obtidos indicaram que a

aplicação da atividade experimental contribuiu para
despertar o interesse dos alunos pela disciplina de
química, proporcionando momentos de reflexão e
discussão, onde o professor questionou e sugeriu
desafios aos alunos, para que estes formulassem
hipóteses na tentativa de solucionar o problema em
discussão, servindo como mediador na construção
do conceito químico.
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Palavras-Chave: ensino, aprendizagem, química.

Introdução
É notório que o livro didático é uma importante
ferramenta para o professor em sala de aula. Como
alega Lopes (1991) o conteúdo do livro didático
geralmente é seguido pelos professores, por isso, o
que são apresentados e como são apresentados
nos livros, devem ser repensados e direcionados
nas pesquisas de ensino de química. Como descrito
por Maia et al (2011), a escolha do livro didático é
de suma importância para o processo de ensino-
aprendizagem. Pois em muitos casos, ele é o único
acervo pedagógico de utilização dos professores.
Reconhecendo a importância de tal mecanismo, o
professor necessita conhecer e analisar os livros
didáticos vigentes para uma melhor adequação de
sua utilização como meio, e não como fim do
trabalho pedagógico. Pensando na melhoria da
formação inicial dos licenciandos do curso de
química da Universidade Estadual de Goiás na
disciplina “didática das ciências para a formação de
professores” foi desenvolvido estudo em grupo, por
meio de apresentações e debates que permitiram
um diagnóstico das coleções definidas através de
critérios estabelecidos pelo Programa Nacional de
Livros Didáticos- PNLD (triênio-2012)2. A turma foi
dividida em equipes e cada uma delas realizou a
análise de uma coleção de livros. Para isso
escolheram-se três critérios elencados no PNLD,
sendo pela ordem oficial enumerados 5. Atividades
experimentais; 6. Aspectos históricos da construção
do conhecimento químico; 7. Abordagem CTSA e
contextualização. Após as discussões sobre as
análises realizadas, as equipes organizaram suas
conclusões e apresentaram-nas para a turma e foi
realizada uma discussão sobre cada coleção.

Resultados e Discussão
A tabela 1 mostra as médias de notas atribuídas aos
critérios analisados para os livros: Química e
Cotidiano; Química Meio-Ambiente Cidadania-
Tecnologia; Química; Química Cidadã; Ser
protagonista. A análise das atividades experimentais
permitiu verificar o quanto os experimentos estavam
inseridos em um contexto problematizado
estimulando a compreensão dos conteúdos, se
sugeriam procedimentos para descarte, para
reutilização e utilização reduzida de reagentes.
Sobre os aspectos históricos avaliaram-se a
valorização das ideias para construção dos

conhecimentos químicos e as comparações entre
concepções prévias dos alunos com as concepções
vigentes em determinadas épocas históricas e o
último, contextualização e enfoque CTSA permitiu
verificar se os livros traziam abordagens temáticas
envolvendo as relações entre ciência, tecnologia e
sociedade. No que diz respeito à formação dos
licenciandos, as análises dos livros didáticos
colaboraram para que os mesmos tornassem mais
críticos e reflexivos quanto à sua utilização e
escolha. Além disso, eles puderam perceber que o
livro é um instrumento que complementa o processo
ensino aprendizagem, não devendo ser o único
recurso utilizado pelo professor.

Livro 5. Atividades
experimentais

6.Aspectos
históricos

7.Enfoque
CTSA

Química
/cotidiano

7,44 7,50 7,78

Química
M/C/T*

8,97 9,17 8,74

Química 9,49 7,5 7,78
Química
cidadã

9,74 10,0 9,87

Ser
Protagonista

7,78 9,17 8,97

* Meio-ambiente-Cidadania-Tecnologia

Conclusões
Acreditam-se que as análises dos livros didáticos
pelos licenciandos são muito importantes para o
processo de formação inicial, visto que muitos ainda
têm a ilusão de que já conhecem o livro didático, por
simplesmente manuseá-los  desde o início da sua
escolaridade. Esse processo de análise leva o futuro
professor a se questionar sobre a função do livro
didático, para que possa assim, avaliar e decidir
sobre suas escolhas a respeito desse material
curricular.
__________________
2 http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/guia-do-
livro/item/2988-guia-pnld-2012-ensino-m%C3%A9dio
LOPES,A.R.C. Livros didáticos:obstáculos ao
aprendizado da ciência Química: Ed. Química nova, 1991.
MAIA,J.D.O. ET. AL. Livros didáticos de Química nas
concepções de professores de ensino médio da região
sul da Bahia: Ed. Química nova na escola vol.32, 2011
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Ensino e Aprendizagem
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Palavras-Chave: Alfabetização científica, calorias.

Introdução
Um dos primeiros obstáculos nos estudos de
Alfabetização Científica parte da definição do
conceito que ainda mostra-se amplo e, controverso
e existem diversas definições. As autoras Sasseron
e Carvalho (2011) realizaram um levantamento
bibliográfico referente à pluralidade semântica que
encontramos hoje em dia na literatura nacional
sobre ensino de Ciências. Existem autores que
utilizam a expressão “Letramento Científico”,
pesquisadores que adotam o termo “Alfabetização
Científica” e também aqueles que usam a expressão
“Enculturação Científica” para indicarem que a
formação da cidadania necessita de conhecimentos
científicos e suas diversas relações com os
conhecimentos científicos e suas possibilidades nas
mais diferentes situações do cotidiano e da vida,
caracterizando assim um dos objetivos do ensino de
Ciências.

