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RESUMO 

 

 

Os documentos curriculares oficiais da educação brasileira, como os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs) e as Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN+), são dispositivos importantes que servem como guias de 

orientação para as escolas e professores na aplicação da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN). Na perspectiva pedagógica, os referenciais para o Ensino de 

Ciências da Natureza no Ensino Médio organizam o aprendizado pautado em dois eixos 

didático-metodológicos: a interdisciplinaridade e a contextualização. Todavia, são poucos os 

estudos que investigam se o ensino nas escolas da região amazônica é estruturado sobre esses 

eixos. Assim, o presente estudo investigou se as práticas didáticas e metodológicas utilizadas 

pelos professores de Química nas escolas em estudo condizem com as propostas dos 

documentos curriculares oficiais da educação, sobretudo no que diz respeito às atividades 

experimentais e a contextualização dos temas estudados. Além disso, foi realizada uma 

intervenção com esses profissionais, através de minicurso de formação continuada, com 

intuito de instigar reflexões sobre suas práticas de uma forma construtiva. A pesquisa foi 

estruturada nas entrevistas e observações das aulas de três professores que exercem à docência 

na rede pública estadual de três escolas de Rolim de Moura – Rondônia. Constatou-se que a 

frequência de atividades práticas quando confrontado com os documentos é mínima, que os 

professores participantes apresentam entendimentos considerados simplistas sobre a ótica da 

contextualização no ensino (fato que acaba influenciando em suas ações pedagógicas). Eles 

também relataram encontrar dificuldades em utilizar nas práticas curriculares os discursos 

apresentados. De modo geral, as práticas didático-metodológicas empregadas pelos 

professores nas escolas pesquisadas ficaram aquém do que sugerem os documentos 

norteadores da educação. 

 

 

Palavras-chave: Ensino de Química, Contextualização, Aulas Práticas.  
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ABSTRACT 

 

 

Official curriculum documents for Brazilian education, such as the National Curriculum 

Parameters (PCNs) and the Complementary Educational Guidelines to National Curriculum 

Parameters (PCN +), are important provisions that serve as guidance guides for schools and 

teachers in applying the Guidelines and Bases of National Education (LDBEN). In the 

pedagogical perspective, the references for the teaching of natural sciences in high school 

organize learning based on two didactic-methodological axes: interdisciplinarity and 

contextualization. However, few studies that investigate whether teaching in schools in the 

Amazon region are structured on these axes. Thus, the present study investigated whether the 

didactic and methodological practices used by chemistry teachers in the schools under study 

match the proposals of the official educational curriculum documents, especially regarding 

the experimental activities and the contextualization of the studied subjects. In addition, an 

intervention was conducted with these professionals, through a short course, in order to 

instigate reflections on their practices in a constructive way. The research was structured in 

interviews and observations of the classes of three teachers who teach in the state public 

network of three schools in Rolim de Moura - Rondônia. It was found that the frequency of 

practical activities when confronted with the documents were minimal and that the 

participating teachers present understandings considered simplistic about the optics of 

contextualization in teaching (a fact that ends up influencing their pedagogical actions). They 

also reported finding it difficult to use the speeches presented in curricular practices. In 

general, the didactic-methodological practices employed by the teachers in the researched 

schools fell short of what the guiding documents of education suggest. 

 

 

 

Keywords: Chemistry Teaching, Contextualization, Practical Classes.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

Os documentos curriculares oficiais da educação brasileira, como os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs) e as Orientações Educacionais Complementares aos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN+), apesar de não serem atos normativos, isto é, não 

são obrigatórios, são referenciais importantes que servem como guias de orientação para as 

escolas e professores na aplicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN). Na perspectiva pedagógica, tanto a LDBEN quanto os referenciais para o Ensino 

de Ciências da Natureza no Ensino Médio organizam o aprendizado pautado em dois eixos 

didático-metodológicos: a interdisciplinaridade e a contextualização. 

Tais documentos descrevem que o diálogo entre as disciplinas deve ser favorecido de 

modo que os professores das diferentes áreas foquem como objeto de estudo o contexto real 

de vivência dos estudantes, para que assim possam buscar as finalidades atribuídas ao ensino 

médio, visando o aprimoramento do educando, sua formação ética, desenvolvimento do senso 

crítico, preparação para o mundo do trabalho e ações na melhoria da realidade social 

(BRASIL, 1996, 2006a).  

O ensino de Química é caracterizado por sua importância na descrição e 

compreensão da natureza. Mais do que isso, ele deve ampliar no estudante a capacidade de 

analisar, refletir, agir e promover mudanças no comportamento através da resolução de 

problemas que interfiram na qualidade de vida. Para que isso ocorra, no ensino de Química 

não necessariamente se deve trabalhar a Química de forma única e exclusiva, mas imbricar 

todos os aspectos históricos, econômicos, tecnológicos, éticos, ambientais e sociais 

relacionados a temática em estudo. Assim, a partir do momento que o indivíduo perceber que 

o conhecimento científico é essencial para a compreensão das transformações ocorridas em 

sua volta, ele passará a ver a Química como uma ciência presente em sua vida e não como um 

produto de laboratório (SANTOS e SCHNETZLER, 1996). 

As dinâmicas interativas no ensino de Química, além das já mencionadas 

interdisciplinaridade e contextualização, devem ter também como eixo central a 

experimentação. A experimentação é uma abordagem própria das ciências, sendo capaz de 

recriar situações reais trazidas do cotidiano. Se bem conduzida, exercita a investigação, a 

reflexão, a análise crítica, a imaginação, a criatividade, possibilitando investigar causas, 

elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas (BRASIL, 2006a). A 

experimentação deve ter abordagem de temas sociais não dissociadas da teoria, para que não 

sejam somente elementos de motivação ou de ilustração, mas efetivas possibilidades de 
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contextualização dos conhecimentos químicos, tornando-os socialmente relevantes. 

Podemos entender que os estudos a respeito do ensino de Química podem contribuir 

com a formação dos professores para pensar os processos de ensino e aprendizagem na 

disciplina, além de viabilizar a oportunidade de aperfeiçoarem-se no planejamento de suas 

aulas. Nesse sentido, o presente trabalho de pesquisa teve como objetivo identificar se as 

práticas didáticas e metodológicas utilizadas pelos professores de Química nas escolas em 

estudo condizem com as propostas dos documentos curriculares oficiais da educação, 

sobretudo no que diz respeito às atividades experimentais e a contextualização dos temas 

estudados. Como objetivos específicos buscaram-se: a) Verificar a estrutura oferecida pelas 

escolas como suporte aos professores durante suas aulas; b) Identificar se as práticas didáticas 

e metodológicas utilizadas pelos professores preconizam o aprendizado contextualizado dos 

estudantes; c) Identificar se os conteúdos teóricos trabalhados em sala de aula são também 

ministrados de forma prática (experimentação); d) Ministrar minicurso de formação 

continuada aos professores de Química participantes da pesquisa com o tema: Práticas 

Experimentais Investigativas no Ensino de Química. 

A metodologia proposta consiste em coleta de dados por meio de questionário e 

observação das aulas em três escolas públicas da cidade de Rolim de Moura – Rondônia, 

comparando os resultados com as propostas de documentos curriculares oficiais destinados ao 

Ensino Médio. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

É um desafio desenvolver uma pesquisa cujo foco é a contextualização e as aulas 

práticas no ensino de Química, principalmente porque o primeiro termo envolve diferentes 

entendimentos entre os professores e as condições para ministrar aulas práticas nas escolas 

nem sempre são favoráveis. Nesse sentido, para este trabalho de pesquisa a revisão 

bibliográfica tem o objetivo abordar a contextualização segundo as perspectivas do cotidiano 

dos alunos, além de apresentar como a química experimental está envolvida nessa concepção 

e pode contribuir para melhorias no ensino de Química. Para tanto, usaremos como referência 

estudos de autores da área bem como documentos curriculares oficiais destinados ao Ensino 

Médio descritos a seguir. 

 

2.1 Cotidiano e contextualização no ensino de Química 

 

Os termos cotidiano e contextualização são muito utilizados na área de ensino de 

Química, principalmente por professores, autores de livros didáticos, elaboradores de 

currículos e outros pesquisadores da área (WHARTA et al., 2013). Segundo os autores, a 

importância do termo cotidiano para o ensino de Química já aparecia nos discursos 

curriculares na comunidade de educadores químicos desde a década de 80 e é anterior ao 

termo contextualização, que só passou a ser utilizado após a promulgação dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM) em 1999 e as PCN+ em 2002. 

O uso desses termos no ensino é defendido por diversos educadores-pesquisadores 

como Santos e Schnetzler (1996), Santos (2004), Chassot (2003, 2018), Maldaner (2006), 

Wharta (2013) e grupos ligados à educação como um meio de possibilitar ao aluno uma 

educação para a cidadania sincronizada às aprendizagens significativas de conteúdos. 

Por fim, segundo Santos e Mortimer (1999) a contextualização e cotidiano são 

utilizados muitas vezes como sinônimos. Esses termos podem ser entendidos apenas como 

exemplificações do conhecimento químico nos fatos cotidianos, porém, como apresentado a 

seguir, na educação essas palavras podem configurar significados distintos. 

 

2.1.1 Cotidiano 

 

Para o ensino, o termo cotidiano se caracteriza por ser um recurso com vistas a 

relacionar situações do dia-a-dia dos indivíduos com conhecimentos científicos. Em outras 
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palavras, é relacionado ao ensino-aprendizagem de competências ligadas a fenômenos que 

ocorrem na vida diária das pessoas (DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNAMBUCO, 2008; 

SANTOS e MORTIMER, 1999). 

Os PCNEM propõem que se incluam situações da vivência diária do educando para o 

ensino das disciplinas. O texto desse documento propõe que partindo de estudos preliminares 

do cotidiano, o educando construirá ou reconstruirá conhecimentos que permitam uma leitura 

mais crítica de seu entorno e que possibilitem tomar decisões fundamentadas em 

conhecimentos científicos, favorecendo o exercício da cidadania: 

 

[...] tratar, como conteúdo do aprendizado matemático, científico e tecnológico, 

elementos do domínio vivencial dos educandos, da escola e de sua comunidade 

imediata (...) muitas vezes, a vivência, tomada como ponto de partida, já se abre para 

questões gerais [...] (BRASIL, 1999, p. 208). 

 

Uma prática pedagógica baseada em fatos do dia-a-dia utilizados apenas como 

exemplificações de fenômenos científicos caracteriza o cotidiano em um papel secundário. O 

estudo desses fenômenos como exemplos acaba sendo diluído em meio aos conhecimentos 

científicos teóricos numa tentativa de torna-lhes mais compreensíveis. Geralmente tais 

situações têm somente o objetivo de chamar a atenção do educando e aguçar a sua 

curiosidade, servindo unicamente como aspecto motivacional com um propósito de ensinar 

conteúdos (LUTF, 1989; SILVA, 2009; GIASSI e MORAES, 2010; CHASSOT, 2018).  

Além disso, o documento das PCN+ também enfatiza que situações da vivência 

diária dos educandos no ensino de Química não deve ser usado apenas como exemplificação 

de fenômenos científicos apresentados ao final de um conteúdo, apresentando-se como uma 

ligação artificial entre o conhecimento químico e o cotidiano: “O que se propõe é partir de 

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

solucioná-las” (BRASIL, 2006a, p. 123). 

 

2.1.2 Contextualização 

 

O termo contextualização surgiu na educação brasileira a partir da promulgação dos 

PCNs em 1999 e PCN+ em 2002, num movimento de educadores pela substituição do termo 

cotidiano por contextualização (WHARTA, 2013). Esse termo foi desenvolvido pelo 

Ministério da Educação por apropriação de múltiplos discursos curriculares, nacionais e 

internacionais, oriundos de contextos acadêmicos, oficiais e das agências multilaterais 

(LOPES, 2002). Lopes também identifica várias concepções similares ao termo 
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contextualização que se relacionam, por exemplo, as ideias da aprendizagem significativa de 

Ausubel, dos princípios da perspectiva Ciência, Tecnologia e Sociedade, dos momentos 

pedagógicos de Delizoicov e das ideias de Paulo Freire. Tais concepções se originaram de 

contextos significativos apontados por esses autores para o ensino de ciências, como vida, 

vivência, realidade, trabalho, cotidiano, cidadania, mundo, contexto social, contexto histórico 

e cultural, conhecimentos prévios do estudante e disciplinas escolares. 

Nesse sentido, propostas anteriores a promulgação dos PCNs já preconizavam a 

contextualização sob diferentes termos e formas e, mesmo que o termo não tenha sua origem 

nos documentos oficiais da educação brasileira, foi a partir destes que passou a ter ampla 

divulgação no meio científico, acadêmico, no discurso de professores e de autores de livros 

relativos à educação (ABREU, 2010; KATO e KAWASAKI, 2011). 

No ensino de ciências da natureza, a contextualização engloba competências de 

inserção da ciência e de suas tecnologias em um processo histórico, social e cultural, que dá 

suporte às discussões sob os aspectos práticos e éticos da ciência no mundo contemporâneo e 

tem por objetivo formar o estudante/cidadão crítico com o desenvolvimento de atitudes e 

valores, capacitando-o a se posicionar e tomar decisões na sociedade (BRASIL, 1999). 

Segundo os PCNEM, a contextualização do conteúdo significa primeiramente 

assumir que todo conhecimento envolve uma relação entre sujeito e objeto e que esse é um 

recurso por meio do qual o conhecimento escolar busca encontrar um novo significado, 

possibilitando ao estudante uma aprendizagem mais significativa:  

 

É possível generalizar a contextualização como recurso para tornar a aprendizagem 

significativa ao associá-la com experiências da vida cotidiana ou com os 

conhecimentos adquiridos espontaneamente. [...] Não se entenda, portanto, a 

contextualização como banalização do conteúdo das disciplinas, numa perspectiva 

espontaneísta, mas como recurso pedagógico para tornar a constituição de 

conhecimentos um processo permanente de formação, que permitam transitar 

inteligentemente do mundo da experiência imediata e espontânea para o plano das 

abstrações e, deste, para a reorganização da experiência imediata, de forma a 

aprender que situações particulares e concretas podem ter uma estrutura geral 

(BRASIL, 1999, p. 81-83). 
 

Tendo em vista a importância da contextualização para o ensino, Wartha (2013, p. 

