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RESUMO

Esse trabalho faz parte das atividades do PDE - Programa de Desenvolvimento 
Educacional  do Estado do Paraná.  Apresenta uma proposta de ensino  com 
enfoque em atividades de laboratório, aulas contextualizadas, uso de textos, 
artigos, exploração do livro didático e pesquisas. Utiliza metodologias, técnicas 
e  manuseio  de  materiais,  que  facilitam  e  contextualizam  o  conhecimento 
químico. Isso o torna acessível e significativo para o aluno, a fim de que possa 
melhorar o  nível  do ensino e,  consequentemente,  a sua qualidade de vida. 
Para que tal proposta fosse efetiva, foi empregada a unidade didática: caderno 
pedagógico  com  sugestões  de  diversas  estratégias  de  ensino,  visando  à 
apropriação dos conteúdos de Biogeoquímica.
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ABSTRACT

This work is part of the activities of PDE – Educational Development Program of 
the State of Paraná. It presents a teaching proposal with a focus on laboratory 
activities,  contextualized class,  use of  texts,  articles,  use of  text  books and 
research.  It uses methodologies, techniques and handing of materials which 
facilitate and contextualize the chemical knowledge. This makes it accessible 
and meaningful to the student, in order to be possible to improve the level of 
education and therefore, their quality of life. For this proposal to be effective, it 
was  used  the  didactic  unit:  “pedagogical  book”  with  suggestions  of  various 
teaching  strategies,  aiming  to  the  appropriation  of  the  contents  of 
Biogeochemistry.

Keywords:  structural contents, teaching strategies, teaching practice, chemical 
concepts, chemical knowledge. 
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INTRODUÇÃO

O  Ensino  de  Química  está  estruturado  em  alguns  pressupostos 

teóricos  que  determinam  como  os  conteúdos  poderão  ser  trabalhados  ou 

abordados,  sem  considerar  a  metodologia  utilizada  ou  os  pré-requisitos 

necessários  para  que a  aprendizagem seja  efetiva.  Tal  fato  se  observa  na 

maioria dos livros didáticos ou apostilas disponíveis aos alunos e professores 

das  escolas  públicas.  No  entanto,  existem  alternativas  metodológicas 

disponíveis  que  facilitam  o  trabalho  em  sala  de  aula,  contribuindo  com  a 

melhoria da aprendizagem.

A alfabetização científica do sujeito, por meio do ensino de Química, 

deve  estar  centrada  na  interrelação  de  dois  componentes  básicos: 

conhecimento  químico  e  contexto-social.  Portanto,  cabe  ao  professor, 

utilizando estratégias de ensino, levar os alunos a se aproximarem cada vez 

mais  qualitativamente  do  conceito  desejado,  uma  vez  que  a  proposta  em 

questão é sócio-histórica, construindo concepções de idéias científicas.

Como  exemplo,  cita-se  a  experimentação  que  tem  como  objetivo 

relacionar  situações  práticas  (fenômenos)  aos  conceitos  químicos.  Dessa 

forma, a Secretaria de Estado da Educação do Paraná - SEED explicita, nas 

Diretrizes  Curriculares  da  rede  pública  de  educação  básica  do  estado  do 

Paraná – DCEs, aspectos relevantes sobre o tema.

“A  importância  da  abordagem  experimental  está  no  seu  papel 
investigativo  e  na  sua  função  pedagógica  de  auxiliar  o  aluno  na 
explicação,  problematização,  discussão,  enfim,  na  significação  dos 
conceitos químicos”. (PARANÁ, 2007, p.20).

Segundo  NANNI  (2004),  os  experimentos  estão  relacionados  aos 

fenômenos vinculados aos conceitos químicos a serem abordados nas aulas 

de forma contextualizada que determinam à construção do conhecimento.

Os experimentos  ajudam a compreensão dos conceitos  químicos e, 

como conseqüência, seu uso em atividades inerentes ao cotidiano do aluno. 

Para PARANÁ (2007), os experimentos podem ser o ponto de partida para a 
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apreensão de conceitos e sua relação com as idéias a serem discutidas em 

aula, o que com certeza estabelece a verdadeira função desta metodologia, 

considerando o processo ensino e aprendizagem.