No entanto, são muitas as discussões sobre
os objetivos e os caminhos a serem percorridos
para promover a Alfabetização Científica na
Educação Básica. Nesse trabalho iremos utilizar o
termo Alfabetização Científica defendida pelos
autores Milaré e colaboradores (2009) que realizam
um estudo sobre os tipos de Alfabetização Científica
definidos por vários autores: Prática, Cívica, cultural,
profissional/econômico.

Nossa proposta foi realizada em um colégio
Estadual de Goiânia- Goiás no 2° bimestre de 2013
com quatro turmas de 35 alunos da 2° série
matutino do Ensino Médio cujo tema do tema foi:
Café da manhã- como calcular a quantidade de
calorias necessárias por dia?  A proposta foi dividida
em 3 etapas: 1. Pesquisas e cálculos (IMC - índice
de massa corporal, TMB - Taxa metabólica basal,
TMB/h, TMB real). 2. Elaboração do cardápio do
café da manhã utilizando os cálculos de  quantidade
diária de calorias para o café da manhã, 3.
Montagem, Apresentação e culminância do café da
manhã.

Resultados e Discussão
Na etapa 1 as equipes realizaram pesquisas
orientadas sobre conceitos de IMC  e TMB e além
desses conceitos na análise dessas pesquisas
pode-se notar que quase todos pesquisaram sobre
gastos calóricos durante as atividades físicas em
Kcal/h. E em seguida realizaram os cálculos (IMC,
TMB, TMB/h, TMB real). De acordo com Sasseron e
Carvalho (2011), nessa primeira etapa a análise dos
resultados e discussão tem como foco a
alfabetização prática que visa contribuir com o

desenvolvimento de conhecimentos científicos e
técnicos básicos necessários na vida diária do
indivíduo. Na etapa 2 após a elaboração das tabelas
de valores energéticos necessários por dia (TMB
real) e valores para o café da manhã. Nessa etapa
segundo Milaré e colaboradores (2009) a
Alfabetização Científica Cívica foi favorecida, pois
ela tem como objetivo utilizar os conhecimentos
científicos para nortear as inúmeras decisões que
indivíduo necessita fazer ao longo da vida. No caso
dessa proposta tiveram que escolher quais
alimentos são mais saudáveis para o café da
manhã, e no âmbito econômico quais alimentos
estão inseridos em sua realidade de consumo.
Na etapa 3 foi realizada a culminância da proposta –
As equipes organizaram e apresentaram seus
alimentos em bandejas com as respectivas tabelas
de valores (porção/kCal) e tomaram o café da
manhã proposto por cada um deles. Durante essa
exposição de alimentos fica evidente a influência da
alfabetização Científica Formal, pois se trabalha
tanto os aspectos conceituais quanto os
procedimentais e atitudinais segundo Milaré e
colaboradores (2009).

Conclusões
Considera-se que é necessário superar o ensino
tradicional carregado de transmissão de
conhecimentos para realizar uma aproximação da
prática científica colocando a aprendizagem como
construção de conhecimentos através do tratamento
de situações problemáticas inseridas na realidade
dos estudantes. Sendo possível então, um Ensino
de Ciências que promova aos estudantes a
oportunidade de compreender e interpretar
situações diversas do cotidiano utilizando
conhecimentos científicos, para que possam, assim,
ser considerados alfabetizados cientificamente.

Agradecimentos
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Palavras-Chave: TIC’s, Filmes, Contextualização

Introdução
O uso do vídeo em sala de aula pode ter um
impacto inicial maior que um livro ou uma aula
expositiva por permitir a associação da atividade
escolar a um conceito de entretenimento. O uso de
filmes em sala de aula proporciona um ambiente
socializado, atividades em grupo, e também motiva
os alunos (Marcelino-Jr, 2004). Vale ressaltar que
segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais a
utilização de materiais diversificados, dentre eles, os
filmes, faz o aluno sentir-se inserido no mundo à sua
volta (PCN, 1997). Isso, porque colabora para que o
expectador se envolva com o enredo, fazendo
associações de diversas situações com sua vida
cotidiana ou com situações que ele já tenha ouvido
falar. Desta forma, percebe-se que os filmes podem
ser utilizados como ferramenta importante para
contextualização do ensino de química, e é na
formação inicial que os graduandos precisam
conhecer, discutir e entender como essas
ferramentas podem ser utilizadas no Ensino Médio.
Na disciplina Novas Tecnologias, do curso de
química da Universidade Estadual de Goiás, um dos
objetivos é debater e avaliar as potencialidades e
limitações de algumas mídias com intuito de formar
professores mais preparados para o uso de TIC no
Ensino Médio. Com essa finalidade analisaram-se
diversos filmes comerciais da ficção científica. Para
esse trabalho escolhemos o filme “O Quarteto
Fantástico1” como possibilidade de contextualização
de conteúdos a serem trabalhos em aulas de
química no ensino médio. Após a turma assistir o
filme, foi feita uma análise e uma discussão prévia
dos assuntos abordados. Em seguida foi realizada
uma oficina para elaborar questões
problematizadoras que correspondem a cada trecho
do filme citado na Tabela 1. 1)O que vocês
entendem por energia radioativa? Quais os tipos de
radiação nuclear? 2)Porque a temperatura do sol é
tão alta? Qual a temperatura em °C equivale
4000K? 3)Quais as relações de carbono e
diamante? Quais propriedades tem o titânio para ser
considerado um metal especial? 4)Quais
propriedades e características torna os  metais bons
condutores de eletricidade? 5) Atualmente como
nossa  sociedade trata as questões da diversidade e
os valores de uma sociedade inclusiva?