90), afirma que “[...] contextualização não deveria ser visto como recurso ou proposta de 

abordagem metodológica, mas sim como princípio norteador”. Ainda segundo Wharta, a 

contextualização é capaz de promover as inter-relações entre o que o estudante já sabe sobre o 

contexto a ser estudado com os conhecimentos escolares que servem de explicação e 

entendimento desse contexto, ou seja, imprime significados aos conteúdos escolares, 



18 

 

incitando os estudantes a aprender de forma mais significativa, sendo importante na busca de 

um ensino que contribua para a formação de cidadãos cada vez mais críticos, bem informados 

e atuantes na sociedade.  

Por outro lado, apenas exemplificando fatos do dia-a-dia, a contextualização é 

equivocadamente tratada com fins de explicações dos conteúdos. Nessa concepção, não são 

aprofundadas reflexão crítica social, econômica e cultural (SILVA, 2009). Sua finalidade fica 

de certa forma mascarada e a compreensão do conhecimento a partir de sua complexidade e 

de seus entrelaçamentos (políticos, sociais, históricos, econômicos, culturais, ambientais, 

éticos entre outros) não é atingida, pois o termo passa a ser utilizado somente como uma 

ferramenta para se tratar conteúdos escolares (GIASSI e MORAES, 2010). 

A contextualização no ensino deve ser encarada por professores na perspectiva de 

uma educação transformadora, que implica em práticas pedagógicas repletas de significado, 

fortemente vinculadas à problematização de situações reais e contraditórias de contextos 

locais e também gerais. Essas contradições precisam ser analisadas criticamente e mediadas 

pelo professor para que ao final se possa atuar no sentido de transformar essa realidade. 

Com base no exposto nos tópicos 2.1.1 e 2.1.2, pode-se verificar o quão é importante 

para o ensino a inserção de acontecimentos do cotidiano dos estudantes para dar início as 

discussões relacionadas ao ensino das disciplinas e, a partir das problemáticas relacionadas a 

esses acontecimentos, usando dos conhecimentos teóricos e práticos construídos durante as 

aulas, buscar meios para compreendê-los e solucioná-los (contextualização).   

 

2.2 A abordagem do ensino de Química segundo os documentos curriculares oficiais  

 

Na perspectiva pedagógica, os referenciais para o Ensino de Ciências da Natureza no 

Ensino Médio organizam o aprendizado pautado em dois eixos didático-metodológicos: a 

interdisciplinaridade e a contextualização. Tais referenciais apontam no sentido de um 

aprendizado efetivo, útil à vida e ao trabalho, no qual as habilidades e competências 

desenvolvidas sirvam de instrumentos de percepção, interpretação, análise, argumentação, 

avaliação e tomada de decisão. O aprendizado não deve ser centrado na interação do estudante 

com materiais instrucionais enciclopédicos e tampouco se resumir na exposição do estudante 

ao discurso professoral, mas ser realizado através da participação ativa de cada um, de um 

coletivo (BRASIL, 1999, 2006b).  

Na disciplina de Química, o aprendizado deve: 
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[...] 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 

(BRASIL, 1999, p. 31). 

 

A abordagem dos temas pode ser feita de forma elaborada, permitindo aos estudantes 

discutir, formular conceitos e hipóteses e buscar soluções para problemas reais. Espera-se que 

o professor tente procurar novas abordagens para o ensino. Assim, o estudo de Química deve 

ser estruturado sobre o tripé de conhecimentos relacionados à constituição da matéria, aos 

materiais e suas propriedades e as transformações químicas (Figura 1). 

 

Figura 1 – Tripé de conhecimentos da Química. 

 

Fonte: adaptado de BRASIL, 2006b.  

 

A escolha do que ensinar estruturado sobre o tripé de conhecimentos mencionado, 

pautado na seleção de temas relevantes do cotidiano dos estudantes seguindo uma adequação 

pedagógica fundada na contextualização, pode facilitar a conexão com os outros campos do 

conhecimento, bem como no desenvolvimento de competências (função) e habilidades (saber 

fazer) em acordo com os conteúdos e temas de ensino (BRASIL, 2006b). Além disso, os 

conteúdos e atividades desenvolvidas podem ser propostos de forma a contemplar as 

competências mencionadas nos documentos educacionais, conforme apresenta a Quadro 1. 

 

 

 

PROPRIEDADES 

CONSTITUIÇÃO 

SUBSTANCIAS E 

MATERIAIS 

TRANSFORMAÇÕES 
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Quadro 1 – Competências gerais a serem desenvolvidas na área de Ciências da Natureza. 

Competência Domínio 

Representação e 

comunicação 

Leitura e interpretação de códigos, nomenclaturas e textos próprios das 

Ciências, a transposição entre diferentes formas de representação, a busca de 

informações, a produção e análise crítica de diferentes tipos de textos. 

Investigação e compreensão 
Uso de ideias, conceitos, leis, modelos e procedimentos científicos 

associados à disciplina. 

Contextualização 

sociocultural 

Inserção do conhecimento nos diferentes setores da sociedade, suas relações 

com os aspectos políticos, econômicos e sociais de cada época e com a 

tecnologia e cultura contemporâneas. 

Fonte: adaptado de BRASIL, 2006b. 

 

Uma das maneiras de selecionar e organizar os conteúdos e atividades a serem 

ensinadas é através dos temas estruturadores, que podem ser criados pelos professores a partir 

da realidade de onde se encontra a escola (BRASIL, 2006b). 

Um exemplo é o que fez o Governo do estado do Espírito Santo em 2012. Durante 

um curso promovido para capacitação de professores, visando a implementação de um 

currículo crítico, interdisciplinar e contextualizado, construiu 10 temas estruturadores em 

forma de controvérsias para o ensino de Ciências. Alguns desses temas estruturadores 

estavam relacionados à realidade local e outros a realidade de âmbito nacional. Os 10 temas 

estruturadores foram: 1. Agrotóxico: opção ou necessidade? 2. Água: bem de todos, 

patrimônio de ninguém. 3. Bicombustível: alternativa ou problema? 4. Culto à Beleza: saúde 

ou obsessão? 5. Construção de Hidrelétricas: um mal necessário ou uma decisão arbitrária? 6. 

Lei Seca: valorização da vida. 7. Lixo: interesse econômico ou ecológico? 8. Reféns do 

Mármore e Granito. 9. Petróleo: herói ou vilão? 10. Biotecnologia dos Transgênicos: será esse 

o futuro? (CHRISPINO, 2013). 

Já o documento das PCN+, sugere nove temas estruturadores para o ensino de 

Química e ainda demonstra unidades temáticas que surgem destes temas (Quadro 2).  É 

preciso salientar que esses temas estruturadores sugeridos pelas PCN+ possuem um âmbito 

geral e podem ser adaptados pelos professores a partir da realidade local. 
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Quadro 2 - Temas estruturadores e unidades temáticas sugeridas pelas orientações 

educacionais complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais. 

Temas estruturadores Unidades Temáticas 

1. Reconhecimento e caracterização das 

transformações químicas 

1. Transformações químicas no dia-a-dia 

2. Relações quantitativas de massa 

3. Reagentes, produtos e suas propriedades 

2. Primeiros modelos de constituição da 

matéria 

1. Primeiras ideias ou modelos sobre a constituição da matéria 

2. Representação de transformações químicas 

3. Relações quantitativas envolvidas na transformação química 

 

3. Energia e transformação química 

1. Produção e consumo de energia térmica e elétrica nas 

transformações químicas 

2. Energia e estrutura das substâncias 

3. Produção e consumo de energia nuclear 

4. Aspectos dinâmicos das 

transformações químicas 

1. Controle da rapidez das transformações no dia-a-dia 

2. Estado de equilíbrio químico 

5. Química e atmosfera 

1. Composição da atmosfera 

2. A atmosfera como fonte de recursos materiais 

3. Perturbações na atmosfera produzidas por ação humana 

4. Ciclos biogeoquímicos na atmosfera 

6. Química e hidrosfera 

1. Composição da hidrosfera 

2. Água e vida 

3. A hidrosfera como fonte de recursos materiais 

4. Perturbações na hidrosfera produzidas por ação humana 

5. O ciclo da água na natureza 

7. Química e litosfera 

1. Composição da litosfera 

2. Relações entre solo e vida 

3. A litosfera como fonte de recursos materiais 

4. Perturbações na litosfera 

5. Ciclos biogeoquímicos e suas relações com a litosfera 

8. Química e biosfera 

1. Química e vida 

2. Os seres vivos como fonte de alimentos e outros produtos 

3. Os materiais fósseis e seus usos 

4. Perturbações na biosfera 

5. Ciclos biogeoquímicos e suas relações com a biosfera 

9. Modelos quânticos e propriedades 

químicas 

1. Radiações e modelos quânticos de átomo 

2. Modelagem quântica, ligações químicas e propriedades dos 

materiais 

3. Constituição nuclear e propriedades físico-químicas 

Fonte: adaptado de BRASIL, 2006b. 

 

Cinco desses temas estruturadores abordam as transformações químicas em 

diferentes níveis de complexidade: o reconhecimento de transformações químicas por meio de 

fatos ou fenômenos (Quadro 2, tema 1); os diferentes modelos de constituição da matéria 

criados para explicá-la (Quadro 2, temas 2 e 9); as trocas de energia envolvidas nas 

transformações (Quadro 2, tema 3); a dinâmica dos processos químicos (Quadro 2, tema 4).  

O que se propõe no desenvolvimento dos quatro primeiros temas é que a interpretação dos 

fenômenos ganhe um novo significado através dos modelos explicativos, permitindo que o 
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estudante entenda como o ser humano produz materiais a partir dos recursos disponíveis na 

Terra, modifica o ambiente, seus estilos e qualidade de vida (Quadro 2). Já os temas 5, 6, 7 e 

8 enfocam os materiais extraídos e sintetizados pelo homem, seus processos de produção, seus 

usos e as implicações ambientais, sociais, econômicas e políticas deles decorrentes, realçando 

a sobrevivência do ser humano sob a ótica do conhecimento químico (Quadro 2). Por fim, o 

tema 9 (Quadro 2) mostra a visão física e química da estrutura da matéria (BRASIL, 2006b). 

Já as PCN+ sugerem ainda a sequência com a qual os temas do Quadro 2 podem ser 

abordados nos três anos do ensino médio (Quadro 3). 

 

Quadro 3 - Sequência de temas estruturadores sugeridos pelas orientações educacionais 

complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais. 
SEQUÊNCIA 1 

1º Ano 2º Ano 3º Ano 

1- Reconhecimento e caracterização 

das transformações químicas. 

2- Primeiros modelos de 

constituição da matéria. 

3- Energia e transformação 

Química. 

4--Aspectos dinâmicos das 

transformações químicas. 

6- Química e hidrosfera. 

8- Química e biosfera. 

 

5- Química e atmosfera. 

7- Química e litosfera. 

9- Modelos quânticos e 

propriedades químicas. 

SEQUÊNCIA 2 

1º Ano 2º Ano 3º Ano 

1--Reconhecimento e classificação 

das transformações Químicas. 

2- Primeiros modelos de 

constituição da matéria. 

3- Energia e transformação Química. 

4--Aspectos dinâmicos das 

transformações químicas. 

6- Química e hidrosfera. 

5- Química e atmosfera. 

7- Química e litosfera. 

8- Química e biosfera. 

 

SEQUÊNCIA 3 

1º Ano 2º Ano 3º Ano 

1--Reconhecimento e classificação 

das transformações Químicas. 

2- Primeiros modelos de 

constituição da matéria. 

3- Energia e transformação Química. 

4--Aspectos dinâmicos das 

transformações químicas. 

5- Química e atmosfera. 

6- Química e hidrosfera. 

7- Química e litosfera. 

8- Química e biosfera. 

Fonte: adaptado de BRASIL, 2006b. 

 

A sequência escolhida deve se relacionar com a carga horária da disciplina na escola, 

Sendo que as sequências 2 e 3 o tema estruturador 9 não está presente, pois essas sequências 

são sugeridas para as escolas que possuem uma menor carga horária (Quadro 3). 

De maneira geral, o uso dos temas estruturadores permite o desenvolvimento de um 

conjunto de conhecimentos que integra fenômenos, modelos explicativos e representações, 

que se bem trabalhados, permite a interação com conhecimentos de diversas disciplinas, como 

a Física, a Biologia, a Geografia, a Geologia, a História, a Sociologia e a Economia, 

percorrendo desta forma os caminhos da interdisciplinaridade e da contextualização 

(BRASIL, 2006b). 
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2.3 A experimentação no ensino de Química 

 

Existem relatos que Aristóteles há mais de 2000 anos defendia a experimentação 

quando afirmava que o ser humano que tem a noção do saber sem a experimentação, ignora as 

particularidades desses saberes (ARISTÓTELES apud GIORDAN, 1999). Passados mais de 

20 séculos ainda se notam muitas propostas de ensino em contraponto com essa ideia para a 

produção do conhecimento, que ignoram a experimentação e que possuem apenas a teoria 

como eixo estruturador das atividades escolares. 

Para Giordan (1999), a experimentação no ensino de Química, além de despertar o 

interesse de estudantes de diferentes níveis de escolarização, abre caminhos para a construção 

de ideias e conceitos acerca de um fenômeno, sendo assim, uma ferramenta imprescindível 

para estabelecer relação entre o mundo macroscópico e o microscópio. No entanto, apreciar 

um experimento é diferente de utilizá-lo ou compreendê-lo corretamente, sendo necessário 

refletir sobre questões como: qual é o papel didático da experimentação? De que maneira ela 

pode contribuir para a aprendizagem da Química? 

É necessário que o professor reflita e explore conteúdos e temas que vão muito além 

de questões técnico didáticas, pois é a partir do exercício de reflexão que ele aprende a 

melhorar sua prática em sala de aula. 