Além do experimento, o professor poderá utilizar inúmeras estratégias 

para facilitar o processo de ensino, pelas quais os estudantes constroem uma 

aprendizagem significativa nas aulas de Química,  tais como: filmes,  vídeos, 

passatempos, textos, artigos, notícias, reportagens, entre outras.

O  trabalho  desenvolvido  teve  ênfase  na  busca  de  abordagens  e 

metodologias para explorar os temas do Ensino de Química, considerando os 

critérios  estabelecidos  pelas  DCEs,  estabelecendo  os  seguintes  conteúdos 

estruturantes:  Matéria  e  sua  natureza;  Biogeoquímica  e  Química  Sintética. 

Considerando o exposto nas DCES:

A abordagem dos conteúdos no ensino da Química será norteada 
pela  construção  e  reconstrução  de  significados  dos  conceitos 
científicos,  vinculada  a  contextos  históricos,  políticos,  econômicos, 
sociais e culturais, e estará fundamentada em resultados de pesquisa 
sobre  o  ensino  de  ciências,  tendo  como  alguns  de  seus 
representantes: (CHASSOT, 1995, 1998, 2003, 2004); (MORTIMER, 
2002, 2006); (MALDANER, 2003); (BERNARDELLI, 2004).

A  partir  de  práticas  vivenciadas  em  sala  de  aula,  foi  escolhido  o 

conteúdo estruturante: Biogeoquímica.   

O  termo  biogeoquímica  é  utilizado  como  forma  de  entender  as 

complexas relações existentes entre a matéria viva e não viva da biosfera, suas 

propriedades e modificações ao longo dos tempos para aproximar ou interligar 

saberes biológicos, geológicos e químicos. Abrange conhecimentos químicos 

relacionados nas interações existentes entre hidrosfera, litosfera e atmosfera.

Foi utilizado um material de fácil instrumentalização, que foi concebido 

especificamente para alunos do Ensino Médio. O conjunto de atividades que o 

compõe é o resultado da prática docente, de pesquisas efetuadas e do diálogo 

com outros docentes. 

Essa proposta apresenta um trabalho viável e de fácil aplicação. Tem o 

intuito  de disponibilizar  conteúdos vinculados à realidade,  experimentados e 

significativos, utilizando estratégias de ensino, que possibilitem a apropriação 

imediata. Tem o objetivo de melhorar as condições de vida, elevando assim a 

capacidade de interferência no meio em que se vive sem agredi-lo. Ao mesmo 

tempo, esse material é uma contribuição para enriquecer a prática docente de 
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outros professores.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A Química é uma ciência um tanto contraditória, pois mesmo estando 

presente em situações do cotidiano, pode ser entendida de formas diferentes 

pelos estudantes, pois, na maioria das vezes, é colocada, principalmente pela 

mídia,  como  fonte  de  poluição  ou  destruição.  Outro  fator  que  prejudica  a 

compreensão é a forma de abordar essa disciplina, levando-se em conta os 

próprios conteúdos trabalhados nas aulas. Na realidade, está faltando fazer a 

ponte entre o conteúdo teórico e a forma prática de utilizá-lo. 

A experimentação é um dos aspectos relevantes no entendimento e na 

aplicabilidade da disciplina, sendo que algumas variáveis interferem de maneira 

significativa, tais como: o tipo de experimento, sua correlação com a teoria, os 

equipamentos utilizados, as técnicas de manuseio e os reagentes, entre outros. 

Para Maldaner (2003), a idéia de experimentação é aquela formada na 

Universidade,  que  exige  condições  dificilmente  encontradas  na  escola  de 

Ensino  Médio.  Daí  a  necessidade  de  se  refletir  sobre  o  papel  da 

experimentação no contexto do ensino da Química. 