1 Story, T. O quarteto fantástico. 20th Century Fox Marvel
Entertaiment. 2005.

Resultados e Discussão
A análise dos filmes proporcionou aos licenciandos
uma oportunidade de gerenciamento de uma
atividade a ser adotada para contextualizar o ensino
de química. A Tabela 1 mostra os possíveis
assuntos a serem trabalhados a partir de trechos do
filme. Percebeu-se que é na formação inicial de
professores, que se precisa pensar em “como” e
“para quê” as TIC podem ser utilizadas na escola e
na universidade, para que os licenciandos possam
vivenciar experiências que possibilitem ampliar sua
futura atuação docente. Podemos perceber que a
análise de filmes comerciais estimula a criatividade
dos licenciandos e as possibilidades de estratégias a
serem pensadas.
Tabela 1. Análise do filme: O Quarteto fantástico I –
2005 – Ação e Aventura

Conclusões
Um bom professor é aquele que continuamente
refletirá sobre suas ações buscando metodologias
de práticas diferenciadas utilizando os mais diversos
recursos tecnológicos e midiáticos, com a finalidade
de melhorar o processo de ensino aprendizagem
sua formação inicial.
____________________

Brasil, Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros
curriculares nacionais: introdução aos parâmetros curriculares
nacionais. Brasília: MEC/SEF, 1997.
MARCELINO-JR., C.A.C.; et.al. Perfumes e essências: a
utilização de um vídeo na abordagem de funções orgânicas.
Química Nova na Escola, n. 19, 2004.

Trecho escolhido para
elaboração das questões

Possíveis assuntos
abordados na discussão

O grupo de tripulantes se
expõe a radiação.

Radioatividade, radiações
ionizantes e não-ionizantes e
seus efeitos no organismo.

Reed Richards faz testes com o
“tocha humana” em altas
temperaturas

Fusão nuclear, estrutura do
sol e consequenciais da

exposição excessiva.

Victor Von Doom percebe
que sua pele transformou em
uma liga orgânico-metálica.

Classificação e propriedades
dos elementos químicos,

Victor utilizava o seu poder se
apropriando de corrente
elétrica

Condutividade elétrica dos
metais

Ben Grimm “O coisa” se
encontra com uma mulher
deficiente visual

Diversidades culturais e
inclusão.
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Palavras-Chave: Inclusão, deficiência visual, experimentação, polímero.

Introdução
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação

Nacional 9394/96 (BRASIL, 1996), sancionada em
20 de dezembro de 1996, teve como uma de suas
finalidades, atualizar as políticas educacionais do
governo brasileiro, quanto ao direito universal à
educação para todos. Ela também veio com
diversas mudanças em relação às leis passadas,
com destaque aqui para a inclusão da educação
escolar de pessoas com necessidades educativas
especiais na educação básica1.

Para que uma escola seja inclusiva, são
necessários empenho e trabalho assíduo do
professor, da equipe diretiva e da família, devendo
existir a colaboração mútua e entendimento entre
estes três segmentos para que assim possa ser
assegurada ao aluno portador de necessidades
especiais uma escolaridade significante2,3. Mas qual
deverá ser o papel do professor a fim de se adaptar
ou mesmo construir uma prática educativa que
contemple as necessidades educacionais dos
alunos com deficiência visual? O aluno deficiente
visual consegue aprender Química?

O objetivo deste trabalho foi realizar um
experimento com base na produção laboratorial de
Espuma de Poliuretano desenvolvido
especificamente para o ensino de Química para
alunos com deficiência visual.

Resultados e Discussão
Visando a verdadeira inclusão dos deficientes

visuais, o projeto prevê a construção de uma mesa
sensorial para a demonstração de vários objetos
produzidos com polímeros. Dentre eles, podemos
citar: garrafa pet, vários tipos de embalagens,
objetos de uso cotidiano como: pratos, talheres,
copos descartáveis e brinquedos infantis. O nome
do polímero será escrito em Braille para que o aluno
possa relacionar o conhecimento cientifico com
estes objetos que fazem parte do seu cotidiano.

Com o objetivo de aumentar a segurança do
aluno, antes de entrar no laboratório ele terá a
oportunidade de, através de um mapa tátil conhecer
os detalhes do espaço que ele irá utilizar.

Para a realização da atividade sugerida o roteiro
experimental será escrito em braile, utilizando a
reglete de punção (Fig. 1). No roteiro, contaremos
com um manual de materiais utilizados, onde
descreve a função e as características de cada um,
podendo ser tocado e reconhecido em laboratório
pelo discente.

Fig. 1 – Alfabeto em Braille e reglete de punção
Após o reconhecimento e a explicação do roteiro

experimental, será desenvolvida a produção da
espuma do poliuretano. A espuma tem um processo
inicial de reação exotérmica (liberação de calor), que
pode ser sentida pelo aluno, após essa primeira fase
ocorre a expansão gradual da espuma que pode ser
acompanhada pelo aluno com deficiência visual,
proporcionando que este acompanhe todo o
processo da reação.

O experimento elaborado será feito com materiais
acessíveis em laboratório e que serão cumpridas
todas as exigências de segurança do local, além de
apresentar o ambiente propositalmente adequado
aos alunos. O resultado esperado é que a
possibilidade de executar sozinho um experimento
de química forneça uma oportunidade de conhecer e
entender melhor o ensino da química e suas
aplicações que estão presentes em nosso cotidiano.

Conclusões
A elaboração do experimento da espuma de
poliuretano com deficientes visuais fornecerá uma
certeza da capacidade didática desses discentes
participarem da química laboratorial. Adicionalmente
será também um incentivo a inclusão em escolas
que ainda não encontraram métodos eficientes para
o ensino de alunos com a mesma dificuldade.
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Palavras-Chave: jogos didáticos e tabela periódica.