Para Francisco Júnior (2010), de maneira geral são duas as formas básicas com que a 

experimentação pode ser trabalhada: 

a) Experimentação ilustrativa ou demonstrativa – nesse caso o professor apresenta o 

problema e o relaciona com outros anteriores, conduzindo a demonstração. Segundo o autor, 

esse tipo de prática segue uma cartilha tipo receita de bolo, que não possibilita o diálogo e a 

discussão entre os estudantes e entre estes e o professor. Mesmo que esse tipo de atividade 

propicie um momento de motivação ao estudante, seu papel como ser pensante e ativo fica 

apagado. 

b) Experimentação investigativa – esse tipo de investigação é mais completa para a 

aprendizagem do aluno, pois tem o objetivo de fazer o educando formular suas próprias 

hipóteses para a solução de uma situação-problema através do exercício da reflexão, para que 

compreenda não só os conceitos, mas que desenvolva sua capacidade cidadã, se envolvendo 

com problemas sociais, ambientais, culturais e econômicos. Nessa abordagem o estudante 

possui um papel ativo e participativo, questionando, discutindo e sugerindo ideias para a 

solução de um problema real. Se bem conduzida, essa atividade perpassa pela 

interdisciplinaridade. 
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O Quadro 4 apresenta a comparação entre as principais características das duas 

abordagens experimentais para o ensino de ciências. 

 

Quadro 4 – Comparação entre as principais características das abordagens experimentais para 

o ensino de ciências. 

 
Tipos de abordagem das atividades experimentais 

Demonstrativa Investigativa 

Papel do professor 
Executar o experimento com vistas a 

explicar o conteúdo. 

Orientar os estudantes na criação de 

soluções para problemas reais. 

Papel do estudante 

Observar o experimento, vendo o que 

anteriormente fora apresentado na 

teoria. Em alguns casos, sugerir 

explicações. 

Discutir hipóteses, propor soluções aos 

problemas de forma planejada e crítica. 

Roteiro da atividade 

Fechado e definido previamente. Em 

alguns casos possui algumas questões 

em seu roteiro, mas com vistas à 

explicação do conteúdo. 

Normalmente está ausente e é proposto 

por meio de hipóteses criadas pelos 

estudantes diante dos problemas. 

Posição ocupada na aula 
Central, para ilustração ou após a 

abordagem expositiva. 

A atividade pode ser a própria aula ou 

pode ocorrer anteriormente à abordagem 

do conteúdo. 

Vantagens 

Demandam pouco tempo, pode ser 

integrada à aula expositiva, é útil 

quando não há recursos materiais ou 

espaço físico suficiente para todos os 

alunos realizarem a prática. 

Os alunos ocupam uma posição mais 

ativa. Há espaço para criatividade e 

abordagem de temas socialmente 

relevantes. O “erro” é mais aceito e 

contribui para o aprendizado. 

Desvantagens 

A simples observação do experimento 

pode ser um fator de desmotivação; é 

mais difícil para manter a atenção dos 

alunos; não há garantia de que todos 

estarão envolvidos. 

Requer maior tempo para sua realização. 

Exige um pouco de experiência dos 

alunos na prática de atividades 

experimentais. 

Fonte: adaptado de OLIVEIRA, 2010.  

 

A experimentação do tipo demonstrativa é criticada por diversos autores. Dentre eles 

Gonçalves (2004) escreve que: 

 

Em geral, a utilização dos experimentos para este fim, é feita através da entrega de 

roteiros ou guias de prática e posterior aplicação de questionários. Surge uma 

questão: seria esta a melhor maneira de investigar as ideias, crenças ou expectativas 

dos alunos com relação ao tópico? (GONÇALVES, 2004, p.10) 

 

É preciso superar a visão do uso de experimentos que apenas confirmam teorias 

estabelecidas. O experimento deve gerar uma situação problemática, ultrapassando a simples 

manipulação de materiais (GILIAZZI e GONÇALVES, 2004). 

Autores como Hodson (1994),  Giordan (1999), Schnetzler  (2000), Chassot  (2003), 

Zanon e Freitas (2007), consideram a experimentação investigativa como uma forma de 
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melhorar a aprendizagem, pois permite aos estudantes um maior poder de decisão sobre as 

atividades, desde a sua interpretação até as possibilidades de solução, fazendo-os adquirir 

atitudes como curiosidade, desejo de experimentar, acostumar-se a duvidar de certas 

informações, a confrontar resultados, a obterem mudanças conceituais, metodológicas e 

atitudinais. 

Utilizar a experimentação como metodologia para o ensino de Ciências vem ao 

encontro com as recomendações das PCN+, que orientam a observação e a experimentação 

investigativa como estratégias para buscar conhecimento em um contexto de 

problematizações: 

 

A experimentação faz parte da vida, na escola ou no cotidiano de todos nós. Assim, 

a ideia de experimentação como atividade exclusiva das aulas de laboratório, onde 

os alunos recebem uma receita a ser seguida nos mínimos detalhes e cujos resultados 

já são previamente conhecidos, não condiz com o ensino atual. As atividades 

experimentais devem partir de um problema, de uma questão a ser respondida. Cabe 

ao professor orientar os alunos na busca de respostas. As questões propostas devem 

propiciar oportunidade para que os alunos elaborem hipóteses, testem-nas, 

organizem os resultados obtidos, reflitam sobre o significado de resultados 

esperados e, sobretudo, o dos inesperados e usem as conclusões para a construção do 

conceito pretendido (BRASIL, 2006a, p.55). 

 

No ensino de Química as atividades experimentais constituem um ponto 

imprescindível na análise dos problemas e nas propostas de alternativas para o ensino dessa 

ciência. A Química, como ciência experimental, exige atividades experimentais para seu 

estudo, pois a aprendizagem dela se torna mais sólida quando se integram teoria e prática. 

Elas cumprem sua verdadeira função dentro do ensino pois contribuem para o estudante 

descobrir a estrutura do conhecimento químico e, diante do exposto, acredita-se que a 

experimentação no ensino de Química é indispensável para o processo de ensino e 

aprendizagem dos conteúdos e temas científicos no sentido de que favorece a construção das 

relações entre a teoria e a prática, bem como as relações entre as concepções dos estudantes e 

a novas ideias a serem trabalhadas. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O interesse pelo tema da pesquisa em contextualização e experimentação no ensino 

de Química, surgiu devido à importância que os documentos curriculares oficiais da educação 

passaram a atribuir a essa compreensão de ensino, sobretudo após a implementação dos 

PCNEM. Nessa perspectiva, a metodologia empregada é a observação das aulas para verificar 

se o ensino é contextualizado e articulado com as práticas experimentais. 

 

3.1 O cenário de estudo  

 

O município de Rolim de Moura está localizado no estado de Rondônia (Figura 2), 

na Amazônia Ocidental, situando-se a 482 quilômetros da capital do estado, Porto Velho. 

Possui uma população de cerca de 55 mil habitantes, resultando na 7º cidade mais populosa 

do estado (IBGE, 2010). 

 

Figura 2 -  Mapa do Brasil e de Rondônia em perspectiva com localização da cidade de 

Rolim de Moura. 

 

Fonte: Google Maps, 2019.  

 

A pesquisa foi realizada em três escolas urbanas da cidade de Rolim de Moura, todas 

pertencentes à rede pública estadual de ensino. Os locais foram escolhidos por conta da 

facilidade de acesso e da adequação do tempo disponível do pesquisador com o quadro de 

horários da disciplina de Química das escolas. As observações das aulas foram realizadas com 

turmas do ensino médio do período matutino. 
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A fim de preservar a identidade dos participantes da pesquisa, as escolas receberam 

nomes fictícios de cientistas que se destacaram no mundo por contribuições na área da 

Química. Neste trabalho de pesquisa, as escolas serão chamadas de Lavoisier, Marie Curie e 

Mendeleiev e os professores que nela lecionam serão chamados respectivamente de P1, P2 e 

P3. 

 

3.2 A natureza e o tipo de investigação 

 

A necessidade de obter dados mais concretos e revelados com maior detalhe e 

confiabilidade, que traduzam as práticas dos professores em sala de aula que vão além das 

declarações, foi também motivação para realizar essa pesquisa de natureza qualitativa, que 

segundo Ludke e André (2013, p. 11) “[...] supõe o contato direto e prolongado do 

pesquisador com o ambiente e a situação que está sendo investigada, via de regra através do 

trabalho intensivo de campo”. Nessa abordagem, a “[...] preocupação com o processo é muito 

maior do que com o produto” (LUDKE e ANDRÉ, 2013, p. 12). As autoras complementam 

ainda que a complexidade do cotidiano escolar é sistematicamente retratada nas pesquisas 

qualitativas, envolvendo a obtenção de dados descritivos para a análise. 

Quanto ao tipo de pesquisa, esse estudo se identifica com características da pesquisa-

ação, que é reconhecida como estratégia necessária à área educacional e se caracteriza por 

dois tipos de objetivos: a) o prático, que é voltado para o levantamento de soluções e 

possibilidades de ações relacionadas ao objeto de estudo; b) o do conhecimento, que é a 

obtenção de informações e a ampliação de conhecimento no campo da ciência (CORRÊA et 

al, 2018). Ainda segundo os autores, para ser qualificada como uma pesquisa-ação há que se 

ter uma ação por parte das pessoas implicadas no processo investigativo e esta ser considerada 

relevante no escopo social. 

Nessa pesquisa, a ação dentro de uma problemática social (ensino-aprendizagem de 

Química), ocorrerá na forma de intervenção. Para tanto, será oferecido aos professores 

participantes da pesquisa um minicurso de formação continuada com o tema Práticas 

Experimentais Investigativas no Ensino de Química. O minicurso terá abordagem 

contextualizada e interdisciplinar.  
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3.3 Instrumentos e procedimentos de coleta de dados 

 

Para a realização do estudo, foram utilizados elementos característicos da pesquisa 

qualitativa, como: questionários abertos e semiestruturados, análise bibliográfica, análise 

documental, registro fotográfico e observações realizadas através de fichas de observação 

(LUDKE e ANDRÉ, 2013). 

A análise bibliográfica e documental se constitui de qualquer material que contenha 

informações descritas pelos pesquisados que possa servir para consulta, estudo ou prova 

(BOGDAN e BIKLEN, 1994). Nesta pesquisa adotou-se a análise de documentos curriculares 

oficiais da educação brasileira (como LDBEN, PCN, PCN+, DCN e Orientações Curriculares 

Nacionais) e também de materiais instrucionais (como o caderno de Práticas Experimentais 

Investigativas em Ensino de Ciências) que apontam abordagens de aulas práticas para fins de 

comparação dos resultados obtidos com as propostas destes.  

Nos quatro próximos tópicos (3.3.1 a 3.3.4), serão descritos com mais detalhes os 

instrumentos e procedimentos para a coleta de dados referentes às unidades escolares, ao 

perfil dos professores, a observação das aulas e ao minicurso. 

 

3.3.1 Observação das unidades escolares 

 

A observação das unidades escolares buscou ilustrar características das escolas assim 

como verificar a infraestrutura oferecida por elas como suporte aos professores durante as 

aulas. Foram realizadas visitas in loco, coletadas informações junto às secretarias e realizados 

registros fotográficos dos laboratórios. 

 

3.3.2 Questionário ao professor 

 

Os questionários abertos e semiestruturados foram construídos com um conjunto de 

questões para captar dos professores aspectos relacionados ao seu perfil, ao seu trabalho 

docente, sua formação continuada, o entendimento de contextualização e sobre a concepção 

em relação as suas práticas de ensino. Essas informações são importantes indicadores da 

atuação do docente, mas por si só não conseguem apontar evidências sobre a eficácia de sua 

prática pedagógica. 

O questionário ao professor (Apêndice D) foi dividido em quatro partes. A “Parte A” 

teve o objetivo de traçar o perfil dos professores participantes. A “Parte B” o objetivo de 
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verificar a incidência da formação continuada dos professores e o impacto delas em sua 

prática. A “Parte C” buscou captar informações referentes à sua prática pedagógica. A “Parte 

D” o objetivo de captar dos professores seus entendimentos iniciais sobre o ensino de 

Química contextualizado. 

A construção das partes A, B, e C tiveram como referência o modelo de questionário 

utilizado por Muri (2017). A construção da parte D teve como referência o modelo utilizado 

por Silva (2007). 

 

3.3.3 Observação das aulas 

 

A ficha de observação das aulas (Apêndice E) assim como as categorias de análise, 

foram adaptadas a partir do trabalho realizado na tese de doutorado de Muri (2017) e teve 

como foco basicamente o registro das práticas docentes. 

As observações das aulas ocorreram durante o 2º semestre do ano de 2018. Em cada 

escola um professor participou da pesquisa e as observações das aulas de Química foram 

realizadas exclusivamente durante as aulas desse professor. 

 

3.3.4 Intervenção: o minicurso de formação continuada 

 

O minicurso ocorreu durante um único dia, tendo uma duração total de 4 horas. 

Foram realizadas discussões em grupo com o propósito de proporcionar aos professores 

momentos de reflexão sobre os fundamentos da contextualização e das aulas práticas no 

ensino de Química, suas bases teóricas e como eles a colocam em prática. 

No primeiro momento, a problematização do tema foi tratada de modo a gerar uma 

discussão dos entendimentos atribuídos à contextualização no ensino de Química, a partir de 

questões como: o que é ensino contextualizado? Como realizar uma aula com temas 

contextualizados? Para que realizar uma aula com ensino contextualizado? Foi papel do 

pesquisador mediar as discussões, provocando, por meio de questionamentos, posicionamento 

dos professores sobre a temática em estudo. 

No segundo momento, discutiu-se sobre os documentos curriculares oficiais da 

educação que defendem a interdisciplinaridade, a contextualização e a experimentação no 

ensino de Química. O pesquisador disponibilizou informações e materiais sobre os 

referenciais. Essa discussão teve o propósito de provocar reflexões sobre os pressupostos 
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teóricos de tais documentos e estimular os professores a estabelecer relações entre esses 

documentos e suas práticas. 

No terceiro momento, foram apresentadas, realizadas e discutidas três atividades de 

práticas experimentais investigativas em ensino de ciências da natureza. Estas tiveram uma 

abordagem interdisciplinar, investigativa e contextualizada. Para a realização das atividades 

experimentais foi usado como referência o Caderno de Práticas Experimentais Investigativas 

no Ensino de Ciências, organizado por Leite (2012) e foram abordados os seguintes temas:  

PRÁTICA I – Queimadas, poluição e a chuva ácida: uma abordagem lúdica para 

debater questões ambientais; 

PRÁTICA II – Um estudo sobre a energia e suas transformações;  

PRÁTICA III - Eletroquímica na sala de aula com materiais alternativos: montagem 

de pilhas discutindo energia e questões ambientais. 

Os roteiros das atividades se encontram nos anexos desta dissertação. 