Na  literatura,  muito  se  fala  da  experimentação,  da  construção  de 

conceitos, da aplicabilidade e da importância de um trabalho efetivo, para que 

haja superação desse distanciamento entre a teoria e a prática. Nesse sentido, 

segundo Vidal (1986), 

(...) a  Química é hoje uma Ciência experimental. Enquanto ciência, 
ela  estrutura,  através  de  teorias,  os  nossos  conhecimentos  de 
natureza.  Reagrupa  a  multiplicidade  das  observações  e  das 
experiências respeitantes às transformações da matéria em conjuntos 
cujos elementos são unidos por meio de leis, por meio de relações de 
tipo  explicativo.  As  teorias  orientam  as  investigações  para  novas 
descobertas.  A química  aproxima-se  também de uma técnica  pelo 
seu caráter experimental.  É por isso que seu objetivo  consiste em 
dominar  a  Natureza,  em modificá-la.  Para isso,  analisa  e  sintetiza 
corpos;  por  um lado,  aqueles  que  a  própria  natureza  produz,  por 
outro,  aqueles que as leis  da Natureza tornam possíveis.  Aspecto 
prático e aspecto teórico mais não fazem que caminhar lado a lado. 
Não só ombreiam um como outro. 

Não é fácil para o professor, nesse contexto, desmistificar a Química, 

correlacionar  teoria  e prática,  explicitar  sua importância  no desenvolvimento 

cientifico da humanidade, inseri-la no cotidiano dos estudantes, desafiar  sua 
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curiosidade,  apresentando  soluções  para  problemas  ambientais  oriundos 

principalmente da  ação do homem.

Para Salesse e Baricatti (2008), a Química muitas vezes se apresenta 

abstrata,  dogmática,  por  sua  própria  caminhada  histórica,  herança  também 

deixada  pelos  alquimistas  onde  ela  tinha  um  caráter  esotérico.  Faz-se 

necessário e urgente que essa visão seja superada por meio do uso de novas 

metodologias para que ocorra a desmistificação da disciplina. 

Vários  encaminhamentos  metodológicos  já  foram  tentados,  como, 

trabalhar  a  teoria  e  depois  a  experimentação,  e  também,  a  partir  do 

experimento, construir os conceitos. Nos dois casos exemplificados, percebem-

se situações concretas de aprendizagem sujeitas a intervenções que, muitas 

vezes,  fogem do controle do professor. 

Pode-se destacar  que  a  experimentação  contribui  muito  para  o 

entendimento da teoria, desde que seja bem elaborada e motive o estudante 

pelo efeito visual adequado, provocando-lhe o interesse. Caso contrário, o que 

se percebe é o desinteresse e a pouca participação. 

Verifica-se que as aulas convencionais de Química já não atingem os 

estudantes e, mesmo com a utilização de temas atuais - aquecimento global, 

poluição atmosférica, contaminação de rios por resíduos industriais, fabricação 

de armas nucleares, produção de medicamentos, desenvolvimento de novos 

materiais, novas sínteses, desenvolvimento tecnológico e suas implicações no 

cotidiano - confirma-se o desinteresse. Isso se deve ao fato de acharem que os 

assuntos estão muito longe de sua realidade ou por não descobrirem o seu 

significado.

Durante muito tempo, ensinar Química estava relacionado apenas à 

transmissão  de  conceitos,  sem  considerar  os  problemas  relacionados  ao 

processo ensino-aprendizagem.  

Diante  dessa  realidade,  observa-se  que  muito  educadores  estão 

apresentando  como  propostas,  atividades  diferenciadas,  jogos  educativos  , 

utilização de mídias, artigos científicos, estudo de caso, trabalho com músicas, 

entre outros.

Para  Craveiro  (2009), atualmente, são propostas novas metodologias 

de levar aos alunos um ensino mais dinâmico e, nesse contexto, está inserida a 

utilização de atividades lúdicas. Fato observado em simpósios e seminários, 
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onde se observa um grande número de trabalhos apresentados.  Este autor 

relaciona o uso do lúdico e sua importância como metodologia de ensino:

O uso do lúdico para ensinar conceitos em sala de aula pode ser uma 
ferramenta  que  desperte  o  interesse  na  maioria  dos  alunos, 
motivando-os  a  buscar  soluções  e  alternativas  que  resolvam  e 
expliquem  as  atividades  lúdicas  propostas.  [...]  A  atividade  lúdica 
proposta  pode  auxiliar  o  professor  na  identificação  de  dificuldades 
enfrentadas  pelos  alunos,  principalmente  quanto  aos  problemas  de 
interpretação  de  conceitos  e  definições.  O processo de aprendizagem 
não ocorre somente na escola como fator de ensino, mas sim como 
um resultado muito mais amplo que, relacionado com seu cotidiano, 
podemos citar: os hábitos que formamos, os aspectos de nossa vida 
afetiva  e  a  assimilação de valores culturais.  Craveiro  (CRAVEIRO, 
2009, p.88)