Introdução
“Os jogos e as brincadeiras são como

processos ricos para se atingir a educação”. Há
algum tempo atrás, nas escolas, eles eram vistos
apenas como uma forma de entretenimento para as
crianças que iniciavam a sua vida escolar, mas ao
longo dos anos, percebe-se a necessidade de usá-
los e aprimorá-los para o uso didático, ou seja,
deixam de ser um entretenimento e tornam-se jogos
educativos, onde o principal objetivo é desenvolver a
criatividade e a autonomia da criança1.

A utilização de jogos baseia-se na
perspectiva de inserção das atividades lúdicas como
metodologia de ensino e aprendizado, onde se
percebe a grande influência que os jogos e
brincadeiras têm sobre esse aspecto, por isso, são
cotados como estratégias para a construção do
conhecimento e absorção do conteúdo abordado em
sala de aula. Entretanto, apesar de existir diversas
formas de usar as atividades lúdicas como método
de ensino, ainda existe uma resistência por parte de
alguns docentes, chamados de conservadores, e os
vários recursos didáticos propostos não são
utilizados2,3.

Diante dessa perspectiva, aliada a idéia de
facilitar a aprendizagem da ciência química para o
ensino médio, a proposta apresentada neste
trabalho vislumbra a utilização de jogos didáticos
para o ensino de química. O jogo desenvolvido se
aplicada como uma metodologia introdutória para o
ensino da “Tabela Periódica”4.

Resultados e Discussão
Em 17 de fevereiro de 1869, o cientista

russo Mendeleev, um jogador contumaz do jogo de
cartas “paciência”, debatia-se com um problema:
como colocar ordem na então recente ciência da
química? Exausto, caiu adormecido sobre sua mesa
de trabalho– e teve um sonho que lhe anunciava a
chave para montar a Tabela Periódica dos
elementos4.

O jogo proposto neste trabalho, cujo nome
é "Jogando Paciência com Mendeleev", foi
elaborado com base no processo de criação da
tabela periódica. No jogo a classificação dos
elementos químicos, e a sua divisão (período e
família), são discutidas com o propósito de fazer
com que os alunos participem juntos na pesquisa e
construção da tabela periódica. Na Fig 01 pode ser
observado as cartas do jogo e bem como sua
organização no tabuleiro.

Para introduzir o assunto, inicialmente os
alunos resolverão um jogo de caça-palavras feito a
partir de um texto introdutório que deverá abordar o
assunto - tabela periódica, mostrando a sua
estrutura e sua organização.

Após esta etapa, os alunos serão divididos
em grupos, e será distribuído para cada grupo de
alunos as cartas com os elementos químicos
pertencentes a uma mesma família da tabela
periódica. Em um tabuleiro deverá ser montada a
Tabela Periódica com as cartas do jogo.
Considerando cada elemento que for surgindo, o
grupo encaixará a carta na tabela que está sendo
montada no seu devido período e as propriedades
semelhantes devem ser confirmadas pelo professor.

Fig 01. Tabuleiro do jogando paciência com Mendeleev.

Conclusão
A utilização de jogos didáticos para o

ensino de química auxilia no processo de ensino
aprendizagem, uma vez que, proporciona uma maior
participação do aluno na construção do conceito
químico, motivando este a ser mais participativo em
sala de aula.
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Ensino de Química e Inclusão

A utilização da Grafia Braille para o ensino de Química em sala de aula,
através de um material alternativo.
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Palavras-Chave: Deficiência visual, Grafias Braille, ensino de química, Polímeros.

Introdução
A necessidade de adaptações de materiais e de
estratégias metodológicas para a educação do aluno
com deficiência visual. Na representação das
linguagens específicas, o aluno cego vale-se das
grafias Braille correspondente às disciplinas,
acrescentando-se ainda, o uso de gráficos, tabelas,
diagramas e outros, cuja transcrição para o sistema
Braille e adaptação em relevo demandam recursos
humanos. E materiais adequados1 2.
A ciência química é caracterizada pelo uso e pela
aplicação de teorias e modelos específicos. Além
disso, a Química possui uma linguagem própria que
permite a comunicação entre cientistas de diferentes
áreas que utilizam esses conhecimentos3.
O conteúdo do ensino médio Polímeros é um dos
mais utilizados nas questões contextualizadas
utilizadas nas novas avaliações de ensino. O motivo
disto reside no fato que os plásticos são os materiais
mais relacionados ao nosso cotidiano, entretanto o
conceito de polímeros nem sempre pode ser
entendido por todos.
O objetivo desta metodologia é permitir aos alunos
com ou sem deficiência visual entender o conceito
de polímero, utilizando uma maquete com
informações em braile e formas que podem ser
tocadas pelos alunos permitindo o entendimento do
conteúdo apresentado.

Resultados e Discussão
A maquete da (Figura 1) foi desenvolvido com os
seguintes materiais: 1) bolas de isopor de tamanho
médio 2) folhas de isopor com 20/30 cm. 3) isopor
cortados em formatos de triângulo.4) tintas guaches
nas cores azul e vermelho. 5) palitos de churrasco.
6) bastão de cola quente. 7) cola para isopor. 8)
arame. 9) papel camurça na cor verde.10) bolas de
miçangas grandes e pequenas na cor branca.
Os equipamentos de baixo custo utilizados pelas
ações de Inclusão devem possuir arquitetura aberta
que permita o desenvolvimento e aperfeiçoamento do
aluno. No conceito de acessibilidade para todos, como
recurso que favorecem o processo de alfabetização
que ao utilizar materiais ou jogos adaptados serve
como técnica de ensino.

