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RESUMO. O presente artigo busca ressaltar a importância do Ensino da Química na Educação de 
Jovens e Adultos. Ao relacionar-se esta ciência com o cotidiano, vislumbra-se um maior entendimento 
do conteúdo, fazendo com que o educando tenha mais interesse pelas aulas e mostrando como a 
Química é aplicada no dia a dia, o que a torna mais interessante. Entre os desafios dos professores 
de Química ao longo de sua carreira, certamente se inclui a necessidade de utilizar uma metodologia 
que favoreça a aquisição de conhecimentos, tornando essa experiência a mais agradável possível. 
Pretende-se que o aluno perceba como os diferentes elementos químicos estão permanentemente 
presentes em seu cotidiano. 
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INTRODUÇÃO 

 

A presente proposta como conclusão parcial do Programa de 

Desenvolvimento Educacional (PDE), tem como objetivo dar apoio e assessorar os 

professores da disciplina de Química, bem como implementar a Produção Didático-

Pedagógica em sala de aula. 

A grande maioria dos alunos que ingressam no Ensino Médio traz consigo o 

conceito de que aprender Química é difícil e complicado. O professor como 

mediador do processo de ensino aprendizagem, tem a função de cativar esses 

alunos para que isso não ocorra. Portanto, ele deve relacioná-la às necessidades 

básicas do ser humano no que diz respeito ao cotidiano e ao meio em que ele vive, 

onde os conceitos químicos estão implícitos.  

Obtendo os conceitos básicos de química, o cidadão já pode se posicionar em 

relação aos inúmeros obstáculos de sua vida moderna, como: poluição, recursos 

energéticos, reservas minerais, uso de inseticidas, etc. Portanto, aprender sobre os 

diferentes materiais, suas ocorrências, seu processo de obtenção, suas implicações, 

permite-nos traçar paralelos com o desenvolvimento social e econômico do homem 

moderno. 

O aprendizado da Química exige o comprometimento com a cidadania, 

observando que o professor deve mudar sua postura em relação à sua prática 

didático-pedagógica e elaborá-la para que esteja diretamente ligada ao cotidiano do 

aluno, abordando a essência de conceitos simplificados, para que os estudantes 

sejam encorajados à aprendizagem da Química. Muitos adquirem certa resistência 

ao aprendizado da disciplina devido à falta de contextualização, pois não 

conseguem relacionar o conteúdo programático com o cotidiano, além de ser exigida  

excessiva memorização. É necessário dizer que o ensino tradicional, faz com que 

muitos professores ainda insistam em métodos nos quais os alunos, como 

pressuposto de aprendizagem, tenham que saber fórmulas e dados das tabelas 

memorizadas, sendo que tais práticas em nada contribuem para o aprendizado 

necessário ao Ensino Médio. 

O estudo sobre a Química no cotidiano e sua aplicação na Intervenção 

Pedagógica na Escola abordou com destaque as tarefas simples que os alunos 

realizam em seu dia a dia, observando os produtos que são utilizados e, a partir 

desse conhecimento, procurar observar a analogia com a Química. Para a 



 
 

consecução de tal objetivo foi aplicado o Projeto de Intervenção Pedagógica no 

Colégio Estadual Alberto Carazzai, no município de Cornélio Procópio – PR, na 

modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA), durante as aulas de Química. 

A problematização do tema leva em consideração que há conhecimento 

científico cuja elaboração está atrelada a uma abordagem experimental e que essa, 

por sua vez, está ligada a um processo investigativo. Levando em conta que esse 

processo perpassa o estudo dos fenômenos e das leis que regem a Química, busca-

se alcançar um dos mais importantes objetivos educacionais: a formação do 

pensamento e das atividades do sujeito crítico. Desta forma, como é possível 

ensinar Química por meio de uma abordagem contextualizada? 

Sendo assim, temos como objetivo geral: analisar as construções de ensino 

contextualizado da Química, utilizando a tabela periódica para os alunos da 

Educação de Jovens e Adultos. Para executar este, alguns objetivos específicos 

foram estabelecidos: investigar a relação do cotidiano dos alunos com a Química 

ensinada no Ensino Médio; verificar se, a partir de aula contextualizada, pode 

ocorrer um aprendizado eficiente dos alunos; avaliar se o ensino contextualizado 

contribui para que o aluno observe aplicações da Química no seu dia a dia; 

demonstrar a importância da Química no cotidiano do aluno, e montar e implementar 

atividades relacionadas com a tabela periódica. 

 

1. Fundamentação Teórica  

 

O ensino de Química sempre se apresentou como um obstáculo para os 

alunos do Ensino Médio, os quais têm dificuldades para compreender os seus 

conceitos e significados. Isso ocorre em maior intensidade na modalidade de Ensino 

de Jovens e Adultos (EJA), onde, normalmente, os alunos sentem maiores 

dificuldades e frustrações, por acharem que não apresentam capacidade para 

aprender Química, e por não perceberem que a disciplina está presente em seu dia 

a dia.  