Ao final do encontro, foi solicitado aos professores (através de questionário aberto), 

que respondessem as seguintes questões: 

1. Qual a sua posição em relação às propostas dos documentos da educação que 

pedem que o aprendizado seja organizado sobre os eixos didáticos-metodológicos da 

contextualização, da interdisciplinaridade e, para o ensino de química, construção de 

conhecimento usando as aulas práticas como ferramenta? 

2. Em sua opinião, esse minicurso trouxe contribuições para sua formação? 

Justifique sua resposta. 

 

3.5 A análise dos dados 

 

No primeiro momento, a análise dos dados implica em seu tratamento para perceber 

neles tendências e padrões relevantes. No segundo momento, as tendências e padrões são 

verificados e reavaliados para a busca de relações e inferências, objetivando relações com a 

teorização (LUDKE e ANDRÉ, 2013). 

A partir do questionário do professor, das observações das aulas e do referencial 

teórico, foi possível a criação de categorias de análise de dados da pesquisa. Através delas, foi 

possível a discussão proposta para a busca dos objetivos da pesquisa. Os dados coletados 

serão apresentados e discutidos no tópico seguinte. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Com base na observação das unidades escolares, no questionário respondido pelos 

professores, na observação das aulas e no minicurso, foi possível apontar elementos para 

discussão do tema proposto neste trabalho de pesquisa. A seguir, esses resultados serão 

apresentados e discutidos. 

 

4.1 Caracterização das unidades escolares 

 

Estão apresentadas na Tabela 1 as características gerais das escolas referentes às 

turmas de ensino médio atendidas, a quantidade semanal de aulas de Química e a 

infraestrutura oferecida para as atividades docentes. 

 

Tabela 1 - Características das escolas observadas. 

Escolas  Lavoisier 
Marie 
Curie 

Mendeleiev 

Quantidade de turmas 

1º ano 6 5 5 

2º ano 5 4 4 

3º ano 5 2 4 

Quantidade média de estudantes por turma 34 23 31 

Carga horária semanal (em minutos) por turma da 

disciplina de Química  
90 150 100 

Quantidade de aulas semanais por turma da disciplina de 

Química 
2 3 2 

Laboratório de Ciências 

Vidrarias sim sim sim 

Reagentes sim sim sim 

Equipamentos sim sim sim 

Laboratório de Informática sim sim sim 

Multimídia sim sim sim 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados fornecidos pela secretaria das escolas pesquisadas (2018) e das 

observações de campo. 

 

Na escola Marie Curie, o número médio de estudantes por turma é bem menor se 

comparado às outras duas escolas observadas. A relação entre o número de estudantes e 

professor por sala pode ser um fator determinante na garantia da qualidade do ensino, haja 

vista que salas mais cheias tendem à dispersão, dificultam o emprego de determinadas 

estratégias de aprendizagem, dificultam que o professor atenda as individualidades e avalie 

cada estudante e ainda pode gerar problemas de saúde ao docente, como por exemplo, 

estresse, ansiedade e enfermidades relacionadas à saúde vocal. 
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A carga horária semanal da disciplina também é fator importante, pois segundo 

apontam estudos um maior tempo de aprendizado é fundamental para uma melhor 

aprendizagem e uma questão chave de equidade (TRAPHAGEN, 2011; ROGERS e MIRRA, 

2014).  Na escola Lavoisier a carga horária semanal para a disciplina de Química é dividida 

em duas aulas, que são ministradas em dias diferentes da semana. Na escola Mendeleiev a 

carga horária da disciplina é condensada, ou seja, as duas aulas são ministradas de forma 

consecutiva. Na escola Marie Curie são ministradas três aulas semanais para a disciplina, 

sendo duas condensadas e a terceira aula ministrada em outro dia da semana. É importante 

destacar que o fato da escola Marie Curie possuir três aulas semanais é devido a que essa 

escola possui ensino em tempo integral, possuindo assim maior carga horária. 

Na escola em que havia um número maior de aulas semanais (escola Marie Curie), a 

professora P2 ministrava a disciplina com maior tranquilidade, sem precisar se apressar com 

os conteúdos, enquanto que nas outras duas escolas, os professores P1 e P3 tinham maior 

preocupação com essa questão, pois precisavam cumprir com a ementa em um tempo mais 

curto.  

O uso de modelos, imagens, sons, entre outros, são importantes recursos didáticos 

que auxiliam no processo de ensino-aprendizagem. Verificou-se que as três escolas 

dispunham dos recursos citados, que se faziam presentes através de sala e/ou recurso 

multimídia, laboratório de informática e laboratório de ciências. Em relação à infraestrutura 

do Laboratório de Ciências é preciso salientar que nas três escolas as vidrarias são poucas em 

quantidade e em diversidade, os reagentes estão em sua maioria vencidos, existem poucos 

equipamentos e alguns não estão instalados.  Somente os laboratórios da escola Marie Curie 

possui servidora para auxiliar nas atividades de aulas práticas. A servidora foi readaptada de 

outro setor devido a problemas de saúde e não possui formação específica para atuar no 

laboratório. Sua formação é em Letras. 

Ainda em relação aos laboratórios, na escola Marie Curie existem dois laboratórios 

voltados para o ensino das disciplinas de Ciências da Natureza. Segundo informações da 

secretaria da escola, no chamado de Laboratório Molhado, são realizadas práticas 

principalmente das disciplinas de Química e Biologia. No outro laboratório, chamado de 

Laboratório Seco, são realizadas práticas principalmente das disciplinas de Física e 

Matemática. A Figura 3 apresenta as fotos dos laboratórios das escolas pesquisadas. 
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Figura 3 - Laboratórios das escolas pesquisadas: A) Laboratório Molhado da escola Marie 

Curie. B) Laboratório Seco da escola Marie Curie. C) Laboratório de Ciências da escola       

Lavoisier. D) Laboratório de Ciências da escola Mendeleiev. 

 
Fonte: registro próprio. 

 

4.2 Análise do questionário aos professores 

 

Com base nas respostas do questionário foi possível estabelecer o perfil do docente, 

verificar a incidência da formação continuada e o impacto delas no aprimoramento 

profissional dos professores. Além de entender quais atividades e com que frequência 

admitem realiza-las em suas aulas, estabelecendo ligações entre seus entendimentos sobre 

contextualização e as ideias a presentadas nos documentos curriculares oficiais da educação 

descritos na revisão bibliográfica. 

 

4.2.1 O perfil dos professores participantes 

 

Entre todas as questões e desafios que envolvem o ensino de Química, um aspecto 

central diz respeito ao perfil dos professores que ministram a disciplina, pois além do 

estudante, este é o principal determinante do aprendizado e sucesso escolar (HATTIE, 2003, 

2009, 2012). À vista disso, o foco deste tópico esteve no perfil do professor. 
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 Na Tabela 2 estão apresentados dados referentes aos aspectos de formação dos 

professores, o tempo de serviço, forma de contratação, idade e sexo. 

 

Tabela 2 – O perfil dos professores participantes. 

Professor P1 P2 P3 

Sexo Feminino Feminino Masculino 

Idade (em anos) 25-29 25-29 40-49 

Formação 
Licenciatura em 

Química 
Licenciatura em 

Química 
Química 

Industrial 

Nível mais elevado de educação formal 
Especialização 

Lato Sensu 
Especialização 

Lato Sensu 
Especialização 

Lato Sensu 

Tempo de profissão docente (em anos) 6-10 1-2 16-20 

Forma de contratação como professor Concurso  Concurso  Concurso 

Regime de trabalho semanal 40 horas 40 horas 40 horas 

Fonte: elaboração própria a partir de dados da pesquisa. 

 

Duas professoras têm menos de 30 anos de idade e um professor tem mais de 40 

anos. A idade desses docentes está estreitamente relacionada ao tempo de experiência como 

professores. O número de anos de prática é um indicador importante da qualidade do 

professor, porém não é fator determinante de sua eficácia, pois a eficácia docente é 

caracterizada por um conjunto mais completo de características, como capacidade verbal, 

capacidade de usar uma variedade de estratégias de ensino, entusiasmo pelo assunto que 

lecionam, altas expectativas sobre os alunos, conhecimento pedagógico do conteúdo, dentre 

outros fatores (SILVA e LOPES, 2014). 

As professoras P1 e P2 lecionam somente em uma escola. O professor P3 leciona 

também em uma escola particular e em cursos preparatórios. O fato de lecionar em mais de 

uma escola pode estar relacionado a desvalorização salarial dos professores, que para 

enfrentar os baixos salários acumulam cargos e jornadas de trabalho. Esse fator pode ser 

considerado preocupante, tendo em vista a sobrecarga de trabalho e o pouco tempo disponível 

para o planejamento de aulas e de capacitação. 

O professor P3 possui formação em Química Industrial e especialização na área 

pedagógica, fato que o habilita a lecionar. As professoras P1 e P2 possuem formação em 

Licenciatura em Química. Esse fato pode ser considerado pouco comum, pois cerca de apenas 

60% dos professores que lecionam a disciplina de Química possuem formação na área 

(BRASIL, 2018). 
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Todos os professores participantes possuem especialização lato sensu. A professora 

P2 e professor P3 declararam que gostariam de cursar uma especialização stricto sensu, 

porém ainda não foi possível. Essa situação pode estar relacionada ao fato de que as 

instituições públicas de ensino do estado não oferecem condições de incentivo a capacitação a 

esse nível, como licença remunerada, por exemplo. 

 

4.2.2 A formação continuada 

 

A formação continuada de professores é entendida como desenvolvimento do 

indivíduo e deve ser um processo permanente de aperfeiçoamento dos saberes necessários a 

atividade, tendo como preocupação principal a aquisição de competências que o habilita a 

melhoria no exercício da profissão, implicando na resolução de problemas escolares.  

Sabendo-se que existe uma grande distância entre o perfil do professor que a 

educação exige na atualidade e o perfil dos professores formados nos cursos de licenciatura 

no Brasil, as experiências adquiridas nos processos de formação continuada podem 

complementar ou modificar práticas aprendidas na formação inicial, podendo produzir efeitos 

positivos na ação pedagógica. Nesse sentido, a formação continuada é um dos fatores que 

conduz ao desenvolvimento profissional docente, sendo ideal sua continuidade para tornar 

possível a reflexão sobre sua prática. 

Segundo Garcia (2009), seja qual for a orientação de formação continuada adotada 

(modelo baseado na reflexão; modelo autônomo, por meio de cursos a distância, pós-

graduação, mestrado, doutorado; cursos de formação; interação entre docentes, dentre outros), 

a profissão docente e o seu desenvolvimento constituem um elemento fundamental e crucial 

para assegurar a qualidade da aprendizagem dos estudantes. Logo, a Parte B do questionário 

procurou captar dados referentes à formação continuada dos professores. Os docentes foram 

perguntados se nos últimos 24 meses tinham participado de qualquer uma das atividades de 

desenvolvimento profissional elencadas no questionário e qual foi o impacto dessas atividades 

em sua profissão. As categorias de impacto gerado no aprimoramento profissional foram: 

nenhum; pequeno; moderado; grande.  

A Tabela 3 apresenta a participação dos professores em atividade continuada e o 

impacto que essa atividade gerou em seu aprimoramento profissional. 
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Tabela 3 – Participação em atividade continuada e impacto gerado no aprimoramento   

profissional do professor. 

 

Professor 

-------------P1------------- -------------P2------------- -------------P3------------- 

Participação Impacto Participação Impacto Participação Impacto 

Cursos/ oficinas 

de trabalho 
Não - Não - Sim Moderado 

Conferências ou 

seminários 
Não - Não - Sim Moderado 

Programa de 

qualificação 
Não - Sim Moderado Não - 

Visitas de 

observação 
Sim Moderado Não - Sim Pequeno 

Participação em 

uma rede de 

professores 

Não - Não - Não - 

Pesquisa 

individual ou em 

colaboração 

Não - Sim Grande Sim Moderado 

Orientação e/ou 

observação feita 

por um colega 

Sim Grande Não - Sim Pequeno 

Fonte: elaboração própria a partir de dados da pesquisa. 

As características da formação continuada são distintas entre os professores 

participantes. A professora P1 enfatiza as atividades relacionadas a interação com outros 

docentes e considera que estas causaram um impacto de moderado a grande em seu 

aprimoramento profissional. A professora P2 enfatiza as atividades relacionadas a pesquisa e 

também considera que estas causaram um impacto de moderado a grande em seu 

aprimoramento profissional. Já o professor P3, enfatiza tanto as atividades relacionadas a 

interação com outros docentes quanto àquelas relacionadas a pesquisa, porém considera que 

estas atividades causaram um impacto de pequeno a moderado em seu aprimoramento 

profissional.  

Tendo em vista o pouco incentivo de políticas estaduais relacionadas à formação 

continuada, considera-se o aperfeiçoamento por meio da interação entre os docentes uma 

importante estratégia para a melhoria na qualidade do ensino, pois segundo estudos realizados 

por Morgado (2003, 2004), nas escolas em que predomina a interação e o clima de 

colaboração entre os professores, existe melhoria significativa na qualidade do ensino. Nesse 

sentido, sugere-se que tanto o poder público quanto os professores que busquem e fomentem 

o aperfeiçoamento mediante a interação entre os pares. 
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4.2.3 Entendimentos sobre ensino de Química contextualizado 

 

Para a análise dos dados da Parte D do questionário ao professor, foram construídos 

três categorias de análise: entendimento sobre o ensino de Química contextualizado; função 

de uma aula contextualizada; estratégias para realização dessa aula. Para cada uma dessas 

categorias foram criadas subcategorias, conforme apresenta o Quadro 5. 

 

Quadro 5 – Categorias e subcategorias de análise do questionário do professor. 

Categorias Subcategorias 

I 

Entendimento 

sobre o ensino 

de Química 

contextualizado 

 

1. Aplicação do conhecimento químico - contextualização como apresentação de 

ilustrações e exemplos de fatos do cotidiano ou aspectos tecnológicos relacionados ao 

conteúdo químico que está sendo tratado. 

2. Descrição científica de fatos cotidianos, conceitos e processos - os conhecimentos 

químicos estão postos de modo a fornecer explicações para fatos do cotidiano e de 

tecnologias, estabelecendo ou não relação com questões sociais. 