Fig 1 – Maquete para ensino de Polímeros.

Utilizando um sistema de escrita em relevo,
explorado por meio do tato. Cada bola é
representada por uma letra, formando palavras
permitindo ao aluno um melhor entendimento.
As maquetes e os objetos, além de poderem ser vistos
por outros estudantes, podem ser tocados e
manipulados pelos deficientes visuais. O tato é
seguramente uma via receptora de informações
diversas de tradução do ambiente externo para o
interno, para desenvolver uma compreensão ótima do
seu mundo, essas pessoas precisam do sentido do
tato.

Conclusões
Elaborado com materiais alternativos acessíveis
para os professores, permite a inclusão dos alunos
em uma aula em que todos podem compreender
conceito de polímeros, dentro de uma atmosfera de
inclusão que facilita o entendimento, a curiosidade e
o interesse dos alunos com deficiência visual.
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Introdução
Os Livros didáticos nas redes estaduais de ensino
continuam sendo o único meio impresso que o
professor tem de realizar o processo de ensino
aprendizagem, permitindo a inserção dos conteúdos
da disciplina, o político, o econômico e o cultural,
pois estes aspectos contribuem para formação
inicial dos discentes. Assim, o professor deve buscar
no livro didático as contribuições que o possibilite
mediar a construção do conhecimento científico pelo
aluno para que este se aproprie da linguagem e
desenvolva valores éticos, mediante os avanços da
ciência contextualizada e socialmente relevante
(PERUZZI, et al, 2000)2.

Para a escolha deste instrumento facilitador entre
professor e aluno, o primeiro tem a ajuda do Guia do
Programa Nacional do Livro Didático – GPNLD, que
permite orientá-lo na melhor escolha do material,
possibilitando uma contextualização ampla da teoria
é pratica, onde o aluno pode fixar melhor toda a
estrutura conceitual da ciência, desdobrada em
diferentes áreas conhecidas por Química Inorgânica,
Química Orgânica e Físico-Química.

Resultados e Discussão
Nesse contexto, foi elaborada uma cartilha pelos
alunos de Química Licenciatura da Universidade
Federal de Alagoas, com objetivo de permitir aos
Professores do Ensino Médio da disciplina de
Química facilitar a escolha do Livro Didático, com
uma linguagem compreensível, ilustrativa e a
inserção dos assuntos do cotidiano. A mesma foi
elaborada de acordo com o Guia do Livro Didático
que é ofertado pelo Ministério da Educação – MEC,
que tem a função de guiar e orientar na escolha do
livro.
A princípio foi necessário saber como era feita a
escolha do livro didático de Química nas escolas
estaduais de Alagoas. Em seguida observou-se que
os professores não seguem as orientações que o
Ministério da Educação disponibiliza, pois, estes
docentes não têm tempo e recursos necessários
para avaliação, sendo assim, o livro escolhido é
definido de forma aleatória. Após as pesquisas e
discussões em sala de aula, foi sugerida a
preparação de uma cartilha que inicialmente foi
elaborada usando o software Power Point, e o Paint
tool, logo depois, transferimos para o papel e

imprimimos em uma gráfica para que a visualização
ficasse acessível a todos.
Depois disso foi feito uma visita e escolas da Rede

Estadual e 20 professores foram consultados e
relataram experiências na sala de aula que
deveriam ser acrescentadas neste material para que
o professor e a gestão da escola pudesse ter
sucesso na escolha do livro didático. Sendo assim,
os docentes acharam válida a inserção deste
material na rede estadual de ensino, pois, é mais um
recurso que nós e futuros docentes teremos para
escolha do livro didático e facilitar a transmissão do
conhecimento.

Figura 1: Tópicos que estão contidos na cartilha.

Conclusões
O trabalho procurou demonstrar a importância de
inserir o aluno no mundo químico, é, além disso, foi
ressaltado que uma aprendizagem baseada no
cotidiano facilita de certa forma a retenção dos
conceitos e diminui a noção de que a química é uma
ciência abstrata. Sendo assim esta cartilha
proporcionará aos docentes uma forma mais clara e
objetiva para a escolha do livro didático mais
apropriado.
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Introdução
Com as reformas na educação um desafio é
apresentado aos educadores de todos os níveis
educacionais: como tornar o ensino articulado com
os interesses e necessidades básicas dos alunos
presentes nas escolas do ensino fundamental e
médio? (BRASIL, 1999). No caso da Química, os
estudantes mostram dificuldades em aprender,
talvez por não perceberem o significado ou a
validade do que estudam. Uma das causas desse
problema é que usualmente os conteúdos são
trabalhados de forma descontextualizada,
considerando que alguns professores não
conseguem relacionar os conteúdos científicos com
fatos do cotidiano (CHASSOT, 2003).
As limitações na forma como os conceitos químicos
são abordados parecem continuar, mesmo após
mudanças na legislação educacional, seja na
Educação Básica ou Superior. Por esse motivo, é
importante buscar identificar características das
aulas de professores de Química, para compreender
como vem ocorrendo a prática pedagógica destes
docentes. Essa pesquisa faz parte de um projeto
maior que engloba as ações do
PIBID/UFS/Química/Campus de São Cristóvão,
desenvolvidas com 25 alunos de duas escolas da
rede pública de ensino de Aracaju/SE. Utilizou-se
como instrumento de coleta de dados um
questionário fechado. Neste trabalho são
apresentadas respostas à seguinte questão: “Com
relação às atividades realizadas pelo seu
professor/a, marque um X nas alternativas que
representam situações que ocorrem nas aulas de
Química”, as respostas às opções são apresentadas
na Figura 1.