Conforme nos afirma Ferreira: 

 
 

Em nossas atividades no ensino de química, ao longo do tempo, tem nos 
permitido identificar problemas de diferentes ordens, alunos pouco 
motivados em aprender química, professores com dificuldades de 
selecionar conteúdos com o desenvolvimento cognitivo dos alunos e 



 
 

também de acordo com o contexto social (FERREIRA, 2007, p.7). 
 
 

No trabalho realizado no Colégio Estadual Alberto Carazzai, em Cornélio 

Procópio – PR, percebeu-se que os alunos desta modalidade demonstram certo 

temor para matricular-se nesta disciplina, alegando como obstáculo o grau de 

dificuldade no entendimento da mesma. Nos modelos de organização coletiva, 

conforme citação abaixo, os alunos pensam que não têm condições de ir adiante, 

achando não serem capazes de aprender. Na organização individual normalmente 

deixam para se matricular no final do curso. 

De acordo com as Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná (2006), assim 

se entende como organização coletiva e individual no sistema de Ensino na 

modalidade Educação de Jovens e Adultos:  

 
 

A organização coletiva se destina, preferencialmente, aos que podem 
frequentar com regularidade as aulas, a partir de um cronograma pré-
estabelecido. A organização individual destina-se de preferência, aos que 
não podem frequentar com regularidade as aulas (PARANA, 2006, p. 25).  

 
 

O aluno matriculado no Ensino de Jovens e Adultos traz, ao expressar seu 

conhecimento, as dificuldades encontradas fora de sua vida escolar, em que na sua 

maioria é obrigado a trabalhar para o sustento da família. Em alguns casos 

apresentam idade avançada e se sentem envergonhados por não terem concluído 

os estudos na idade certa. 

Segundo Peluso: 

 
 

Assim, observa-se que a educação de adultos, na forma como ocorre no 
Brasil, tem como objetivo a recuperação da escolaridade de uma população, 
que por razões múltiplas, não pôde prosseguir com seus estudos. Essa 
característica, a da reposição da escolaridade, tem como consequência um 
perfil de aluno que, do ponto de vista psicológico, traz, consigo a marca do 
fracasso escolar (PELUSO, 2003, p.39). 

 
 

O presente trabalho desenvolveu-se como parte do Programa de 

Desenvolvimento da Educação (PDE), como formação continuada coordenada pela 

Secretaria de Estado da Educação do Paraná em parceria com as Instituições de 

Ensino Superior do Paraná.  

A política pública na educação ao realizar esse curso, tem como objetivo o 

retorno do professor às atividades acadêmicas de sua formação inicial, que, 



 
 

orientado, deve construir material didático para intervenção na escola, como um 

modelo diferenciado a ser trabalhado no processo de ensino e aprendizado.  

Buscou-se apresentar uma proposta metodológica para o ensino de Química 

na modalidade Educação de Jovens e Adultos, procurando a contextualização da 

disciplina, aproximando-a do cotidiano dos alunos. 

Esta modalidade de ensino foi contemplada na Lei de Diretrizes e Bases (LDB 

9.394/96), que traz em seu artigo trigésimo sétimo a seguinte redação: “A educação 

de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade 

de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria” (BRASIL, 1996, p.15). 

Devemos entender que a Educação de Jovens e Adultos, não tem objetivo de 

apenas informar aos alunos, mas sim, capacitá-los para que adquiram novas 

competências, e que sejam preparados para lidar com as novas linguagens e 

tecnologias, para enfrentar os desafios de uma sociedade cada vez mais 

tecnológica.  

De acordo com Tomarozzi et al:  

 
 

O novo conceito de educação de jovens e adultos apresenta novos desafios 
às práticas existentes, devido à exigência de um maior relacionamento entre 
os sistemas formais e não formais e de inovação, além de criatividade e 
flexibilidade (TOMAROZZI, et al 2009, p.24). 

 
 

Para os alunos de um modo geral e principalmente para os adultos, é 

necessário que o ensino seja contextualizado, pois estes desejam ver a aplicação 

prática do que estão aprendendo e a relação com suas vidas.  

Conforme nos ensina Zaharov: 

 
 

O adulto aprenderá melhor aquilo que haja relação lógica e prática com a 
sua vida, necessita de conhecimentos com aplicabilidade imediata, quer 
ensinamentos simples e diretos ... Fazendo a retenção de conhecimento é 
mais elevado quando o indivíduo consegue, durante o processo de 
aprendizagem, relacionar a teoria à prática (ZAHAROV, 2010, p.31). 

 
 

Carvalho (2008), diz que “o adulto manifesta espontaneamente a necessidade 

de saber”, ou seja, “no contexto da aprendizagem, o adulto sente grande 

necessidade de vencer dificuldades, efeito dessa superação constitui-se numa 

conquista, ou reforço positivo o qual produz efeitos positivos no seu autoconceito”. 