3. Compreensão da realidade social - a contextualização é tida como princípio norteador 

do ensino de conhecimentos da Química. O conhecimento químico é utilizado como 

ferramenta para o enfrentamento de situações problemáticas, visando o 

desenvolvimento de competências de análise e julgamento. 

4. Transformação da realidade social - é dada ênfase na discussão de situações problemas 

de forte teor social, buscando sempre, o posicionamento e intervenção social por parte 

do aluno na realidade social problematizada. Assim, os conteúdos são definidos em 

função da problemática em estudo e das necessidades que se apresentam. 

 

 

II 

Função da aula 

com abordagem 

contextualizada 

 

5. Motivacional - provocar o interesse do aluno pela Química, pelo conteúdo abordado, 

despertar curiosidade; motivá-lo a estudar Química, além de torná-la mais prazerosa. 

6. Aquisição de conhecimento - objetiva a aprendizagem de conteúdos específicos da 

Química por meio de determinados temas. 

7. Desenvolvimento de atitudes e valores - compreensão da ciência e tecnologia para atuar 

no mundo físico-social; desenvolvimento de competências de análise, síntese, 

julgamento. 

8. Transformação social - aprendizagens desencadeadoras de ações transformadoras da 

realidade social. 

III 

Estratégia para 

realização da 

aula 

contextualizada 

9. Exemplificação - inserção de ilustrações, exemplos ou outra atividade que esteja de 

acordo com conhecimentos químicos. 

10. Discussão – Atividades voltadas a apresentação dos conhecimentos científicos visando 

a argumentação sobre a situação de contexto. Estratégia que apresenta o contexto num 

grau maior de importância, embora ainda, o ensino possa tender para uma abordagem 

focada no conteúdo. 

11. Problematização - formulação de uma série de questionamentos a respeito da situação 

de contexto, que devem ser respondidos com base em conhecimentos sistematizados. 

Estratégia de fundamental importância para realização de uma abordagem mais 

temática. O contexto do aluno assume grau de importância muito elevado para estudo. 

Fonte: adaptado de SILVA, 2007. 

 

As respostas dos professores foram classificadas em apenas uma subcategoria. 

Mesmo que apresentassem características de outras subcategorias, as respostas foram 

classificadas naquela em que houve maior aproximação. 
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A Tabela 4 apresenta as concepções iniciais apresentadas pelos professores 

referentes aos entendimentos sobre o ensino de Química contextualizado. 

 

Tabela 4 - Entendimentos iniciais dos professores sobre ensino de Química contextualizado. 

Professor P1 P2 P3 

Aplicação do conhecimento químico - - - 

Descrição científica de fatos, conceitos e processos - X X 

Compreensão da realidade social - - - 

Transformação da realidade social X - - 

Fonte: elaboração própria a partir de dados da pesquisa. 

 

A Tabela 4 demonstra que um professor apresenta ideias de contextualização 

relacionadas à compreensão da realidade social, que traz como orientação o desenvolvimento 

de competências de análise e julgamento. A fala do professor que permitiu a categorização 

realizada foi: 

P1 - “Seria o ensino em que se traz para a sala de aula a prática do cotidiano. É o 

ensino que contextualiza a realidade com a sala de aula”. 

Dois professores entendem a contextualização no ensino de Química como uma 

estratégia que permite ao educando a descrição científica de fatos cotidianos, conceitos e 

processos científicos e tecnológicos. A fala dos professores que permitiu a categorização 

realizada foi: 

P2 - “Um ensino que aborde os conceitos do cotidiano, explicitando conceitos 

ambientais, saúde, alimentação, higienização, entre outros temas”. 

P3 – “Relacionar os conceitos com o cotidiano do aluno”. 

O conceito de contextualização para a transformação da realidade social e de 

contextualização para aplicação do conhecimento químico não fez parte do discurso de 

nenhum dos professores. 

Infere-se que os professores participantes parecem não pensar na formação dos 

educandos para além da realidade social, ou seja, não têm como perspectiva a 

contextualização como objeto de estudo com vistas à transformação da realidade social, que 

se deve buscar conforme orientações dos documentos curriculares oficiais da educação. 

A Tabela 5 apresenta os entendimentos iniciais dos professores sobre a função da 

aula com abordagem contextualizada. 
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Tabela 5 - Entendimentos iniciais dos professores sobre a função da aula contextualizada. 

Professor P1 P2 P3 

Motivacional - - X 

Aquisição de conhecimento - - - 

Desenvolvimento de atitudes e valores - X - 

Transformação social X - - 

Fonte: elaboração própria a partir de dados da pesquisa. 

 

A análise da Tabela 5 demonstra que um professor manifestou a ideia de 

contextualizar o ensino de Química visando a transformação social. A fala do professor que 

permitiu a categorização realizada foi: 

P1 - “O objetivo era capacitar o aluno para que usasse conceitos e códigos da 

química para solucionar problemas cotidianos”. 

Um professor apresentou que entende a ideia de contextualizar o ensino de Química 

para o desenvolvimento de atitudes e valores do indivíduo. 

P2 – “Para que os estudantes possam ser críticos fora da escola e não apenas durante 

as aulas. Para que entendam termos publicados em noticiários e possam repassar esses 

conceitos para a comunidade”. 

Um professor manifestou a ideia de que a aula contextualizada tem função 

motivacional. A fala do professor que permitiu a categorização realizada foi: 

P3 – “Para que o conteúdo fique mais claro, para que os mesmos vejam que a 

Química faz parte da sua vida”. 

A ideia demonstrada pelo professor P1 anda em conjunto com as propostas nos 

documentos curriculares da educação, ou seja, que os conhecimentos adquiridos sejam usados 

para a transformação da realidade social. Os entendimentos dos professores P2 e P3 não estão 

em acordo com os documentos curriculares. 

Analisando as Tabelas 4 e 5, nota-se que a função de uma aula contextualizada 

parece estar relacionada ao entendimento que o professor tem sobre a contextualização no 

ensino. Quanto mais simples for esse entendimento, menos elaborado será o objetivo de 

ensinar de forma contextualizada. 

Em resposta ao questionário, os três professores informaram que costumam lecionar 

seguindo uma abordagem contextualizada. A Tabela 6 apresenta as informações narradas 

pelos professores sobre as estratégias que utilizam para a realização das aulas 

contextualizadas. 
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Tabela 6 - Estratégias usadas pelos professores para a realização da aula contextualizada. 

Professor P1 P2 P3 

Exemplificação - - X 

Discussão X X - 

Problematização - - - 

Fonte: elaboração própria a partir de dados da pesquisa. 

 

Os dados apresentados na Tabela 6 apontam que dois professores utilizam a 

discussão como estratégia para lecionar de forma contextualizada. Essas discussões surgem a 

partir de uma atividade prática que envolve algo que está presente no cotidiano do aluno, 

como verificado na fala dos professores que permitiu a classificação em subcategorias de 

análise. 

P1 – “No assunto de concentrações foi desenvolvido aula prática sobre a quantidade 

de álcool na gasolina. Para isso, foram usadas 2 aulas para realização e explicação do tema. 

Os alunos participaram ativamente, fazendo perguntas e realizando o experimento. Foi uma 

atividade simples, mas que os alunos conseguiram tirar dúvidas e comparar seu resultado com 

os outros grupos”. 

P2 – “Assunto: separação de misturas e solubilidade. Os alunos realizaram um 

trabalho em forma de vídeo sobre os temas acima mencionados com a culinária. Foi destinado 

1 bimestre para a realização da atividade. Houve um grande envolvimento dos alunos, pois na 

preparação de alimentos, como por exemplo, preparação de um bolo, teve conceitos de 

peneiração, catação, e para preparar leite e achocolatado aplicar conceitos de solubilidade e 

relacionar a temperatura.” 

Um professor manifestou que utiliza da exemplificação de fatos cotidianos como 

estratégia para a realização da aula contextualizada: 

P3 - “Dentro do conteúdo de propriedades coligativas. A osmose pode ser tratada 

com o preparo de churrasco ou da salada. Porque junta água na carne e porque a folha da 

alface murcha”. 

Os dados evidenciam o que fora descrito anteriormente nos referenciais; que apesar 

de importante estratégia para a contextualização, o uso de exemplos de atividades cotidianas 

de inserção de conceitos químicos muitas vezes é confundido com contextualização. “A 

contextualização dos conhecimentos da área supera a simples exemplificação de conceitos 

com fatos ou situações cotidianas” (BRASIL, 2018, p. 549). 
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4.3 Análise da observação das aulas  

 

As observações das aulas de Química ocorreram durante o 2º semestre do ano de 

2018. Em cada escola um professor participou da pesquisa e as observações foram realizadas 

exclusivamente durante as aulas desse professor. Foram observadas nas três escolas um total 

de 62 horas-aula, conforme apresenta a Tabela 7. 

 

Tabela 7 – Número de horas-aula observadas em cada escola (por ano escolar). 

Escola Lavoisier Marie Curie Mendeleiev 

1º ano 14 14 12 

2º ano 7 0 4 

3º ano 3 4 4 

Total 24 18 20 

Fonte: elaboração própria a partir de dados da pesquisa. 

 

De início, pensava-se em observar ao menos 20 horas-aula em cada escola e que a 

distribuição das observações ocorresse de maneira uniforme entre os três anos do ensino 

médio. Devido à incompatibilidade dos horários das aulas com o tempo disponível do 

pesquisador, na escola Marie Curie não foi possível a observação da quantidade de aulas 

desejada bem como não foi possível nas três escolas, que as observações ocorressem de 

maneira uniforme entre os três anos do ensino médio. 

O foco da observação das aulas foi basicamente o registro das práticas docentes. 

Considerando os objetivos de estudo e o referencial teórico, foram construídos duas categorias 

de análise: experimentação e contextualização. A categoria experimentação tem como 

referência o exercício das aulas práticas, seja em laboratório, em sala de aula ou em outro 

ambiente. A categoria contextualização está relacionada à dimensão social que é atribuída ao 

tema estudado.  

Através da Parte C do questionário respondido pelos professores, foi possível 

estabelecer a frequência com que admitem realizar nas aulas de Química cada uma das 

atividades relacionadas às categorias mencionadas e, através das observações das aulas, foi 

possível verificar se as narrativas dos professores participantes se confirmam em sua prática 

pedagógica.  A tabela a seguir apresenta a frequência de ocorrência das atividades nas aulas 

de Química segundo os professores. 
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Tabela 8 - Frequência de ocorrência das atividades nas aulas de Química segundo os 

professores. 

Categoria Pontos observados 

 

Frequência 

 

Em todas 

as aulas 

Na 

maioria 

das aulas 

Em 

algumas 

aulas 

Nunca ou 

quase 

nunca 

 Experimentação 

Você ministra aulas práticas?  P2 P1 P3 

Os estudantes fazem experiências seguindo as 

suas instruções? 
 P2 P1, P3  

As experiências são feitas por você a título de 

demonstração? 
  P1 P2, P3 

Você pede aos estudantes que tirem conclusões 

de uma experiência por eles realizada? 
P1, P2  P3  

  

Contextualização 

Você leva em consideração o conhecimento 

prévio que os alunos têm em relação ao tema 

proposto? 

P1, P3 P2   

Você explica de modo claro a importância dos 

conceitos científicos e da tecnologia na vida de 

todos? 

P1, P3 P2   

Você discute com os alunos a problemática 

social relacionada ao tema? 
P3 P2 P1  

Você discute em sala sobre uma possível 

solução dessa problemática? 
P3 P1, P2   

Fonte: adaptado de MURI, 2017. 

 

Com base na Tabela 8, segundo os professores, as atividades relacionadas à 

contextualização são as mais recorrentes nas aulas. Por outro lado, as atividades relacionadas 

à experimentação são menos recorrentes.  

A professora P1 e o professor P3 responderam que encontram dificuldades em 

ministrar aulas práticas, pois: 

P1 - “Faltam reagentes e vidrarias. Falta apoio técnico para organizar os materiais”. 

P3 - “A carga horária é pequena. Duas aulas semanais apenas são insuficientes”. 

De fato, os aspectos citados por ambos os professores foram constatados nas escolas. 

Entretanto, sabe-se que a falta de reagentes, vidrarias ou de um laboratório, é fator limitante, 

mas não pode ser considerado como único argumento para que as aulas práticas não ocorram, 

pois existe uma grande variedade de temas que podem ser abordados de forma prática usando-

se para isso materiais alternativos e de baixo custo que podem ser facilmente encontrados em 

um supermercado ou farmácia, por exemplo (GONÇALVES, 2005). Entende-se também que 

duas horas-aula semanal para a disciplina não é o tempo ideal, porém em uma única aula 

prática bem elaborada é possível que se abordem vários temas e conteúdos de ensino. 

Por outro lado, acredita-se que as dificuldades de inserção da experimentação no 

Ensino de Química pode estar associado a própria formação do professor, pois mesmo nos 
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cursos de formação de Licenciados em Química, o enfoque se fundamenta na formação do 

bacharel em detrimento da formação do professor (SANTOS, 2005; MALDANER, 2006). 

Nessa perspectiva, Maldaner afirma que: 

 

A formação dos professores de Química pode trazer uma complicação a mais, que é 

a formação ligada à parte experimental da ciência Química. Em cursos de Química 

ligados a grandes universidades as aulas práticas de Química caminham geralmente, 

paralelas às disciplinas chamadas teóricas. Nesses currículos procura-se formar o 

técnico especialista (tecnologia química) ou o profissional pesquisador 

(bacharelado). Embora aconteçam reclamações frequentes sobre os problemas em 

tais cursos, a preocupação com a parte formativa do professor é mais marginalizada 

ainda na licenciatura de química dentro dos institutos. Os currículos são pensados 

dentro de uma solução técnica: se o profissional professor sabe Química, tanto 

teórica quanto prática, ele saberá ensinar. (MALDANER, O. A. p. 177, 2006) 

 

A escola Marie Curie oferece ensino em tempo integral. Como já mencionado, nessa 

escola são ofertadas 03 horas-aula de Química semanal. A parte disso existe no currículo da 

escola uma disciplina chamada Práticas Experimentais. Essa disciplina possui carga horária 

de 02 hora-aula semanal e é ministrada no laboratório da escola (Laboratório Seco e/ou 

Laboratório Molhado). Nela são realizadas práticas referentes às disciplinas de Ciências da 

Natureza e Matemática. A professora P2 declarou que não encontra dificuldades em ministrar 

aulas práticas, pois: 

P2 - “O modelo da escola em tempo integral oferece em seu currículo duas aulas 

práticas obrigatórias durante a semana”. 