De  acordo  com  as  idéias  apresentadas,  propõe-se,  além  da 

experimentação, a utilização de outras estratégias de ensino, como atividades 

lúdicas,  trabalho  com músicas,  filmes,  revistas,  artigos  científicos,  jornais  e 

internet, para que aconteça um melhor entendimento dos conceitos e, como 

conseqüência, uma efetiva aprendizagem.

 Algumas técnicas são interessantes, por exemplo, o uso da música 

como  alternativa para  a divulgação do conhecimento científico, pois algumas 

letras abordam  temáticas  relacionadas com a Química em situações  muito 

próximas  e significativas para a vida  dos estudantes.

Essa  prática  está  de  acordo  com  Silveira  e  Kiouranis  (2008),  que 

apresenta  um  trabalho  com  música  e  letra  como  alternativa  para  a 

compreensão do conhecimento científico: 

Entendemos  ser  fundamental  aos  alunos  compreenderem  que  a 
ciência química tem tudo a ver com a cultura contemporânea e que, 
por meio dela, é possível estabelecer um diálogo inteligente com o 
mundo. Também, é imprescindível buscar formas para sensibilizar os 
professores  na  escolha  de  temas  que  gerem  no  estudante 
necessidade em transcender a  informação e mergulhar na busca do 
conhecimento como forma de interpretar o mundo ao seu redor. Isso 
pode ser feito utilizando o conhecimento “científico” dentro dos limites 
da ciência ou expressando sentimentos e sensações sobre a ciência 
por meio do imaginário e da arte. No âmbito dessas questões, não 
devemos  esquecer  que  os  alunos,  em  todos  os  níveis  de 
aprendizagem,  estão  imersos  em  novas  tecnologias  e  novas 
linguagens, decorrentes da ampla e irrestrita difusão de informações.

As práticas citadas foram implementadas, a partir do material didático 

produzido no 2º semestre do PDE, com os alunos dos segundos e terceiros 

anos do Ensino Médio, período matutino, do Colégio Estadual Nilo Cairo, da 
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cidade de Apucarana. 

A  utilização  de  diversas  metodologias  de  ensino  foi  discutida  com 

professores da disciplina por meio do GTR – Grupo de Trabalho em Rede, 

forma de capacitação  continuada proposta pelo governo do Estado do Paraná, 

disponível  através da Plataforma Moodle,  que se caracteriza pela  interação 

virtual entre os professores PDE e demais professores da rede, que  enviaram 

sugestões  de  novas  atividades,  críticas  e  também  puderam  aplicar   as 

sugeridas no projeto. 

Estratégias de aprendizagem utilizadas para explicitar as idéias em relação 

aos conteúdos apresentados:

A seguir,  estão sendo apresentadas atividades que podem ser úteis 

durante as aulas  de  Química,  as quais  têm como objetivo  a aprendizagem 

significativa  e não mecânica de conceitos  ou conteúdos apresentados.   Por 

meio  delas,  pretende-se  levar  os  estudantes  a  reflexões  sobre  a  importância  e  a 

aplicabilidade da Química.

Atividade 1 – PALAVRA CRUZADA

Esta  atividade tem como objetivo  entender  os conceitos básicos  de 

Termoquímica.  Recomenda-se  para  sua  resolução  a  leitura  do  texto  “A 

ENERGIA DO AÇUCAR”,  de Anselma Regina Levorato,  disponível  no Livro 

Didático Público do Estado do Paraná. 

Após a leitura e o preenchimento das palavras cruzadas, é possível 

fazer uma discussão sobre os termos encontrados, e qual a importância dos 

conhecimentos adquiridos para a prática diária dos estudantes.
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Em destaque: Parte da química que estuda a transferência de calor associada 
a reações químicas ou a mudanças no estado físico de uma substância. 

1. Principal fator que interfere nas reações químicas.

2. Reação química que se processa com liberação de calor para o meio 

ambiente.