(KNOWLES, 1975 apud CARVALHO, 2008, p. 79). 



 
 

Ao considerarmos as Diretrizes Curriculares da Educação Básica do Estado 

do Paraná (PARANÁ, 2006), a disciplina de Química tem como objetivo formar um 

aluno que ao mesmo tempo em que adquire os conhecimentos químicos 

necessários, seja capaz de desenvolver um pensamento crítico sobre o seu 

aprendizado e a relação que a química tem com sua vida.  

De acordo com Santos e Schnetzler: 

 
 

Pode-se considerar que o objetivo central do ensino de Química para formar 
o cidadão é preparar o indivíduo para que ele compreenda e faça uso das 
informações químicas básicas necessárias para sua participação efetiva na 
sociedade tecnológica em que vive. O ensino de Química 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 (SANTOS e SCHNETZLER, 2003, p.93). 

 
 

Vale destacar que quando se contextualiza os conteúdos químicos dentro da 

sala de aula, desperta-se o interesse nos alunos, pois os assuntos trabalhados estão 

diretamente ligados ao seu cotidiano.  

Outrossim, de acordo com os entendimentos de Japiassu (1975), a 

contextualização da disciplina de Química não se demonstra neutra, já que a 

transmissão desses conhecimentos devem  ser  demonstradas na realidade, não de 

forma reducionista, e sim de modo a ensinar a química dentro de uma concepção 

que destaque o papel social, desta através de uma contextualização social, política, 

filosófica, histórica, entre outras.  

Dentro desta perspectiva, objetivando as participações, bem como as 

transformações dessa sociedade com o objetivo de uma melhor qualidade de vida, 

se faz necessário que a disciplina de Química seja também um instrumento que 

permita aos alunos exercer a cidadania plena para que esta participação seja de 

forma ativa e crítica nas tomadas de decisões.  

Dessa forma, demonstrou-se que o ensino contextualizado deve ser 

enfatizado, de forma a transformá-lo em um modelo mais eficiente. Ademais, o 

ensino de Química visa a contribuir para a formação da cidadania, permitindo o 

desenvolvimento de conhecimentos e valores que possam servir de instrumentos 

mediadores da interação do indivíduo com o mundo. Consegue-se isso, mais 

efetivamente, se contextualizar o aprendizado, conforme o entendimento dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (1998). Estes enfatizam com 



 
 

maior destaque que o ensino  desta disciplina seja ministrado a partir da proposição, 

em sala de aula, de conteúdos que demonstrem aos alunos suas aplicações 

práticas. 

Os objetivos principais dessa referida aplicação de temas contextualizados 

em sala de aula são: aumentar o interesse dos alunos ao contextualizar os 

conteúdos; identificar, por parte dos alunos, os conceitos químicos básicos 

necessários à compreensão do tema a ser abordado; dinamizar as aulas de química, 

favorecendo o envolvimento e a participação.   

 
 

Em busca de nova perspectiva, entende-se que a melhoria da qualidade do 
ensino de Química passa pela definição de uma metodologia de ensino que 
privilegie a contextualização como uma das forma de aquisição de dados da 
realidade, oportunizando ao aprendiz uma reflexão crítica do mundo e um 
desenvolvimento cognitivo, através de seu envolvimento de forma ativa, 
criadora e construtiva com os conteúdos abordados em sala de aula 
(OLIVEIRA apud SILVA, 2011, p. 06). 

 
 

A busca de um ensino de Química que contribua para a alfabetização do 

cidadão é retratada por Santos: 

 
 

[...] existência de dois grandes objetivos para o ensino em questão: (I) o 
fornecimento de informações básicas para o indivíduo compreender e assim 
participar ativamente dos problemas relacionados à comunidade em que 
está inserido; e (II) o desenvolvimento da capacidade de tomada de decisão 
para que possa participar da sociedade, emitindo opinião, a partir de um 
sistema de valores e das informações fornecidas, dentro de um 
comprometimento social. Diante desses dois objetivos, percebe-se que o 
ensino de química para o cidadão deve estar centrado na inter-relação de 
dois componentes básicos: a informação química e o contexto social, pois 
para o cidadão participar da sociedade em que está inserido. É da inter-
relação 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,1992, p.166). 

 
 

É necessário que o aluno, ao concluir o Ensino Médio, apresente a 

capacidade de relacionar o que aprendeu com sua prática cotidiana, relacionando-a 

com seu meio social, científico e tecnológico, conforme o que nos diz o art. 22 da Lei 

de Diretrizes e Bases (LDB) Lei 9394/96:  

 
 

A educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, 
assegurando-lhe a formação comum indispensável para o exercício da 
cidadania e fornecendo-lhes meios para progredir no trabalho em estudos 
posteriores (BRASIL,1996, p. 20). 

 



 
 

 

Acompanhando o que está descrito na lei é necessário repensar a forma de 

ensinar, relacionando os conteúdos ensinados com o contexto em que os alunos 

estão inseridos. Dentro deste pensamento o aluno tem uma nova postura crítica 

frente à realidade que lhe é apresentada. 