Salienta-se que as observações das aulas foram realizadas na disciplina de Química, e 

que, portanto, as práticas realizadas na disciplina Práticas Experimentais não foram 

observadas. Por outro lado, o fato de existir uma disciplina voltada para as aulas práticas, não 

impede que sejam ministradas esse tipo de aula durante a disciplina de Química. A Figura 4 

apresenta a frequência de ocorrência das atividades nas aulas de Química observadas. 
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Figura 4 – Gráfico de frequência de ocorrência das atividades nas aulas de Química 

observadas. 

 

Fonte: elaboração própria a partir de dados da pesquisa. 

 

As atividades relacionadas à categoria experimentação ocorreram somente em duas 

aulas, representando menos de 5% do total de aulas observadas nas três escolas. Este fato 

corrobora com as respostas dos professores P1 e P3, de que encontram dificuldades em 

ministrar aulas práticas e vão a sentido contrário das propostas dos documentos norteadores 

da educação, que sugerem, para o ensino de ciências, que a teoria seja associada a prática. 

Segundo Chassot (2003), os conhecimentos químicos devem ser articulados com 

situações de ensino, de forma a proporcionar uma maior articulação entre teoria e prática, 

visando não que o estudante seja treinado a resolver questões com respostas padrão, mas que 

a partir da observação e interpretação do experimento, se posicione, julgue e tome decisões, 

para que desta forma, o aprendizado seja melhor construído. Freire, um dos grandes 

estudiosos da educação e do ensino, também defendia a ideia de que para compreender a 

teoria é preciso experienciá-la (FREIRE, 2001). 

As duas atividades práticas que foram observadas possuíam uma abordagem 

investigativa, que é o tipo de abordagem que se espera das aulas práticas segundo as PCN+. 

Essas aulas tiveram uma abordagem contextualizada, pois trataram de problemas reais como 

“gasolina batizada” e descarte de óleo de frituras, trazendo para o debate em sala soluções 

para essa problemática, como exemplo, a identificação da “gasolina batizada” e a reutilização 

do óleo de fritura para a fabricação de sabão. 

Experimentação Contextualização 

0% 

5% 
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Contrariando as respostas dadas pelos professores, as atividades relacionadas a 

categoria contextualização ocorreram com frequência inferior a 20% do total de aulas 

observadas. Esse fator é preocupante, pois a contextualização no ensino é um dos pilares dos 

documentos da educação e, se bem trabalhado, “o tratamento contextualizado do 

conhecimento é um dos recursos que a escola tem para retirar o aluno da condição de 

espectador passivo” (BRASIL, 1999, p. 78) e “abre as janelas da sala de aula para o mundo, 

promovendo relação entre o que se aprende e o que é preciso para a vida” (CHASSOT et al. 

1993, p. 50). 

Foi também possível identificar, com base no registro das aulas, que o ensino de 

Química nas escolas pesquisadas é orientado por uma concepção de educação disciplinar e 

conteudista, que parece ser realizado com o propósito de se introduzir algum conteúdo que 

possa ser útil e básico para o entendimento daquele que será ensinado no ano seguinte. O 

objetivo primordial das aulas parece ser satisfazer os pré-requisitos de prosseguimento dos 

estudos formais, com exercícios e propostas voltados para os vestibulares e o Exame Nacional 

do Ensino Médio.  

 

4.4 Análise do minicurso de formação continuada 

 

O minicurso foi realizado no dia 24 de outubro de 2019 no laboratório da escola 

Marie Curie e contou com a participação dos professores P1 e P2. O professor P3 não pode 

participar por motivos de agenda. O objetivo do minicurso foi instigar reflexões na prática 

pedagógica dos professores de uma forma construtiva, visando seu aprimoramento 

profissional. Espera-se que estas ações contribuam para a melhoria no planejamento das aulas 

e na construção do conhecimento na disciplina, construindo novos saberes e contribuindo para 

a melhoria do ensino de Química. 

Após realizado o minicurso conforme descrito na metodologia, os dois professores 

participantes responderam um questionário aberto. O primeiro questionamento foi:  

1. Qual a sua posição em relação às propostas dos documentos da educação que 

pedem que o aprendizado seja organizado sobre os eixos didáticos-metodológicos da 

contextualização, da interdisciplinaridade e, para o ensino de química, construção de 

conhecimento usando as aulas práticas como ferramenta? 

As respostas apresentadas foram: 

P1 - “Tenho posição favorável aos documentos da educação. O ensino de Química 

será melhor compreendido através da contextualização e interdisciplinaridade de 

seus conteúdos. Dessa forma, se proporciona ao aluno a oportunidade deste utilizar o 
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conhecimento aprendido no ambiente escolar para resolver situações-problema do 

cotidiano”. 

 

P2 - “Considero de extrema importância, pois auxilia o aluno identificar problemas a 

partir de um fato e utilizando conhecimentos provenientes de várias disciplinas, o 

aluno consegue levantar hipóteses para solucionar a situação-problema. As aulas 

práticas são importantes para o processo de ensino-aprendizagem, pois demonstram 

conteúdos que foram aplicados na teoria com maior possibilidade dos alunos 

fazerem indagações, perguntas e demonstrar curiosidade”. 

 

A segunda questão apresentada foi: 

2. Em sua opinião, esse minicurso trouxe contribuições para sua formação? 

Justifique sua resposta. 

As respostas apresentadas foram: 

 

P1 - “Sim. O debate sobre os documentos da educação evidenciaram as práticas que 

mais contribuem para o aprendizado e quais os pontos sensíveis da implantação 

completa de tais documentos no cotidiano escolar. O minicurso foi também uma 

troca de experiências, que sempre traz contribuições para a prática de cada 

profissional”. 

 

P2 - “Sim. Ajudou tanto para elaboração de roteiros mais elaborados quanto para 

preparação de um pré e pós-laboratório, onde os estudantes serão questionados a 

partir de seus conhecimentos prévios e após a intervenção das aulas práticas, 

podendo promover assim o questionamento. Outro fator que ficou claro e evidente 

com esse minicurso foi estruturar a aula prática com a participação de outras 

disciplinas durante a explicação para promover a interdisciplinaridade”.  

 

Pode-se inferir que após participarem do minicurso de formação continuada, ambos 

os professores mostraram ampliação das concepções relativas ao ensino-aprendizagem de 

Química, que inicialmente caracterizavam o ensino contextualizado como exemplificação e 

descrição de fatos ou problemas do cotidiano e compreensão da realidade social e que, após o 

minicurso, passaram a compreender as ideias de contextualização com vistas a solucionar 

situações-problema, o que denota transformação da realidade social, o que está em 

conformidade com as sugestões dos documentos norteadores da educação. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados demonstram que existe um distanciamento entre o ensino pretendido 

conforme descrito nos documentos norteadores da educação e o ensino oferecido pelas 

escolas pesquisadas. A estrutura oferecida pelas escolas como suporte aos professores no 

referente aos Laboratórios de Ciências deixa a desejar quanto à diversidade de materiais 

disponíveis e principalmente quanto ao apoio técnico de um profissional no local que auxilie 

nas atividades. A frequência de atividades voltadas para experimentação foi mínima, tendo 

ocorrido em menos de 5% do total de aulas observadas. Foi observado que dar maior 

importância a uma ou outra metodologia de ensino não seria o mais indicado e sim usá-las de 

modo mais adequado para assegurar a unidade e a clareza do programa. Além disso, as 

atividades experimentais realizadas sem a integração com a teoria, podem não gerar o efeito 

desejado, sendo que, por outro lado, a teoria sem o embasamento experimental deixa da 

mesma forma uma lacuna na construção do conhecimento do educando. Pode-se também 

verificar que os professores participantes, apresentaram entendimentos distintos sobre a 

contextualização no ensino, fato que acaba gerando consequências em suas ações 

pedagógicas. A maneira como são conduzidas as aulas de Química nas escolas pesquisadas 

parece ser orientado por uma concepção de educação disciplinar e conteudista. O objetivo das 

aulas alvo do estudo apresentaram caráter dos estudos formais, com exercícios e propostas 

voltados para os vestibulares e o Exame Nacional do Ensino Médio. O minicurso de formação 

continuada trouxe resultados positivos, mostrando ampliação das concepções dos professores 

relativas ao ensino-aprendizagem de Química. Por fim, entende-se que os professores são 

essenciais para a superação de grande parte dos problemas educativos e que os resultados aqui 

encontrados são decorrentes de fatores, como a desvalorização profissional, deficiências do 

currículo, da falta de ajuda dos que teriam que apoiá-los profissionalmente e das deficiências 

na formação de professores, pois se sabe da dificuldade de romper com os hábitos e com o 

discurso professoral aprendido e adquirido durante a graduação. Para aulas contextualizadas e 

com uma maior frequência de atividades experimentais, sugere-se fomento nas atividades de 

formação continuada dos professores e que sejam revistos os processos de formação de 

Licenciados em Química. 
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APÊNDICE A - Termo de consentimento livre e esclarecido  

 

 

Eu, Vinícius Lima Pereira, mestrando vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Ensino 

de Ciências da Natureza (PPGECN) da Universidade Federal de Rondônia, sob a orientação 

do prof. Dr. Fabiano Pereira do Amaral e coorientação do prof. Dr. Elton de Lima Borges, 

estou realizando uma pesquisa com professores do ensino médio da rede pública estadual de 

ensino desse município. A pesquisa tem como objetivo analisar se as práticas didáticas e 

metodológicas utilizadas pelos professores de Química nas escolas em estudo condizem com 

as propostas dos documentos oficias da educação, sobretudo no que diz respeito às atividades 

experimentais e a contextualização dos temas estudados. 

A pesquisa de campo consiste na observação das aulas e coleta de dados com professores por 

meio de questionário aberto e semiestruturado para obtenção de dados referentes ao processo 

ensino-aprendizagem na disciplina de Química. No segundo semestre de 2018 essa atividade 

será realizada na escola, com o consentimento e apoio da mesma. Ressalta-se que todas as 

informações prestadas no âmbito dessa pesquisa são de livre consentimento dos participantes 

e são absolutamente confidenciais, não sendo divulgados os nomes dos entrevistados, ou 

quaisquer outros informantes. A participação é voluntária, tendo o voluntário pleno direito de 

recusar a participar ou de se retirar da pesquisa a qualquer momento, sem que isso acarrete 

qualquer risco ou penalidade. 

Você não será pago por participar da pesquisa e mesmo não tendo benefícios diretos, ao 

aceitar participar desse estudo você colaborará para a ampliação das discussões e 

conhecimentos científicos acerca do ensino de Química, o que poderá contribuir com o 

processo ensino-aprendizagem nessa disciplina. 

Não haverá riscos para você, entretanto poderá haver desconforto ou incômodo ao 

compartilhar de informações pessoais e/ou profissionais. Portanto, deixo claro que você não 

precisa responder a qualquer pergunta do questionário caso se sinta desconfortável, podendo 

nesse caso deixar a pergunta sem resposta. 

Quaisquer dúvidas referentes à pesquisa poderão ser esclarecidas através do telefone (69) 

99236-7454 ou pelo endereço eletrônico viniciuslima@unir.br. 

 

 

 

____________________________________ 

Vinícius Lima Pereira 

Responsável pela pesquisa 

Mestrando do PPGECN 

Matrícula 20172145 

Comitê de Ética em Pesquisa Universidade 

Federal de Rondônia 

Campus José Ribeiro Filho – BR 364, Km 

9,5, sentido Acre, Bloco de departamentos, 

sala anexa ao Nusau, Porto Velho/RO, cep: 

76.801 – 059 

Telefone: (69) 2182 – 2111 

cepunir@yahoo.com.br 
 

 

 

Rolim de Moura, ______ de ________________ de 2018. 

mailto:viniciuslima@unir.br
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APÊNDICE B - Consentimento livre e esclarecido 

 

 

Pelo presente documento, declaro que autorizo a minha participação nesta pesquisa, pois fui 

informado(a), de forma clara e detalhada, livre de qualquer forma de constrangimento e 

coerção, sobre os procedimentos e metodologias a serem utilizados. Estou ciente de que o 

meu nome será preservado, meus dados serão mantidos em caráter confidencial e que posso 

retirar meu consentimento a qualquer momento, sem prejuízo algum, bastando apenas 

comunicar ao pesquisador de forma verbal ou escrita. Declaro que conheço os riscos e os 

benefícios e que recebi uma cópia deste termo de consentimento. Autorizo a divulgação dos 

dados obtidos para fins acadêmicos e científicos, tais como apresentações e publicações, de 

acordo com os princípios éticos. 

 

Assinatura do voluntário: ______________________________________________________ 

CPF:_______________________________________________________________________ 

Telefone: ___________________________________________________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________ 

 

Rolim de Moura, ______ de ________________ de 2018. 
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APÊNDICE C - Termo de anuência 

 

 

A Direção da Escola __________________________________________________________ 

Endereço: __________________________________________________________________ 

Solicitamos autorização institucional para realização da pesquisa intitulada 

CONTEXTUALIZAÇÃO E EXPERIMENTAÇÃO NO ENSINO DE QUÍMICA: 

PRÁTICAS CURRICULARES EM ESCOLAS DE ROLIM DE MOURA - 

RONDÔNIA, a ser realizada nesta instituição, pelo pós-graduando do Programa de Pós-

Graduação em Ensino de Ciências da Natureza (PPGECN) Vinícius Lima Pereira, sob a 

orientação do professor Dr. Fabiano Pereira do Amaral e coorientação do prof. Dr. Elton de 

Lima Borges. 

A pesquisa tem como objetivo analisar se as práticas didáticas e metodológicas utilizadas 

pelos professores de Química nas escolas em estudo condizem com as propostas dos 

documentos oficias da educação, sobretudo no que diz respeito às atividades experimentais e 

a contextualização dos temas estudados. A pesquisa é de caráter qualitativo, para sua 

realização prevê-se nos procedimentos metodológicos que será aplicado um questionário 

semiestruturado com perguntas abertas e fechadas ao(a) professor(a) de Química a fim de 

obter dados relevantes para a discussão nos resultados da pesquisa. Com o devido 

consentimento e agendamento, fazem-se necessárias visitas para assistir as aulas de Química 

com a finalidade de observar as práticas didático-pedagógicas empregadas pelos professores 

em sala de aula. 