3. Popularmente está relacionada ao valor energético dos alimentos.  

4. Reação  química  que  se  processa  com  absorção  de  calor  do  meio 

ambiente.

5. Proteína que tem como função a ação transportadora de oxigênio pra as 

células. 

6. Energia presente nos alimentos.

7. Forma comum de denominar os carboidratos.

8. Principal fonte de energia para os organismos vivos.

9. Substância  transformada  em  glicose,  no  corpo  humano  através  da 

hidrólise.

10. Elemento necessário para o homem e animais para a manutenção da 

temperatura do corpo e para realização de atividades diversas.

11.Energia térmica transferida entre dois sistemas que se encontram em 

temperaturas diferentes.

12.É o conteúdo de energia  de cada substância  participante da reação. 

Representado pela letra H. 

Atividade 2 – VÍDEO 

QUÍMICA NOVA NA ESCOLA: AS ÁGUAS DO PLANETA TERRA.  
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Diretor: REIS, Vinícios.   São Paulo: Sociedade Brasileira de Química, [s.d.]. v1. 
1 fita de vídeo (18 min.), VHS. son. p&b (Química Nova na Escola).

Este material  tem como objetivo sensibilizar os estudantes, além de 

despertar a sua curiosidade, a fim de motivá-los para o desenvolvimento de 

outros temas, bem como a pesquisa e o aprofundamento do assunto. 

Para utilização deste recurso, sugere-se:

• Antes da apresentação do vídeo discutir com os estudantes o tema e 

explicar a importância deste no seu dia a dia. Explorar o vídeo;

• Correlacionar o que foi  apresentado no vídeo e a situação da região 

onde o aluno se encontra. Fazer analogias;

• Utilizar este recurso para motivar e também para mostrar que é possível 

melhorar as condições locais.

Após  o  vídeo,  propor  discussões,  colher  idéias  e  opiniões  sobre  o 

assunto  tratado.  Elaborar  um  painel  com  os  principais  pontos  levantados 

durante o desenvolvimento desta atividade.

Considerar  que  a  participação  do  maior  número  de  estudantes  é 

indispensável para o pleno êxito da atividade, e, para isso, é preciso deixá-los 

falar e expor seus pensamentos, sem que haja desvio do tema discutido e que 

esta participação tenha embasamento, considerando o que foi trabalhado. E, 

finalmente, expor aos estudantes a importância de opinar com consistência e 

com conhecimento. 

Atividade  3 –  TRABALHO  COM  REPORTAGENS  DE  JORNAIS  OU 

REVISTAS

Esta  atividade tem como objetivo  estimular  a  leitura e despertar  no 

estudante o senso crítico em relação a fatos apontados pela mídia.  Para sua 

realização podem ser formados grupos com 4 ou 5 componentes.

Recomendam-se os seguintes procedimentos:

• Escolher  diversas  notícias  de  jornais  ou  revistas  que  tenham  como 

conteúdo  a  química:  novos  produtos,  danos  ambientais,  novas 

descobertas, novas tecnologias, etc.;

• Cada grupo trabalha uma notícia ou reportagem;
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• Destacar no texto palavras que se relacionam com a Química;

• Organizar  um  painel  com  resumo  da  notícia/reportagem,  colocar 

também as palavras em destaque que se referem à disciplina;

• Apresentar ao grande grupo;

• Trabalhar  as  palavras  chaves,  com  o  objetivo  de  contextualizar  a 

disciplina, deixando claro que esta está presente no nosso dia-a-dia.

 Para  que  o  trabalho  possa  ter  um  significado  maior,  deve  ser 

encarregado  um  grupo  por  semana  para  selecionar  notícias  veiculadas  na 

mídia e relacionadas com conceitos químicos para serem discutidos durante as 

aulas. Para isso, pode-se organizar um mural, lembrando que este deve estar 

atualizado.

Ao  final  do  trabalho,  pedir  para  os  grupos  redigirem uma notícia  a 

respeito de uma determinada situação que envolva a disciplina de Química.

Atividade 4 – Dominó Equilíbrio Químico

Estrutura:  O  Dominó  das  fórmulas  é  um  jogo  de  montagem  de 

compostos por meio de perguntas e respostas ou associação.