Assim, o objetivo desta nova proposta de trabalho aos alunos da modalidade 

EJA, cria a oportunidade de visualizar uma realidade educacional, onde os 

conteúdos apresentados não sejam fragmentados, mas sim uma sequência em que 

possa desenvolver o pensamento crítico. 

Segundo Vianna (1986), as desarticulações que ocorrem na estruturação 

curricular, não acontecem por acaso, mas são decorrentes do modelo de 

planejamento que vem sendo desenvolvido nas políticas públicas no processo de 

ensino e de aprendizagem, o qual não visualiza a educação na sua totalidade, mas 

sim de forma fragmentada. 

 
 

A realidade é que, até hoje, nenhum tipo de planejamento das atividades 
escolares conseguiu efetivar a tarefa primordial de especificar, adequar e 
inovar a ação pedagógica. Traduz-se em passos fragmentários e isolados 
de ação educativa, envolvendo apenas alguns aspectos dessa mesma 
ação, esquecendo-se do todo (VIANNA, 1986, p. 12). 

 
 

As novas metodologias e planejamentos do ensino de Química exigem 

também novas práticas aplicáveis ao ensino da EJA. É papel do docente conhecer o 

contexto em que os alunos estão inseridos, observar suas realidades e faixas 

etárias, e planejar conteúdos que estimulem o seu aprendizado de forma 

motivadora. 

Este novo planejamento busca romper com o ensino tradicional, fragmentado 

e linear dos conteúdos de Química. Este novo ensino deve também contribuir para 

que o aluno construa seus conhecimentos e tenha consciência de que o seu 

aprendizado faz parte do seu dia a dia e se relaciona com outras áreas do 

conhecimento. 

 

 1.1 Química no Cotidiano 

 

De acordo com Peruzzo e Canto (1996), a Química está presente em nosso 

dia a dia, e na maior parte das vezes não percebemos. Quando entramos em um 



 
 

supermercado, verificamos a imensa variedade de produtos que estão à venda. A 

grande parte destes produtos tem sua origem nas indústrias químicas ou, então, 

entrou em contato durante sua fabricação com produtos delas provenientes (por 

exemplo: sabões, detergentes, cremes dentais, cosméticos, plásticos, borracha, 

metais, papel, colas, tintas, álcool, sal, açúcar, vinagre, aditivos alimentares, fibras 

têxteis etc.). Consideram-se também as embalagens, que se relacionam de alguma 

forma com a indústria química, como papel, plástico, vidro, metal e a tinta nelas 

utilizadas, pois são obtidas através de processos químicos. 

Os materiais empregados na construção civil, automóveis, aviões, 

embarcações, computadores e eletrodomésticos, além da fabricação de 

medicamentos constituem outros exemplos que se relacionam com as indústrias de 

processos químicos, nas suas mais diferentes modalidades e especialidades. 

Do mesmo modo que substâncias químicas podem contribuir para o bem-

estar da humanidade, elas também podem ser usadas incorretamente, acarretando 

prejuízos à nossa saúde, poluição do ar e das águas, desequilíbrios ecológicos e 

mortandade de plantas e animais. 

O presente projeto de intervenção pedagógica buscou oportunizar um método 

alternativo de ensino, contextualizando o processo de ensino e de aprendizagem 

com o cotidiano do aluno. A aplicação desta metodologia intenciona obter como 

resultado a relação que os alunos possam fazer dos produtos que são manuseados 

diariamente com a presença de elementos químicos. 

Segundo Masseto (1992), a aula deve ser considerada como vivência, ou 

seja, o ensino e a aprendizagem devem estar ligados à vida dos alunos e sua 

realidade. A sala de aula deve ser um espaço que permita e estimule discussão, 

estudo, pesquisa, ou seja, o aprendizado. 

Conforme nos ensina Gomez; Sacristán: 

 
 

É preciso transformar a vida de sala de aula e da escola, de modo que 
possam vivenciar-se práticas sociais e intercâmbios acadêmicos que 
induzam à solidariedade, à colaboração, à experimentação compartilhada, 
assim como o outro tipo de relações com o conhecimento e a cultura que 
estimulem a busca, o contraste, a crítica, a iniciativa e a criação (GOMEZ; 
SACRISTÁN, 1996, p.32).  

 
 

De acordo com Arroio (2002), a Química é a ciência que estuda a natureza da 

matéria, suas transformações e a energia envolvida nesses processos. Ao iniciar o 



 
 

Ensino Médio, o aluno tem o primeiro contato com a disciplina de Química, 

diferentemente das séries anteriores quando se trabalhava os conceitos da Ciência 

enquanto disciplina tratada de forma geral. O estudo da Química, além de 

desenvolver a capacidade de raciocinar logicamente, também deve ser visto como 

um exercício de cidadania, a partir do momento em que o aluno passa a 

compreender os fatos do cotidiano e a fazer uma análise crítica da realidade que o 

cerca. 