Resultados e Discussão
Os sujeitos da pesquisa são alunos da 2ª série do
Ensino Médio, com idades entre 15 e 18 anos. Na
Figura 1, é apresentado um gráfico dos recursos
utilizados pelos professores. Percebe-se que o
professor do Colégio A utiliza maior conjunto de
metodologias e estratégias de ensino em suas
aulas. O uso dessa pluralidade de metodologias
contribui para a inclusão dos alunos nas aulas de
Química (GOMES e MORTIMER, 2008),
contribuindo para melhoria da aprendizagem.

Figura 1. Recursos utilizados pelo professor (%)
Em relação à prática do professor B, observam-se
traços de um ensino tradicional, com ênfase na
transmissão de conteúdos e do uso do livro didático.
Apesar da sua importância reconhecida, o livro
didático ainda é usado apenas como objeto para
obtenção de informações por parte de alguns
professores (ECHEVERRÍA, MELLO, GAUCHE,
2010).

Conclusões
Percebem-se diferenças entre as práticas
pedagógicas dos professores analisados. Enquanto
o professor do colégio A, faz uso de uma pluralidade
de estratégias, o professor do colégio B
praticamente usa apenas o livro didático. É
importante ampliarmos este estudo, para
compreensão dos motivos que levam os docentes, a
apresentarem comportamentos distintos.

Agradecimentos
Ao Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à
Docência - PIBID/CAPES pela concessão das
bolsas. Aos alunos e professores das escolas.
BRASIL, Ministério da Educação (MEC), Secretaria de Educação
Média e Tecnológica (Semtec). Parâmetros Curriculares
Nacionais para o Ensino Médio. Brasília: MEC/Semtec, 1999.
CHASSOT, A. Alfabetização científica: Questões e desafios
para a Educação. 3. ed. Rio Grande do Sul: Unijuí, 2003
ECHEVERRÍA, A.R; MELLO, I.C; GAUCHE, R. Livro Didático:
análise e utilização no ensino de Química. In: SANTOS, W.L.P

390



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

X Escola de Verão em Educação Química (EVEQUIM) e III Seminário Integrador Iniciação a Docência: Ações do
PIBID Química na Educação Básica, São Cristóvão/SE, de 01 à 04/04/14.

Ensino e aprendizagem

Níveis de representação do conhecimento químico e a explicação de
alunos da licenciatura em Química para o fenômeno do “estouro da
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Introdução
A divulgação de pesquisas na área de Educação em
Química tem apontado críticas ao ensino desta
ciência, especialmente pelos problemas de
aprendizagem apresentados pelos alunos. Parte das
dificuldades são relacionadas à ausência de
discussões que envolvam o cotidiano. Além da
pouca interação entre os três níveis de
representação do conhecimento químico
(macroscópico, microscópico e representacional).
Segundo Wartha, Filho e Jesus (2012) o nível
Macroscópico encontra-se no campo do que pode
ser observado. As fórmulas e equações químicas
constituem o nível Representacional. O nível
Microscópico explica o arranjo e movimento das
moléculas, recorrendo-se a modelos atômicos. Um
conceito aparentemente simples de ser
compreendido é o de densidade. Um fenômeno que
pode ser explicado a partir deste conceito é o
“Estouro da garrafa”. Ao preenchermos o volume de
uma garrafa com água até a tampa e levarmos o
material para o refrigerador, observa-se após o
congelamento da água o estouro da garrafa. Mas,
porque isso ocorre? A explicação para este
fenômeno está relacionada a diminuição da
densidade da água. Porém, porque a densidade da
água diminui? Para Mortimer (1996) a água passa
do estado líquido para o sólido gerando a formação
de um arranjo cristalino do gelo. As moléculas de
água presentes no retículo ocupam mais espaço,
em relação as moléculas no estado líquido,
consequentemente o volume da água no estado
sólido é maior e a sua densidade menor. A
explicação para este fenômeno requer compreensão
dos três níveis de representação do conhecimento
químico. Buscamos neste trabalho analisar as
explicações de um grupo de estudantes da
Licenciatura em Química para questão “Joãozinho
preencheu uma garrafa de refrigerante com água
até a tampa. Em seguida, colocou a garrafa no
congelador. Após certo tempo a garrafa
estourou. Explique o fenômeno ocorrido? Se
necessário utilize desenhos para explicar sua
resposta”. Além de classificar suas respostas de
acordo com os três níveis de representação do
conhecimento químico.

Os sujeitos da pesquisa são 33 alunos do curso de
Licenciatura em Química da Universidade Federal
de Sergipe/Campus de São Cristóvão. A coleta de
dados ocorreu durante o período 2013/2 na
disciplina Ferramentas Computacionais para Ensino
de Química.

Resultados e Discussão
A maior parte das respostas foram agrupadas no
nível macroscópico, (57,6%). Pois, os alunos
tentam explicar o fenômeno a partir apenas do que é
observado. Levam em consideração as relações,
aumento de volume, diminuição da densidade da
água, a pressão, temperatura, estado físico da
matéria, etc. Conforme respostas abaixo:
“Ocorreu uma expansão da água, que quando
congelada aumenta seu volume em consequência
aumentando sua pressão sobre a garrafa.”
“A pressão exercida dentro da garrafa ultrapassou
seu limite por conta da mudança de estado físico
conjunto a temperatura”.
(36,4%) dos alunos apresentam respostas mais

elaboradas dentro do nível microscópico, conforme
resposta abaixo:
“O reticulo cristalino da água liquida é bem diferente
da água em estado sólido, pois nesse estado, as
moléculas tendem a se organizarem, diferente da
água liquida. Com essa organização de moléculas,
existe uma tendência natural de espaços vazios
entre elas aumentarem, e com isso a pressão
também. Por isso a garrafa estourou."
Os outros 6% apresentam respostas em nível
representacional.