Para montar o jogo, recortar as estruturas que representam perguntas 

e  respostas e colar em papel de espessura mais grossa. 

O número de estruturas varia de acordo com o número de alunos da 

turma, em geral cada grupo deve ter em torno de 20 perguntas e 20 repostas.

As estruturas com a fenda representam as perguntas e as estruturas 

com as saliências representam as respostas.

                                PERGUNTAS                               RESPOSTAS
                           

                                         

                                                                                                          

Este  jogo  tem  como  objetivo  trabalhar  os  conceitos  de  equilíbrio 

visando a sua compreensão e fixação, bem como sua aplicabilidade no dia-a-
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dia.  Não  exige  um número  fixo  de  jogadores,  pois  pode ser  desenvolvido 

individualmente ou em grupos, porém é aconselhável que o grupo não seja 

muito grande para que os estudantes possam manusear melhor as estruturas 

e aproveitar melhor o jogo. 

O tempo médio para a montagem do jogo pode ser definido em 30 

minutos, dependendo do número de conceitos que o professor fixe como limite 

mínimo. 

Sugerem-se as seguintes regras:

• Reunir os alunos em grupo;

• Distribuir várias peças do jogo;

• Propor aos alunos que associem as perguntas e respostas e busquem 

seu significado;

• Após a montagem das fórmulas, solicitar aos alunos que determinem e 

exponham alguns dos itens associados.

Para a montagem dos dominós, recomenda-se a reprodução desses 

moldes em papel de espessura mais grossa e, após o seu recorte, proceder à 

escrita, no seu interior, do conteúdo desejado. 

Sugere-se a determinação de conteúdos diferentes para cada grupo e, 

após sua montagem, os jogos podem ser  trocados entre os participantes.

Exemplo:    
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Atividade 5 – Atividades Experimentais

O  objetivo  das  práticas  é  colocar  os  estudantes  em  contato  com 

situações do seu dia-a-dia,  a fim de explorar  conceitos científicos,  além de 

mostrar que estes estão presentes em situações vivenciadas pelos alunos ou 

por seus  familiares.

Prática 1: pH do solo

MATERIAL

• Amostra de solo;

• Indicador  universal  verde  (pode  ser  extrato  de  repolho  roxo,  papel 

indicador universal ou papel de tornassol);

• Água destilada;

• 1 béquer de 50mL;

• 2 tubos de ensaio;

• 1 conta-gotas;

• 1 colher (de chá) de plástico;

• Sistema  de  aquecimento  (lamparina  ou  bico  de  gás,  tripé  com  tela 

refratária);

• 1 bastão de vidro (ou palito de madeira).
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PROCEDIMENTOS

• Colocar  um  pouco  de  água  destilada  no  béquer  e  aquecer  até  a 

ebulição;

• Colocar em um tubo de ensaio uma colher da amostra de solo, adicionar 

água destilada até a altura de 2 cm e agitar bem;

• Esperar a sedimentação;

• Retirar  com  o  conta-gotas  o  líquido  sobrenadante,  passando-o  para 

outro tubo, e adicionar algumas gotas do indicador (ou colocar uma tira 

do papel indicador universal, ou um pedaço de papel tornassol azul e um 

do vermelho);

• Não desprezar o conteúdo do tubo;

• No caso de ter usado extrato de repolho roxo ou solução de indicador 

universal verde, comparar a cor do líquido com uma das escalas abaixo:

                                  
 Escala de pH para o repolho roxo                  Escala de pH para o indicador 

universal verde

• No caso de ter usado o papel de tornassol, esperar alguns minutos para 

observar se ocorreu mudança de cor;

• Se o solo for ácido, o papel de tornassol azul ficará rosa; se for alcalino, 

o papel de tornassol vermelho ficará levemente azulado.

Prática 2: COMO SE SEPARAM OS RESÍDUOS DA ÁGUA NAS

ESTAÇÕES DE TRATAMENTO
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O objetivo desta atividade é mostrar como uma prática simples pode ser 

utilizada para o entendimento  de  conceitos básicos e  também levar  a  uma 

reflexão sobre a questão da água potável.

EQUIPAMENTO NECESSÁRIO:

• 2 béqueres de  500 mL;

• 2 espátulas.