Como já foi mencionado quanto à aprendizagem de Química, ela é rotulada 

de “difícil e complicada”. Um dos principais problemas relacionados ao seu ensino 

são as abstrações durante o entendimento das teorias e modelos, considerando que 

estes não são palpáveis. Os professores de Química ainda convivem com outras 

dificuldades, tais como, ambientes inadequados para a realização de experimentos 

que auxiliem na construção de conceitos e literaturas escassas, necessárias para 

uma compreensão adequada. 

Conforme nos ensina Novais: 

 
 

Para aprender Química, você terá de ser alfabetizado em uma nova 
linguagem, em um tipo de escrita próprio dessa ciência, terá de aprender a 
raciocinar utilizando conceitos químicos. Posso de antemão garantindo-lhe 
que, ao lado do prazer de fazer isso, haverá dificuldades, uma vez que essa 
ciência teoriza sobre algo que é invisível, que se vale de modelos abstratos. 
Daí a importância cuidadosa nesse estudo, de modo que novos termos e 
conceitos possam ir adquirindo significado cada vez mais amplo (NOVAIS, 
1999, p.1). 

 

Das dificuldades apresentadas pelos alunos, a introdução sobre conceitos 

relacionados à estrutura da matéria, para quem está iniciando seus estudos nesta 

área, é a mais incompreensível, não contribuindo muitas vezes para a cognição do 

aluno e fazendo com que este passe a detestar esta área do conhecimento, mesmo 

antes de conhecê-la.  

É necessário também que os docentes observem as disparidades entre o 

mundo da ciência e o mundo do cotidiano, distância esta que o academicismo 

exagerado pode tornar ainda maior. Convenções, enunciados, conceitos, teorias, 

modelos e leis podem à primeira vista ser  incompreensíveis. É neste momento que 

o professor deve ser o mediador do processo de ensino, buscando favorecer a 

aprendizagem. 

O professor precisa considerar todas as dificuldades apresentadas no ensino 

da disciplina e encontrar similaridades entre o conhecimento sistematizado e a 



 
 

bagagem cultural que o aluno traz. Certamente estas similaridades se encontram no 

cotidiano do aluno. 

Contudo, devemos observar que uma das tarefas do aprendizado dos 

conhecimentos químicos na escola deve ser a de perceber que a Química está 

presente em nosso dia a dia, segundo Delizoicov et al: 

 
 

A ação docente buscará constituir o entendimento de que o processo de 
produção do conhecimento que caracteriza a ciência e a tecnologia constitui 
uma atividade humana, sócio-historicamente determinada, submetida a 
pressões internas e externas, com processos e resultados ainda pouco 
acessíveis à maioria das pessoas escolarizadas, e por isso passíveis de uso 
e compreensão acríticos ou ingênuos; ou seja, é um processo de produção 
que precisa, por essa maioria, ser apropriado e entendido. (DELIZOICOV et 
al 2002, p.34). 

 
 

Conforme Schnetzler (2000) apud Maldaner (2000, p. 199), “Aprender 

significa relacionar”.  A aprendizagem dos vários conceitos químicos terá significado 

quando levar em conta os conhecimentos e as experiências trazidos pelo aluno, 

quer seja no ensino  regular ou na Educação de Jovens e Adultos, e quando estes 

forem capazes de relacionar os conceitos apresentados ao seu cotidiano, integrando 

os diferentes saberes que a Química oportuniza. 

A disciplina tem por objetivo demonstrar ao aluno o processo de criação 

científica, primeiramente entendendo os princípios, leis e teorias, para depois fazer a 

depuração do conhecimento adquirido, sua aplicação prática e relevância social e 

ambiental. Ao pensarmos que devemos formar cidadãos, é relevante lembrar que o 

aluno seja capaz de apropriar-se do conhecimento científico e de utilizá-lo para 

transformar sua realidade. 

 De acordo com Novais (1999), para gostar e aprender Química são 

necessários três aspectos: 

 
 

O trabalho do professor, seu interesse e empenho e a utilização de recursos 
pedagógicos adequados. Ao professor cabe planejar o curso, estimular o 
aluno a pensar, ajudá-lo a superar dificuldades. E ao aluno cabe manter-se 
interessado em aprender e desenvolver a disciplina necessária para isso 
(NOVAIS, 1999, p. 13). 

 
 

O gosto pelo aprendizado de Química inicia-se pelo estudo de modo regular e 

perseverante, observando que os conteúdos estão totalmente veiculados à realidade 

dos alunos. Com certeza, afirmamos que tudo o que está a nossa volta é química, 



 
 

pois todos os materiais que observamos passaram ou passam por algum tipo de 

transformação.  