Ressaltamos que os nomes dos participantes da pesquisa serão mantidos em absoluto sigilo 

conforme mencionado no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido de acordo com a 

Resolução do Conselho Nacional de Saúde – CNS, nº 466, de 12 de dezembro de 2012, que 

trata da pesquisa envolvendo seres humanos. 

Na certeza de contarmos com a colaboração e empenho desta Diretoria, agradecemos 

antecipadamente a atenção, ficando à disposição para quaisquer esclarecimentos que se 

fizerem necessários, bastando para isso entrar em contato através do telefone (69) 99236-7454 

ou pelo endereço eletrônico viniciuslima@unir.br. 

Rolim de Moura, ______ de ________________ de 2018. 

__________________________________ 

Vinícius Lima Pereira 

Pesquisador mestrando do PPGECN 

Matrícula 20172145 

 

 

(    ) Concordamos com a solicitação      (    ) Não concordamos a solicitação 

 

______________________________________ 

Assinatura e carimbo do responsável pela instituição 
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APÊNDICE D - Questionário ao professor 

 

 

Prezado(a) Professor(a), 

Muito obrigada por sua colaboração ao responder a este questionário. As perguntas que 

seguem foram desenvolvidas para que possamos melhor conhecer a formação profissional e 

as práticas didático-pedagógicas dos professores de Química do Ensino Médio. Não há 

respostas certas ou erradas. 

A sua colaboração ao preencher este questionário será de grande valia para o êxito desta 

pesquisa no campo educacional e para o aprimoramento das discussões acerca do processo de 

ensino-aprendizagem de Química. 

Todas as informações coletadas neste estudo serão mantidas em sigilo. Garantimos que você, 

a escola ou qualquer outro membro da equipe docente não serão identificados em qualquer 

relatório ou produto resultante do estudo. 

Se tiver dúvida sobre qualquer aspecto do questionário, ou se quiser informações adicionais 

sobre o estudo, por favor, entre em contato com Vinícius Lima Pereira, enviando um e-mail 

para viniciuslima@unir.br ou através do telefone (69) 99236-7454. 

 

Parte A - Sobre você 

1. Qual é o seu sexo? 

(   ) Feminino 

(   ) Masculino 

 

2. Qual é a sua idade? 

(   ) Menos de 25 

(   ) 25-29 

(   ) 30–39 

(   ) 40-49 

(   ) 50+ 

(   ) 60+ 

 

5. Há quanto tempo você trabalha como 

professor? 

(   ) Este é meu primeiro ano 

(   ) 1-2 anos 

(   ) 3-5 anos 

(   ) 6-10 anos 

(   ) 11-15 anos 

(   ) 16-20 anos 

(   ) Há mais de 20 anos 

 

5.1. Há quanto tempo nesta escola? 

_____________________________ 

3. Qual é sua formação? 

(   ) Química 

(   ) Física 

(   ) Biologia 

(   ) Outra. Qual? _____________________ 

6. Qual é a sua forma de contratação como 

professor? 

(   ) Tempo integral – 40 horas 

(   ) Tempo parcial – 20 horas 

4. Qual o nível mais elevado de educação 

formal que você concluiu? Por favor, marque 

apenas uma alternativa. 

(   ) Ensino Superior – Bacharelado 

(   ) Ensino Superior – Licenciatura 

(   ) Especialização (Lato Sensu) 

(   ) Mestrado (Stricto Sensu) 

(   ) Doutorado (Stricto Sensu) 

7. Qual sua forma de contratação como 

professor desta escola?  

(   ) Contrato por tempo indeterminado 

(   ) Contrato por tempo determinado. 

Quanto tempo?  ______________________ 

8. Você trabalha em outra escola além 

desta? 

(   ) Não (   )Sim.    Quantas?___________ 

mailto:viniciuslima@unir.br
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Parte B – Sobre sua formação continuada 

9.  Nos últimos 24 meses, você participou de qualquer um dos seguintes tipos de atividades de 

desenvolvimento profissional e qual foi o impacto dessas atividades no seu aprimoramento 

profissional como professor? 

Para cada item abaixo, por favor, marque uma alternativa na parte (A). Se a resposta foi 

“Sim” na parte (A), então marque uma alternativa na parte (B) para indicar o impacto que isto 

teve em seu aprimoramento profissional como professor. 

 

Atividade 

Parte A 

------------------ 

Participação 

Parte B 

------------------------------------------------ 

Impacto 
 

Sim 

 

Não Nenhum Pequeno Moderado Grande 

Cursos/ oficinas de trabalho 

(por exemplo, sobre disciplinas 

ou métodos e/ou outros tópicos 

relacionados a educação 

científica/ensino de ciências). 

(   ) (   ) 

 

(   ) 

 

 

(   ) 

 

(   ) (   ) 

Conferências ou seminários 

sobre educação 

científica/ensino de ciências 

(quando os professores e/ou os 

pesquisadores apresentam 

resultados de suas pesquisas e 

discutem problemas 

educacionais). 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Programa de qualificação 

(como, por exemplo, um curso 

em nível de graduação ou pós-

graduação que ofereça diploma 

ou certificado). 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Visitas de observação a outras 

escolas. 

 
(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Participação em uma rede de 

professores (network) formada 

especificamente para o 

desenvolvimento profissional 

dos professores. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Pesquisa individual ou em 

colaboração sobre um tópico de 

seu interesse profissional. 
(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Orientação e/ou observação 

feita por um colega e 

supervisão, organizadas 

formalmente pela escola. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
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Parte C – Sobre sua prática 

10. Com que frequência ocorre as seguintes atividades em suas aulas de Química? (Por favor, 

assinale com X um item em cada linha). 

 

 
Em 

todas as 

aulas 

Na 

maioria 

das 

aulas 

Em 

algumas 

aulas 

Nunca 

ou 

quase 

nunca 

1. Você ministra aulas práticas? 

 
    

2. Os estudantes fazem experiências seguindo as 

suas instruções? 
    

3. As experiências são feitas por você a titulo de 

demonstração? 
    

4. Você pede aos estudantes que tirem conclusões 

de uma experiência por eles realizada? 
    

5. Você leva em consideração o conhecimento 

prévio que os alunos tem em relação ao tema 

proposto? 
    

6. Você explica de modo claro a importância dos 

conceitos científicos e da tecnologia na vida de 

todos? 
    

7. Você discute com os alunos a problemática 

social relacionada ao tema? 
    

8. Você discute em sala sobre uma possível 

solução dessa problemática? 
    

11. Você Encontra dificuldades em ministrar aulas práticas? Caso sim, quais são essas 

dificuldades? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Parte D – Sobre a contextualização no ensino 

12. O que você entende por “Ensino de Química Contextualizado”? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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13. Considerando seu entendimento de “Ensino de Química Contextualizado”, responda: 

a) Você já lecionou ou leciona de forma contextualizada? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

b) Caso trabalhe ou tenha trabalhado de forma contextualizada, por que você resolveu 

fazer? Quais eram seus objetivos? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

14. Descreva uma de suas experiências didáticas de ensino contextualizado. Considere, por 

exemplo, o assunto tratado (conceitos e/ou temas), o que e como fez as atividades que você 

realizou, o número de aulas destinadas, a participação dos alunos e sua apreciação sobre o 

processo, além de outras informações que julgue necessárias. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

15. Você encontra dificuldades de trabalhar de forma contextualizada? Quais? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Aqui termina o questionário. Muito obrigado por sua cooperação! 
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APÊNDICE E - Ficha de Observação das Aulas 

 

Número da Observação: _______________________________________________________ 

Nome da Escola:_____________________________________________________________ 

Série/Ano: __________________________________________________________________ 

 

Parte A - Aspectos preliminares da sala e dos atores sociais diretamente envolvidos 

 

1. Horário de Início da observação: ______________________________________________ 

2. Horário de término da observação: _____________________________________________ 

3. Número de estudantes presentes: ______________________________________________ 

4. Quantidade de aulas semanais (em minutos): _____________________________________ 

 

Parte B - Atividades didáticas ou situações de ensino-aprendizagem 

 

1. Sobre o desenvolvimento da aula: 

1.1 Descreva a sequência de atividades e temas tratados do início ao término da observação 

(Por exemplo: poluição e chuva ácida). 

 

Atividades e temas de ensino 

a) 

b) 

c) 

 

1.2 Descrição do desenvolvimento da aula 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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2. Sobre as estratégias metodológicas adotadas pelo(a) professor(a) 

Categoria Pontos observados Sim 

 

Não 

 

Experimentação 

1. A aula foi prática (houve experimentação)? 

 
  

2. Os estudantes fizeram experiências seguindo as 

instruções do professor? 
  

3. As experiências são feitas pelo professor a título de 

demonstração? 
  

4. O professor pediu aos estudantes que tirassem 

conclusões de uma experiência por eles realizada? 
  

Contextualização 

1. O professor levou em consideração o conhecimento  

prévio que os alunos tinham em relação ao tema 

proposto? 

  

2. O professor discutiu aspectos tecnológicos 

relacionados ao tema? 
  

3. O professor discutiu com os estudantes a problemática 

social relacionada ao tema? 
  

4. O professor discutiu em sala sobre uma possível 

solução dessa problemática? 
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ANEXO A - Parecer consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa  
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ANEXO B - Prática I – Queimadas, poluição e chuva ácida: uma abordagem lúdica para 

debater questões ambientais 

 

 

RAMOS; QUEIROZ, 2012. 

 

Introdução 

 

              Esta atividade prática tem como proposta conscientizar, debater e propor soluções 

para as questões relacionadas à preservação do meio ambiente com ênfase na agricultura, 

aliado ao ensino de temas próprios da química, como pH, funções inorgânicas e reações 

químicas. A tomada de consciência está ligada à constatação de que o homem depende 

intimamente de um ambiente saudável que garanta condições adequadas à manutenção da 

vida em diversos níveis no presente e no futuro. 

Por meio desta atividade pretende-se estudar como a chuva ácida tem se 

responsabilizado como uma das principais consequências da poluição do ar, tendo em vista 

que a mesma provém das queimas de carvão ou de hidrocarbonetos que liberam resíduos 

gasosos, dióxidos de carbono (CO2), dióxidos de enxofre (S) e dióxidos de nitrogênio (NO). A 

reação dessas substâncias com a água forma ácido carbônico (H2CO2), ácido sulfúrico 

(H2SO4) e ácido nítrico (HNO2), presentes nas precipitações de chuva ácida. 

Vale ressaltar que esta atividade busca, através de aulas experimentais, a construção 

da conscientização dos estudantes, de sua participação na emissão de gases poluentes que 

aumentam a acidez da atmosfera e consequentemente da chuva, sobretudo no tema que está 

em destaque no noticiário atual, a emissão de gases e a destruição de florestas provocada 

pelas queimadas. Também visamos demonstrar a contribuição do dióxido de enxofre SO2 para 

o aumento da acidez na chuva e discutir sobre a formação da chuva ácida, assim como os 

malefícios da emissão de SO2, o transporte desse gás, os prejuízos que a chuva ácida causa, e 

como cada um pode contribuir para minimizar a acidez da chuva. 

 

Fundamentação Teórica 

 

É válido salientar que a água da chuva já é naturalmente ácida. Pela presença de uma 

pequena quantidade de dióxido de carbono dissolvido na atmosfera, a água da chuva torna-se 

ligeiramente ácida, com efeito corrosivo para a maioria dos metais, para o calcário e outras 

substâncias. Não sendo natural, a chuva ácida é provocada principalmente por substâncias 
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liberadas pelas queimadas, fábricas e pelos carros que queimam combustíveis fósseis. Desta 

poluição um pouco se precipita, depositando-se sobre o solo, vegetação etc. Outra parte 

circula na atmosfera e se mistura com o vapor de água, tornando possível a formação das 

chuvas ácidas. Francisco (2003) ressalta que, 

Uma das consequências diretas é a diminuição do cálcio disponível, um elemento 

metálico fundamental para as plantas. Isto afeta muito mais as áreas de florestas 

nativas que as áreas de agricultura. Nas áreas cultivadas, os donos da plantação 

continuamente examinam a acidez do solo, e, caso o pH esteja muito baixo (solo 

muito ácido), ele pode ser corrigido com a aplicação de fertilizantes. Esse 

monitoramento não ocorre nas outras áreas verdes, como as florestas. 

 

Sendo assim, com a chuva ácida o solo tende a empobrecer, tornando a vegetação 

comprometida. A acidificação prejudica os organismos em rios e lagoas, comprometendo a 

pesca. Monumentos de mármore são corroídos, aos poucos, pela chuva ácida. Para tanto 

Francisco (2003) afirma que: 

O cálcio contido no solo está intercalado entre as camadas de silicatos das argilas. 

As argilas apresentam uma propriedade química chamada “troca iônica”. Neste 

processo, os ácidos “empurram” íons de hidrogênio às argilas, que acabam liberando 

os íons de cálcio existem naturalmente no solo. Quando combinado desta nova 

forma, o cálcio se torna pouco útil para a planta, que passa a ter muita dificuldade de 

absorvê-lo. Quando o ácido presente é o ácido sulfúrico, isto se torna ainda mais 

grave, pois há a formação de sulfato de cálcio (CaSO4), um sal que não se dissolve 

na água, e que, portanto, as plantas não conseguem consumir. 

A reação do íon de hidrogênio contido na chuva ácida com o cálcio presente no solo 

torna esse mineral pouco disponível, portanto, dificulta a absorção desse mineral pelas 

plantas. Quando ocorre reação com o ácido sulfúrico, forma o sulfato de cálcio, um tipo sal 

pouco solúvel em água, dificultando ainda mais a absorção desse mineral.  

A fonte de energia no mundo moderno é o carvão, o petróleo e o gás natural, os quais 

são responsáveis por grande parte das emissões de poluentes; porém é possível cortar estas 

emissões em quantidades necessárias para resolver os problemas relacionados e manter a 

qualidade de vida e o processo de desenvolvimento até nos países mais industrializados. 