COMPONENTES:

• água;

• terra;

• hidróxido de sódio;

• sulfato de alumínio;

• sulfato ferroso.

PROCEDIMENTO:

• Colocar no béquer um pouco de água com terra dissolvida;

• Adicionar sulfato de alumínio e hidróxido de sódio;

• Repetir o procedimento utilizando sulfato ferroso.

QUESTÕES:

1. O que você observou?

2. Equacione as duas reações mencionadas.

3. O processo utilizado é suficiente para tornar a água potável? Por quê?

RESULTADOS

Observou-se um maior aproveitamento e interesse nas turmas nas quais as 

diferentes  estratégias  de  ensino  foram  utilizadas.  Além  de  melhorarem 

significativamente  as  notas  (aspecto  quantitativo),  houve  maior  participação  e 

interesse  nas  discussões  e  questionamentos  em  relação  aos  temas  discutidos. 

Quando se utilizou o livro didático adotado e também os textos do Livro Didático 

Público  -  LDP  (aspecto qualitativo),  para  concluir  o  conteúdo,  foi  perceptível 

maior interesse. 

15



Uma  das  ações que  deve  ser  destacada  foi  o  trabalho  com  atividades 

lúdicas,  pois,  além  das  que  foram  propostas,  houve  adaptações  para  outros 

conteúdos  e  até  melhoria  na  forma  de  apresentação  e  utilização  destas  para  a 

aprendizagem e fixação dos conceitos discutidos durante as aulas. 

A  participação  dos  envolvidos  foi  surpreendente,  trabalharam  fora  do 

horário  de  aulas,  contataram  os  laboratoristas,  pesquisaram,  testaram  algumas 

práticas, construíram modelos, buscaram livros, artigos e orientações diversas.

As aulas experimentais merecem destaque, uma vez que estas mobilizaram 

os  alunos  e  laboratoristas,  inclusive  indo além do previsto,  culminado com um 

show da Química, que foi apresentado para as demais turmas do colégio. Nestes 

momentos, fez-se uso de práticas que, além do efeito visual, exploraram os temas 

trabalhados e contribuíram para a apropriação dos conteúdos. 

A pesquisa, tanto em livros como em artigos científicos também foi um dos 

pontos  relevantes,  pois  estimulou  a  curiosidade  e  proporcionou  um  melhor 

entendimento de conceitos, aplicabilidade e importância da Química. Considera-se 

que,  nesse  aspecto,  a  pesquisa  foi  entendida  como  um  instrumento  de 

aprendizagem e informação, pois houve um melhor entendimento de como fazê-la, 

das  normas  de  apresentação,  da  busca  de  material  adequado  e  confiável  e  sua 

sistematização para embasar os trabalhos apresentados. 

Pelo nível das apresentações dos trabalhos propostos, verificou-se que o 

aproveitamento por parte dos estudantes foi significativo, visto que puderam ser 

desenvolvidas  habilidades  como  oralidade,  contextualização,  criatividade, 

organização de idéias, capacidade lógica e raciocínio.

No decorrer da aplicação do trabalho com experimentação e uso de 

estratégias  diferenciadas,  observou-se  que,  quanto  mais  a  atividade  estava 

relacionada  aos  conhecimentos  prévios  dos  estudantes,  ou  seja,  estavam 

relacionadas com músicas, internet e as mídias em geral, mais efetivas era a 

participação.   Os  objetivos  foram  alcançados  e  também  os  estudantes 

apresentaram maior disposição para a pesquisa tanto no livro didático adotado, 

como no LDP ou em outras fontes.  

Na implementação e  difusão da idéias do projeto - exigência do PDE – em 

que foi utilizado o  GTR – Grupo de Trabalho em Rede,  os participantes puderam 

aplicar as atividades sugeridas, elaborar críticas e apresentar outras,  que  foram 
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incorporadas  ao  projeto  original.  Isso  possibilitou  o  aprofundamento  teórico-

metodológico e a socialização de resultados  e metodologias. 

As atividades descritas mostraram-se muito eficientes para a consolidação 

do  conhecimento  químico  dos  estudantes,  pois  forneceram  subsídios  para  a 

elaboração e aplicação de outras metodologias que utilizem percepção, imaginação 

e criatividade. 