Conclusões
As respostas dos alunos foram coerentes. Porém,
percebeu-se que as suas respostas concentra-se
em sua maioria no nível macroscópico. O que
mostra a necessidade de aproximação entre os três
níveis de representação do conhecimento químico.
_________________
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Química, 2012. MORTIMER, E. F.  Água=H2O¿ O significado das
fórmulas químicas. Química Nova na Escola, n. 3, maio de 1996.
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Experimentação
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Palavras-Chave: Experimentação, Ensino e Aprendizagem.

Introdução
A abordagem das práticas experimentais no ensino
de Química é motivo de preocupação de muitos
pesquisadores. Admitem conscientes ou
inconscientes, que o processo de ensino de ciências
(química) se concentre na transmissão e na
cobrança de conteúdos científicos prontos,
acabados, inquestionáveis, em que não há lugar
para problemas e discussões de ensino, mas só de
aprendizagem (SCHNETZLER, 1994 p, 64). Para
Santos (2009) é importante uma abordagem que
busque fazer com que o aluno entenda o que ele
mesmo está fazendo para que desta forma busque
tornar o ensino diferenciado e motivador, pois
muitas são as insatisfações por parte dos alunos de
educação básica devido a forma em que os
assuntos são abordados em algumas disciplinas.
De acordo com levantamento prévio, muitos
professores não desenvolvem experimentos por
alegarem falta de material no estabelecimento
escolar. Portanto, essa foi uma proposta a qual
buscou mostrar aos alunos moléculas nas quatro
dimensões.
O objetivo deste trabalho é proporcionar aos alunos
de ensino médio (3º ano) novos métodos de
aprendizagem bem como o desenvolvimento das
atividades experimentais, exercitando a criatividade
para produzir modelos geométricos utilizando
materiais de baixo custo.

Resultados e Discussão
O trabalho foi desenvolvido em um Colégio da rede
Pública Estadual, com alunos do 3º ano do ensino
médio do turno noturno, sendo que o conteúdo
abordado na atividade foi geometria molecular.
Foi solicitado aos alunos que trouxessem bolinhas
de isopor de diversos tamanhos e palitos de
churrascos.
Na sala de aula foram abordados tipos de geometria
molecular (Linear, Angular, Tetraédrica, Trigonal
Plana, Hexagonal) e para cada um desses foram
apresentados exemplos através de imagens.
Atrelado aos assuntos de funções oxigenadas os
alunos construíram estruturas (Figuras 1 e 2)
utilizando o recurso de bolinhas de isopor e palitos
de churrascos e assim puderam entender melhor

como se davam as ligações existentes entre os
átomos.

Figura1: Alunos confeccionando os modelos

Figura 2: Modelo de função oxigenada confeccionado pelos
alunos.

Conclusões
Sabemos que, a implantação de metodologias aptas
a tornarem o processo de ensino e aprendizagem
mais dinâmico e de fácil compreensão depende
muito do desempenho e da formação inicial dos
professores, no entanto, pouca é a formação inicial
oferecida pelas universidades para utilizar essa
metodologia, dita em algumas pesquisas como
motivadora e que desperta uma curiosidade do
aprendiz.
Com o desenvolvimento desse trabalho, os alunos
puderam entender melhor o conteúdo trabalho além
de estarmos em um momento de diversão dito pelos
alunos.
___________________
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Introdução
As Historias em Quadrinhos (HQs) surgiram nos
Estados Unidos e logo depois se disseminaram pelo
mundo até chagar ao Brasil, onde recebeu o nome
popular de gibi. As HQs apresentam características
lúdicas, linguísticas e fatores de natureza cognitiva.
A LDB 9.394/96 e os Parâmetros Curriculares
Nacionais (2002) reconhecem que as HQs são
ferramentas didáticas que ensina de forma rápida,
lúdica e de fácil compreensão, sua arte visual
prende a atenção e desperta o interessa ao leitor.
Numa perspectiva “quadrinizada”, os textos
carregados da linguagem hermética tornam
acessíveis numa linguagem universal, onde o aluno
(autor) torna-se algumas vezes o personagem.
Os quadrinhos mostram-se um grande atrativo
sobre os alunos devido o seu forte apelo visual. Isto
pode torná-los um eficiente instrumento para atrair a
atenção dos alunos para o entendimento do
conteúdo Químico.
Para Soares (2008) a proposta de introduzir as HQs

no ensino de Química vai além da simples
compreensão dos conteúdos. Permite explorar a
leitura dos alunos, possibilidades do imaginário,
fixação de conteúdos que são importantes para a
sua formação enquanto cidadão. Nesta perspectiva
este trabalho tem como objetivo incentivar os alunos
a traduzirem as linguagens escritas em HQs ligadas
aos conteúdos Químicos trabalhados pelo professor.

Resultados e Discussão
O trabalho foi desenvolvido em um Colégio da rede
Pública Estadual, com alunos do 1º ano do ensino
médio, sendo que o conteúdo abordado para a
confecção “Propriedades da matéria”.
Para que eles confeccionassem o material,
trabalhou-se com eles a estrutura de um gibi, sendo
entregue gibis impressos, para que pudessem ser
usados ou não na confecção das HQs. Assim a
primeira atividade seria escrever um texto
relacionado a propriedades da matéria, depois
escolher os personagens fictícios ou não e a partir
de então montar a atividade. Vale ressaltar que está
atividade foi realizada em um horário diferente dos
horários de aula proposto pelo calendário do
Colégio.