Dessa forma ao abordar a Química no dia a dia, se faz necessário trabalhá-la 

de maneira contextualizada. A importância da contextualização dos conteúdos é 

para que se tornem mais palpáveis, próximos de nós, despertando o interesse 

imediato nos alunos, pois os assuntos vinculados estão diretamente ligados ao seu 

cotidiano.  

 

2. Estratégias  

 

Durante o desenvolvimento das aulas de Química, o professor utilizou  

diversas estratégias, para que os alunos se  apropriassem de maneira significativa 

do ensino dos conteúdos relacionados à química: 

 diagnosticar conhecimentos prévios dos alunos; 

 aplicar em sala de aula o conteúdo “tabela periódica” para se trabalhar a 

Química do Cotidiano na Educação de Jovens e Adultos – EJA; 

 trabalhar com elementos químicos presentes no cotidiano dos alunos, fazendo 

uso da tabela periódica; 

 elaborar atividades sobre o conteúdo abordado;  

 identificar no ambiente escolar, objetos que apresentam elementos 

contemplados na tabela periódica; 

 localizar elementos na tabela periódica para outras utilizações cotidianas; 

 discutir questões em relação ao que fizeram e quais as dificuldades 

encontradas; 

 avaliar todo o processo de desenvolvimento. 

 

3. Avaliação  

 

O processo avaliativo desenvolveu-se a partir de múltiplas visões, 

primeiramente a diagnóstica, com objetivo de recolher dados, considerando a 

realidade dos alunos.  

Após a verificação dos dados, aplicou-se uma avaliação formativa, tendo 

como foco o processo de ensino e aprendizagem e concluindo com a avaliação 



 
 

processual, observando a eficácia das metodologias, bem como a evolução de 

aprendizagem dos alunos. 

Ao final desse processo observou-se que os alunos foram capazes de: 

Perceber que a Química está presente em nosso cotidiano e em todo o 

processo de desenvolvimento da humanidade, identificando os elementos químicos 

por meio da utilização da tabela periódica, e sua posição a partir de seu número 

atômico. 

Neste contexto procurou-se observar os elementos químicos na tabela 

periódica, bem como as famílias, períodos, elementos representativos e de 

transição, identificando os metais, semimetais, não metais e gases nobres. Desta 

maneira, ocorreu apropriação de aplicações de alguns elementos químicos no 

cotidiano, elevando a importância e o desempenho da Química. 

Figura 1 – Tabela periódica dos elementos 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Disponível em: <http://www.clickescolar.com.br/wp-content/uploads/2010/03/tabela-periodica.png>. 
Acesso em: 28/08/2013. 

http://www.clickescolar.com.br/wp-content/uploads/2010/03/tabela-periodica.png


 
 

4. Metodologia 

 

A presente proposta metodológica foi desenvolvida no Colégio Estadual 

Alberto Carazzai, na cidade de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, na modalidade 

de Educação de Jovens e Adultos – EJA, com uma turma de organização coletiva, 

formada por 19 alunos. A implementação da Unidade Didática contemplou o período 

de 10.02.14 a 25.02.14 e foi  desenvolvida em 32 horas, no período noturno. 

Devemos observar a metodologia na modalidade EJA, como um espaço de 

estudo, dando ao aluno possibilidades de perceber as diversidades científicas, 

culturais, sociais e políticas e garantindo a aprendizagem, que em um momento 

anterior, não foi possível. 

O objetivo da metodologia desta modalidade de ensino é inserir o educando 

no contexto de modernização econômica e política do mundo contemporâneo e suas 

adequações no mundo do trabalho. Para tanto a metodologia deve ser centrada no 

educando, possibilitando a sua participação efetiva no processo de ensino e 

aprendizagem, de forma ativa, investigativa e responsável pelo seu aprendizado.  

A implementação iniciou-se com aplicação de instrumento de coleta de dados 

com objetivo de conhecer o perfil e avaliação diagnóstica, observando o 

conhecimento prévio dos educandos e assim, estruturando o trabalho futuro.  

A unidade didática desenvolvida propôs contemplar o conteúdo Tabela 

Periódica, para se trabalhar a química, examinando os elementos químicos que se 

encontram presentes no cotidiano dos alunos. Desta forma, a proposta foi aplicada 

aos alunos observando sua experiência de vida e os conhecimentos populares. A 

tabela periódica foi apresentada e proposta como ferramenta de trabalho que os 

alunos passaram a relacionar com o cotidiano e a partir deste momento, iniciou-se a 

sua contextualização. Durante o desenvolvimento desta proposta, ocorreu a 

necessidade de os alunos conhecerem um pouco mais sobre a importância dos 

elementos químicos que estão presentes no dia a dia. No término da 

implementação, foi perceptível o maior índice de apropriação dos alunos a respeito 

dos elementos químicos da tabela periódica como algo presente em suas vidas 

cotidianas e principalmente como conhecimento científico. 

 

 



 
 

4.1 Perfil dos alunos  

 

O alunado da EJA é adulto com uma idade variável entre 19 e 41 anos, todos 

trabalhadores, sendo a classe composta por 11 mulheres (57,89%) e por 08 homens 

(42,11%), todos residentes nas proximidades da escola.  