            

CONSIDERAÇÕES FINAIS

É necessário o uso de diferentes estratégias  de ensino para oferecer  aos 

estudantes a oportunidade de conhecer a Química, uma ciência viva e pertinente 

ao seu cotidiano, presente em diversas áreas do conhecimento e fundamental para 

o seu desenvolvimento.

Para Chassot (1993), o conhecimento químico possibilita às pessoas 

uma nova leitura de mundo, o que permite aos indivíduos uma integração mais 

ativa  e  consciente  na  sociedade.  Permite  ao  homem  atuação  de  forma 

específica na natureza, modificando-se e modificando-a através das interações 

e desenvolvimentos tornados possíveis pelo conhecimento químico. 

Nesse contexto, é fundamental considerar que as diferentes estratégias 

de  ensino  relatadas  contribuem de  forma significativa  para  a  efetivação da 

aprendizagem dessa ciência.

Os resultados apresentados colocam em evidência  a necessidade de 

se utilizar estratégias diversas para  promover o aprendizado e a apropriação 

dos conteúdos por parte dos estudantes.

Uma  mudança  de  atitude  é  complexa, principalmente  por  parte  do 

professor,  pois  desde  a  sua  formação  trabalha  com  aulas  expositivas  ou, 

quando  muito,  com uma prática  de  caráter  demonstrativo.   A  utilização de 

outros recursos (vídeos, músicas, jogos, etc.) e também de aulas práticas onde 

o  estudante  pudesse  intervir  ou  mesmo  propor  mudanças,  é  novo  e  até 

complicado,  uma vez que exige uma preparação maior,  incluindo leituras e 

pesquisas.

Há, ainda, uma outra questão que deve ser discutida, o uso de artigos 

ou textos por estudantes de Ensino Médio, algo que muitos profissionais da 
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área  não  acreditam  ou  acham  difícil,  pois  entendem  que  estes  não  tem 

maturidade para tal, principalmente no ensino de ciências. Ficou claro que é 

um trabalho muito interessante, com o qual habilidades foram desenvolvidas ou 

puderam  ser  utilizadas,  tendo  como  meta  a  valorização  do  material  e  dos 

temas estudados.

A interatividade entre professores, por meio do GTR, também é um 

fator de destaque, ao se considerar que 28 professores-alunos concluíram as 

atividades.  A  seleção,  análise,  aplicação  e  contextualização  das  diversas 

técnicas  utilizadas  puderam  ser  avaliadas  durante  o  desenvolvimento  do 

projeto em diversas regiões, com turmas diferentes e em condições diferentes 

(espaços  adequados,  laboratórios  equipados,  improvisações,  presença  de 

técnicos, bibliotecas disponíveis, acervo bibliográfico, computadores, acesso a 

INTERNET, materiais alternativos, entre outros).  As discussões para avaliar ou 

discutir  os  resultados  tornaram-se  um  ponto  de  apoio  e  referência  para  o 

desenvolvimento das atividades propostas.

Observou-se  que os  professores  estavam dispostos  a  fazer  uso  de 

novas  metodologias,  com  o  intuito  de  melhorar  a  qualidade  das  aulas  e, 

consequentemente, a aprendizagem . No entanto, algumas dificuldades foram 

relatadas e observadas durante a execução desse projeto (número de aulas, 

carga horária reduzida, número excessivo de alunos em sala,  pouco tempo 

para  a  implementação  do  projeto,  falta  de  equipamentos  ou  materiais 

adequados),  mas  nada  que  impedisse  o  desenvolvimento  das  atividades 

propostas.

Portanto, é importante ressaltar que a participação e interação entre os 

estudantes, durante o desenvolvimento das atividades, foram excelentes, suas 

intervenções  foram  positivas,  melhoraram  sua  postura  de  cidadãos, 

aprenderam a valorizar o conhecimento, a Escola e os espaços oferecidos para 

eles (laboratórios, biblioteca, sala de estudos). 

O  desenvolvimento  desse  material  abriu  uma perspectiva  para  que 

outros  profissionais,  em contato  com ele,  também,  possam elaborar  outras 

atividades,  possibilitando  seu  uso  para  um  grupo  maior  de  professores  e 

estudantes.
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