Foram trabalhados diversos modelos de quadrinhos
para as diversas situações como fala, pensamento,
gargalhadas, etc. Os alunos estavam divididos em
grupos para possibilitar maior desenvolvimento da
atividade e ao término, as HQs foram apresentadas
aos demais colegas.
A confecção do trabalho possibilitou o
desenvolvimento de habilidades e competências,
tais como as regras da língua portuguesa para
abordar os conteúdos Químicos. Estes alunos
puderam aprofundar ainda mais a discussão do
assunto proposto visto que, estavam realizando
trabalho em grupo além da criatividade e
organização desde a confecção até as
apresentações.

Conclusões
A produção das HQs pelos alunos, a partir das
propriedades da matéria, mostrou-se como
estratégia para o processo de desenvolvimento de
habilidades e aprendizagem como também forma de
avaliação do entendimento de conceitos Químico,
pois através delas os alunos puderam popularizar os
conhecimentos adquiridos, tornando-os acessíveis
aos outros através das imagens.
A explicação científica e cotidiana demonstrou-se
grau de abstração, caráter linguístico na escrita e
nos desenhos ao se confeccionar a atividade. Além
de atender as recomendações da LDB e dos PCNs
como uma ferramenta para desenvolver no aluno
processo de ensino, de aprendizagem, de
habilidades e de competências.

____________________
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Introdução
Segundo Barreiro e Gebran (2006, p. 22) a
formação dos licenciandos, por meio de práticas
pedagógicas, proporcionam a articulação do
aprendizado teórico/prático e o desenvolvimento de
estratégias metodológicas para auxiliar o processo
ensino-aprendizagem, fundamentando-se a
qualidade da formação inicial, dos mesmos como
agente autônomo em sua construção profissional
docente. Desta forma, uma das funções dos
professores formadores é a mediação de pesquisa e
reflexão, dos professores em formação em relação
ao uso dos diferentes recursos disponíveis para as
aulas de química. Por isso é necessário o
licenciando vivenciar práticas que lhe
proporcionassem maturidade para desenvolver
estratégias diferenciadas, momentos de
problematização e contextualização e utilização de
recursos como materiais paradidáticos, trazendo-lhe
assim uma aprendizagem significativa, Desse modo
o objetivo dessa proposta foi de estimular nos
licenciandos a criatividade e a coragem de trabalhar
materiais paradidáticos como meio alternativo de
enriquecer sua prática futura em sala de aula. Para
isso foi realizado assim em uma turma de didática
para a formação de professores da Universidade
Estadual de Goiás, uma análise do livro (Figura 1)
Marie Curie e a radioatividade, de Steve Parker,
articulada com o documentário O Clã Curie, da Saga
Prêmio Nobel com a finalidade de avaliar sua
possível utilização em aulas de química em turmas
do Ensino Médio.

Figura 1. Paradidático Marie Curie e a radioatividade
(Fonte: arquivo dos autores)

Resultados e Discussão
O livro paradidático deve proporcionar o prazer da
leitura pela contextualização, ou seja, como nos diz
Krasilchik (2000, p. 90) os conteúdos devem
relacionar-se ao cotidiano ou trazer informações
interessantes. Para a realização dessa análise,

utilizamos os seguintes critérios: conteúdo
abordado, aspectos: visual, social, tecnológico,
lingüístico, e gráfico. O material paradidático aborda
a história de Marie Curie desde sua infância à dama
da ciência, possui quadros mostrando a realidade
social na qual ela estava inserida, descreve a
descoberta dos materiais radioativos, polônio e
rádio, evidenciando o processo realizado para a
obtenção de tais, não deixando de citar os impactos
visíveis e invisíveis dos elementos radioativos. Ainda
possui uma linguagem de fácil compreensão, de
forma clara e objetiva, suas imagens acrescentam
os conteúdos abordados, despertando o interesse
do leitor pelo assunto. Articulando a leitura do livro
com o documentário utilizado, propõem-se então
uma discussão, juntamente com a elaboração de
questões, sobre os vários temas trazidos pelo autor,
como os conteúdos científicos e históricos
abordados, ressaltando o marco da inserção da
mulher na sociedade principalmente na comunidade
científica, que foi conquistado de forma plausível por
Marie Curie.

Conclusões
Em aspecto geral, adotaríamos esse livro como
auxílio paradidático. A contextualização pôde levar
os acadêmicos a questionamentos que os
auxiliaram na melhor compreensão dos conteúdos
trazidos pela obra, proporcionando uma experiência
significativa para os mesmos, acrescentando na sua
formação inicial despertando um espírito autocrítico
em suas práticas.

Agradecimentos
Aos acadêmicos que colaboraram com a pesquisa e
equipe de estágio supervisionado.
____________________
BARREIRO, Iraíde Marques de Freitas; GEBRAN, Raimunda
Abou. Prática de ensino: elemento articulador da formação do
professor.. São Paulo: Avercamp, 2006
KRASILCHIK, M. Reformas e Realidade: O Caso Do Ensino De
Ciências. São Paulo: Perspec. vol.14, n.1, p.90, 2000. Disponível
em: www.scielo.br/pdf/spp/v14n1/9805.pdf. Acesso em:
Fevereiro, 2014.
A Saga do Prêmio Nobel: O Clã Curie. Disponível em:
www.youtube.com/watch?v=KG9Rgp7uqhA. Acesso em:
Fevereiro, 2014.

394


	Sem título