Os alunos relatam que seus estudos iniciaram-se em escolas públicas e que 

permaneceram fora da sala por um período demonstrado nesta ordem: 07 alunos 

por um período de cinco anos, 08 alunos por um período de oito anos, 03 alunos por 

período de dez anos e 01 aluno permaneceu fora por mais de 12 anos. A maioria 

dos alunos relatou que o seu afastamento da sala de aula deu-se por motivos de 

trabalho, pois tinham necessidade de ajudar a família na complementação da renda 

familiar. 

 

4.2 Análise de resultados 

 

4.2.1 Análise da avaliação diagnóstica 

 

De acordo com as intervenções diagnósticas representados no gráfico abaixo 

– figura 01, pode-se concluir que os alunos na modalidade Educação de Jovens e 

Adultos – EJA entram na escola com um índice muito baixo de conhecimento prévio 

na disciplina de Química, necessitando da intervenção direta do professor para que 

ocorra a evolução destes conhecimentos. 

Buscando solucionar as dificuldades apresentadas pelos alunos conforme o 

seu conhecimento explicitado no gráfico abaixo, o professor elaborou diversas 

questões relacionadas ao cotidiano e ao conhecimento prévio da disciplina de 

química em que demonstraram baixo nível de apropriação dos conteúdos. Após 

serem realizadas diversas intervenções em sala de aula pelo professor, conforme os 

dados apresentados e demonstrados graficamente, pôde-se notar que ocorreu uma 

evolução dos conteúdos relacionados à química e questionados em sala de aula. 

Salientamos que o projeto de intervenção pedagógica alertou para o 

despreparo dos alunos nos conhecimentos da disciplina de química, ficando a cargo 

do professor da área, desenvolver projetos e metodologias que motivem, despertem 

o interesse e que demonstrem na prática, que a química está presente no cotidiano 

de todos, mostrando o quanto é importante aprender e estudar química. 



 
 

 

Figura 2 – Resultados das avaliações diagnósticas pré e pós-intervenção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análise das questões trabalhadas na avaliação diagnóstica em sala de aula: 

1)  Você sabe o que é elemento químico? Cite um ou mais exemplos. 

2) Cite três ou mais elementos químicos de grande importância segundo seu 

conhecimento. Exemplifique. 

3)  Ao realizar sua higiene pessoal, como lavar o rosto (água), escovar os dentes 

(creme dental), quais os principais elementos químicos presentes na 

composição da água e do creme dental? 

4) O ar está em toda parte, ele é imprescindível à nossa vida. Quais os principais 

elementos químicos que o compõem? 

5) Você sabe como estão organizados os elementos químicos na tabela 

periódica? Justifique. 

Com o início dos trabalhos em sala de aula, o professor conscientizou a turma 

sobre a importância do estudo da química, realizando a orientação aos alunos de 

como seriam desenvolvidas as aulas, com base nas novas propostas metodológicas 

contidas na implementação. 

A maior parte dos alunos se apresentou receptiva à proposta, apenas alguns 

demonstraram insegurança quanto ao novo método de estudo. Assim que foram 

iniciados os trabalhos, os alunos passaram voluntariamente a participar das 

atividades, relatando as suas experiências de vida e conhecimentos populares 

adquiridos com o cotidiano escolar. 



 
 

Quando apresentamos a proposta de trabalho, o principal item a ser discutido 

e estudado, foi a tabela periódica, usada como uma ferramenta pelos alunos. No 

início, os alunos não correlacionaram a tabela com seu cotidiano, mas à medida que 

as contextualizações foram ocorrendo, houve uma reciprocidade dos alunos quanto 

à necessidade de se conhecer um pouco mais os elementos químicos presentes na 

natureza e demonstrando através de exemplos simples que percebem a presença 

da química em seu entorno. Os alunos foram relatando onde encontravam os 

elementos químicos mais conhecidos e quais as finalidades destes no seu cotidiano. 

Muitos dos elementos da tabela periódica eram totalmente desconhecidos 

pelos alunos que passaram a identificá-los conforme a dinâmica das aulas. 

Passaram também, a entender e identificar substâncias químicas mais comuns 

como por exemplo, as encontradas na água, no ar, no creme dental, bem como de 

outros elementos como o alumínio, o ferro, cobre, ouro entre outros, que passam 

despercebidos enquanto elementos químicos, mas que estão presentes à nossa 

volta. 

Desta forma ocorreu a apropriação do conhecimento sobre os elementos 

químicos, a organização dos mesmos na tabela periódica e a importância dos 

elementos com suas respectivas utilidades. 

 

4.2.2 Análise das atividades desenvolvidas em sala de aula 

 

A primeira atividade vem instigar o aluno a correlacionar a química com o 

cotidiano mediante os vários produtos industrializados, e possibilitar que eles 

possam, dentro e fora do ambiente escolar, perceber e reconhecer a importância da 

disciplina em suas vidas, permitindo que haja uma relação da teoria com a prática, 

criando uma práxis no processo de ensino e aprendizagem da Química como 

ciência. Os alunos puderam identificar substâncias químicas no ambiente escolar 

existentes em alguns objetos, alimentos, substâncias, entre outros.  

Na atividade 02, o uso da tabela periódica foi proposto para localizar e 

identificar os elementos químicos encontrados no ambiente escolar, permitindo que 

os alunos percebessem algumas características desses elementos, e suas 

respectivas propriedades, passando a conhecer a dimensão da quantidade de 

elementos existente até o momento num contexto histórico, bem como 

possibilidades previstas na própria tabela para elementos que ainda serão 



 
 

descobertos e estudados. Na foto abaixo, podemos observar que os alunos 

desenvolvem atividades com o uso da tabela periódica. 

Figura 3 - Alunos usando a tabela periódica 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fonte: Foto acervo do autor 
 

Na atividade 03, mediante a tabela periódica, os alunos identificaram as 

características dos elementos químicos e seu número atômico, o que possibilitou a 

exploração do conteúdo, sua importância, caracterizando como único e exclusivo, 

bem como puderam perceber a importância do número de prótons para cada 

elemento. 

Figura 4 - Alunos usando a tabela periódica 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Foto acervo do autor 



 
 

A atividade 04 propõe que os alunos, a partir de um contexto de utilização de 

determinados elementos químicos, correlacionem as suas propriedades com o 

cotidiano, devendo, a partir de uma visão macro, identificar algumas de suas 

propriedades específicas.  

Foram trabalhados os elementos químicos alumínio (Al), ferro (Fe) e zinco 

(Zn) e nesse momento, os alunos puderam identificar o nome dos elementos, seus 

números atômicos, os elementos de transição e representativos e elementos de 

transição interna. 

Na atividade 05, os alunos correlacionaram as famílias dos elementos 

representativos com os nomes particulares que cada uma apresenta, reconheceram 

os nomes particulares dos elementos representativos (família A). 

Figura 5 - Alunos usando a tabela periódica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Foto acervo do autor 
 

A atividade 06 proporcionou aos alunos conhecimentos gerais sobre a 

disposição dos elementos quanto a sua localização na tabela periódica, os grupos 

metais, não metais, semimetais e gases nobres. 

Na atividade 07, a partir de algumas substâncias da Química Orgânica, os 

alunos identificaram elementos químicos presentes em sua composição, bem como, 

perceberam que outras propriedades são possíveis de identificação com o uso da 

tabela periódica, elementos químicos em comum, o nome dos elementos, números 

atômicos e a classificação desses elementos em metais, não metais e semimetais. 



 
 

As questões 08 e 09 também utilizaram a tabela periódica para identificação 

de propriedades específicas de cada elemento, reforçando algumas propriedades 

como as famílias, grupos e períodos, bem como suas aplicabilidades no cotidiano. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As dificuldades apresentadas pelos alunos em sala de aula, quando da 

introdução sobre os vários conceitos relacionados ao estudo da química, tornam-nos 

muitas vezes incompreensíveis e passam a não contribuir para entendimento do 

conteúdo por parte do aluno, fazendo com que este passe a refutar esta área do 

conhecimento, mesmo antes de conhecê-la.  

Foram realizadas discussões em sala de aula sobre os objetivos do ensino da 

química e a sua importância, sendo discutido, antecipadamente, com os alunos  o 

conhecimento prévio que detêm sobre o assunto.  

Após terem sido identificadas as deficiências do alunado, foi realizado um 

estudo pelo professor de qual seria a forma com que se desse o processo de ensino 

e aprendizagem, buscando-se a melhor eficácia das metodologias para a evolução 

da aprendizagem do ensino de química. 

Ao término do trabalho de verificação e aplicação da nova metodologia em 

sala de aula pelo professor, pôde-se perceber que os alunos que sentiam inúmeras 

dificuldades na identificação das famílias, dos períodos, dos elementos químicos que 

se encontram no seu cotidiano e na localização dos elementos na tabela periódica, 

apresentaram um avanço significativo no seu aprendizado, pois passaram a 

observar que os objetos e materiais, muitos deles de consumo diário, como aqueles 

que estão presentes em seu cotidiano, apresentavam diversos elementos químicos 

que não eram identificados anteriormente. 

Ao final de todo esse processo de aprendizado, os alunos perceberam a 

importância do ensino da Química e que ela está mais presente do que se 

imaginava.  Perceberam também de maneira instintiva que todo o processo de 

desenvolvimento da humanidade passa pela identificação dos elementos químicos e 

com a ajuda da tabela periódica, observar quais elementos químicos são utilizados 

no preparo dos diversos tipos de substâncias presentes em nossas vidas, seja a de 

construção de produto comum a todos até a de fabricação dos alimentos. 
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