Segundo, Francisco (2003), 

Uma das grandes dificuldades nas questões ambientais é exatamente conscientizar a 

população de que, para cada ação, podem existir consequências que não são óbvias 

nem diretas, mas notáveis apenas no futuro. Datas como o Dia Mundial do Meio 

Ambiente devem ser aproveitadas para divulgação de fatos como o dos pássaros 

europeus, para que as pessoas compreendam claramente qual o seu papel e como 

devem agir para melhorar a vida no planeta. 
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Materiais e reagentes 

 

a) 1 vidro com tampa (como os de maionese ou café solúvel); 

b) Enxofre em pó (1 colher de chá cheia); 

c) 4 fitas de papel tornassol azul (~ 3 cm cada uma); 

d) 2 pétalas de flor colorida; 

e) 1 colher de plástico; 

f) 2 pedaços de fios de cobre (~ 15 cm cada um); 

g) 1 caixa de fósforos; 

h) 1 caneta. 

 

Procedimento experimental 

 

a) Coloque uma fita de papel tornassol e uma pétala de flor na parte de dentro da 

tampa do vidro. Utilizando a colher de plástico, polvilhe um pouco do enxofre em pó sobre a 

fita e sobre a pétala (não utilize todo o enxofre, apenas o suficiente para manchar parte do 

papel tornassol e da pétala de flor). Anote suas observações na tabela de resultados; 

b) Coloque cerca de 5 cm de água da torneira no vidro, e com o auxílio da colher 

(limpa), retire um pouco de água e coloque sobre o enxofre que está sobre a pétala e o papel 

tornassol. Observe o que acontece com a água em contato com o enxofre, e se houve alteração 

na cor do papel tornassol e na pétala. Anote suas observações. Jogue no lixo o material sólido 

da tampa e lave a tampa; 

c) Pegue uma nova fita de papel tornassol e o umedeça com água. Anote suas 

observações; 

d) Monte o seguinte esquema: coloque em uma das extremidades do fio de cobre 

uma nova pétala, e um pouco separado coloque um novo papel tornassol azul. Na outra 

extremidade do fio, faça um pequeno gancho e pendure por dentro do vidro que já tem um 

pouco de água. Tome cuidado para que a pétala ou fita não entrem em contato com a água. 

Veja a ilustração conforme Figura 1, mostrada a seguir. 
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Figura 1 – Ilustração da montagem do experimento. Fonte: RAMOS, 2012. 

 

 

e) Pegue o outro fio de cobre e enrole parte deste na ponta da caneta, formando um 

pequeno cone de cerca de 1 cm. Faça um pequeno gancho na outra ponta do fio, retire a 

caneta e encha o cone com enxofre em pó, com cuidado (use a colher). Pendure o fio de cobre 

por dentro do vidro (sem atingir a água); 

f) Posicione um fósforo aceso abaixo do cone para iniciar a queimar o enxofre e 

rapidamente retire o fósforo e tampe o vidro. Observe se o enxofre está realmente queimando. 

Aguarde 5 minutos e anote na tabela de resultados se houve mudança na coloração do papel e 

da pétala; 

g) Retire os fios de cobre de dentro do vidro rapidamente. Feche o vidro e agite a 

solução cuidadosamente; 

h) Umedeça nova fita de papel tornassol na água e anote suas observações. 

Observação: o papel tornassol azul é de cor azul em meio neutro e básico, e se torna 

rosa em meio ácido. 

 

Análise da prática experimental 

 

A análise da prática experimental será feita com base na tabela de acompanhamento 

de resultados (Tabela 1) e no questionário. A partir do questionário, será proposta uma 

discussão buscando a conscientização integral do educando. Essa tomada de consciência está 

ligada à constatação de que o homem depende intimamente de um ambiente saudável que 

garanta condições adequadas à manutenção da vida em diversos níveis no presente e no 

futuro. 
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Tabela 1 – Acompanhamento dos resultados 

Etapas do processo Observações 

Pétala + enxofre em pó  

Papel tornassol + enxofre em pó  

Pétala + enxofre em pó + água  

Papel tornassol + enxofre + água  

Papel tornassol + água  

Dióxido de enxofre + pétala  

Dióxido de enxofre + papel de tornassol  

Dióxido de enxofre + água  

 

Questionário 

 

a) Por que não há alteração na cor da pétala ou do papel tornassol no contato com 

enxofre em pó e com a água? 

b) Escreva a equação da reação de combustão do enxofre e a reação do gás produzido 

com a água. 

c) Por que após a combustão do enxofre, a pétala e o papel tornassol mudam de cor? 

d) Por que a água do experimento se tornou ácida? 

e) O que vem causando o excesso de acidez na chuva de grandes cidades? E na 

região amazônica? 

f) Cite um problema ambiental e um problema de saúde humana que pode ocorrer 

devido à emissão de dióxido de enxofre na atmosfera. 

g) O que pode ser feito em termos de governo federal para diminuir a acidez, ou a 

poluição da atmosfera como um todo? E em termos de prefeitura? E você? O que você pode 

fazer para contribuir para minimizar a sua emissão de contaminantes para a atmosfera? 

 

Considerações finais 

 

Vimos, portanto, a questão da chuva ácida e suas principais consequências no meio 

ambiente. As queimas de carvão ou de petróleo liberam resíduos gasosos, como dióxido de 

carbono, óxidos de nitrogênio e de enxofre. A reação dessas substâncias com a água forma 

ácido carbônico, ácido nítrico e ácido sulfúrico, presentes nas precipitações de chuva ácida. 
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Atualmente a realidade vivida pelo mundo está imprevisível. Fenômenos surpresa 

vêm acontecendo e se tornando cada vez mais incontroláveis. Na saúde a chuva ácida libera 

metais tóxicos que estavam no solo. Esses metais podem alcançar rios e serem utilizados pelo 

homem causando sérios problemas de saúde. Portanto nós como formadores de cidadãos 

ambientalmente conscientes devemos instigar nossos educandos à busca por novas técnicas 

unidas ao conhecimento científico para obter melhorias na relação homem e meio ambiente. 

Procurar compreender o que se passa com o planeta é fundamental para que comecemos a nos 

conscientizar e a criar hábitos menos destrutivos aos ecossistemas. 

A chuva ácida faz clareiras, matando duas ou três árvores. Imagine uma floresta com 

muitas árvores; agora duas árvores são atingidas pela chuva ácida e morrem, e assim vão indo 

até formar uma clareira. Essas reações podem destruir florestas. A chuva ácida afeta as 

plantações quase do mesmo jeito que florestas, porém são destruídas mais rápido já que as 

plantas são do mesmo tamanho, tendo assim mais áreas atingidas. Uma vez que fenômenos 

como a chuva ácida se tornaram uns dos maiores problemas ambientais, nosso dever está em 

alertar a população em questão das consequências causadas pela poluição excessiva, buscando 

assim formas para reverter essa situação e formando uma sociedade ambientalmente 

consciente. 
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ANEXO C - Prática II – Um estudo sobre a energia e suas transformações 

 

 
SANTOS et al, 2012. 

 

Introdução 

 

A partir do século XIX, com as transformações advindas das revoluções industriais, 

intensificou-se o uso de energia nas sociedades. A crescente demanda por combustíveis fez 

surgir a necessidade de estruturar matrizes energéticas e os impactos gerados pelos processos 

de transformação de energia alteraram o meio ambiente. Nas sociedades atuais, as discussões 

sobre a relação entre as matrizes energéticas e as questões ambientais estão presentes em todo 

planejamento energético. 

Entretanto, os conceitos científicos e tecnológicos envolvidos nos processos de 

transformação da energia muitas vezes não são conhecidos pelos participantes de uma 

sociedade, apesar de impactarem diretamente suas vidas. Tal contexto remete à discussão 

sobre alfabetização científica e tecnológica utilizada por Auler (2001) que, entre outros 

aspectos, considera que os avanços científicos e tecnológicos alteram a dinâmica social e que 

a democratização desses conhecimentos é fundamental. 

Segundo Delizoicov (2008) é fundamental que a atuação docente esteja em sintonia 

com a produção científica contemporânea e com os resultados das pesquisas em ensino de 

ciências, mas não para formar exclusivamente cientistas, mas tendo como meta primeira uma 

ciência para todos.  

A proposta desse experimento reside na percepção, enquanto docente, de que os 

alunos do Ensino Médio, de modo geral, encontram uma imensa dificuldade em perceber ou 

analisar conceitos físicos e químicos em seu cotidiano. Dessa forma viemos propor um 

experimento simples que poderá ser realizado com materiais acessíveis, visando melhorar a 

compreensão e o interesse do aluno sobre a produção da energia elétrica através de uma usina 

térmica, suas aplicações e os impactos que podem ser gerados pelo uso da mesma, tais como: 

aquecimento global, chuva ácida, poluição do ar, dentre outros. 

Assim sendo, esta prática experimental se apoia nos seguintes objetivos:  

Objetivos gerais: 

• Conceituar Energia; 

• Identificar diferentes tipos de energias, suas transformações e sua eficiência. 
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Objetivos Específicos: 

• Abordar os impactos socioambientais que estão relacionados nesta atividade; 

• Observar a liberação dos gases na atmosfera provenientes da combustão; 

• Investigar o aquecimento global provocado pelo carbono na atmosfera; 

• Perceber a inversão térmica gerada pelos gases da usina; 

• Analisar a geração de empregos e desenvolvimento econômico da área em torno da 

usina e seus benefícios indiretos. 

 

Fundamentação teórica 

 

Sabemos que energia é a capacidade de um sistema em realizar trabalho. No 

cotidiano podemos encontrá-la de várias formas, como energia mecânica, térmica, elétrica, 

química, solar, nuclear etc. Dentro de um sistema, a energia não pode ser criada e tampouco 

destruída; pode apenas ser transformada e por isso sua quantidade é sempre conservada. 

E0 = Ef 

Onde, E0 é a energia inicial e Ef, energia final. Um gerador elétrico, por exemplo, 

recebe energia mecânica EM e a transforma em energia elétrica EE mais outras formas não 

desejadas de energia conhecidas como energia dissipada ED. A energia inicial E0 está na 

forma mecânica e é a energia total recebida; já a energia final Ef, compõe-se da soma da 

energia elétrica com a energia dissipada. 

EM = EE + ED 

O rendimento      é um número adimensional dado pela razão entre a energia útil e a 

energia total. 

 

Quanto maior o rendimento de um equipamento, maior é o aproveitamento da 

energia total em útil. Um rendimento de 85% indica que 85% de energia total é transformada 

em útil. A Figura 1 mostra o esquema de uma usina térmica que é formada basicamente por 

uma fornalha, onde ocorre a queima do combustível, e uma caldeira, que recebe parte do calor 

proveniente da queima, produzindo o vapor para movimentar a turbina onde está acoplada 

a um gerador elétrico.  
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Figura 1 – Esquema de uma usina térmica. Fonte: SANTOS et al, 2012. 

 

A partir do gerador, a energia elétrica produzida passa por transformadores, 

responsáveis por elevar a tensão elétrica, diminuindo as dissipações de energia devido à 

resistência elétrica no sistema de transmissão. Ao chegar ao destino passará novamente por 

transformadores que irão baixar a tensão elétrica para ser consumida. 

 

Materiais 

 

a) uma lata de refrigerante de 350 mL cheia e outra vazia; 

b) 100 cm de arame de aço galvanizado 5/64”; 

c) uma lata de sardinha vazia; 

d) tesoura; 

e) uma base de madeira de 20 x 10 cm; 

f) martelo e pregos; 

g) alicate universal; 

h) álcool em gel; 

i) fósforos. 

 

Procedimento experimental 

 

a) Usando 40 cm de arame faça uma volta completa entorno da lata e depois 

repita a operação com os outros 40 cm (Figura 2 - A). Na base de madeira, com o auxílio da 

furadeira ou do martelo e pregos, faça 4 furos para encaixar as 4 pontas do arame. Faça um 

furo na parte superior da lata cheia usando um prego (Figura 2 - B). 
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Figura 2 - A) Perfil da lata no suporte (o espaço entre a lata e a base de madeira deve ser 

suficiente para conter a lata de sardinha - veja Figura 5). B) Detalhe do furo na 

lata. 

b) Utilizando a lata vazia e uma tesoura, faça o hélice de acordo com a sequência 

de figuras abaixo. 

 
Figura 3 - A) Lata vazia. B) Corte das bordas da lata. C) Detalhe da parte do meio da lata. D) 

Detalhe da parte do meio da lata. E) Faça um quadrado de 7 x 7 cm. F) Trace 

diagonais no quadrado. 

 

 
Figura 4 - Sequência de montagem da hélice. A) Marque a distância até 1/3 do centro. B) 

Corte sobre as linhas diagonais até a marca de 1/3 de distância do centro. C) 

Dobre formando um cata-vento. 

c) Com um pedaço de arame, faça um suporte para o hélice fixando o mesmo na 

base de madeira, o posicionando em frente ao furo da lata por onde sairá o vapor durante o 

aquecimento. Coloque na lata de sardinha um pouco de álcool em gel  (Figura 5 - A). 
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d) Agora, organize todo o material (Figura 5 - B) e acenda tomando os devidos 

cuidados, afastando qualquer material inflamável da prática. Não se deve utilizar gasolina ou 

outro tipo de combustível que não seja o que foi relatado, pois os mesmos implicarão na 

explosão da lata de refrigerante. 

 

Figura 5 - A) Detalhe da lata com álcool em gel. B) Detalhe da montagem do experimento. 

 

Análise da prática experimental 

 

Esse experimento, por abordar temas da física e da química, pode ser ministrado e 

discutido em sala de aula em conjunto por professores de ambos componentes curriculares. 

A energia química de nossa usina provém do álcool, que através do processo de 

combustão é transformada em energia térmica e luminosa. Parte da energia térmica da queima 

é transferida para a caldeira (lata) aumentando a temperatura do refrigerante, que iniciará o 

processo de vaporização aumentando a pressão interna da lata, a qual será aliviada pelo 

pequeno orifício fornecendo, assim, velocidade ao gás que movimentará o hélice (turbina). 

Parte da energia mecânica da hélice seria transformada em energia elétrica, caso houvesse um 

gerador.  

Não podemos esquecer que dentro de todo esse processo outras formas de energia 

irão aparecer, sendo estas as dissipadas, confirmando a conservação de energia. Numa usina 

real, o combustível usado pode ser o carvão onde o rendimento está abaixo. 
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Questionário 

 

Após a realização do experimento em sala de aula, é proposto um questionário aos 

estudantes, para avaliar sua concepção acerca do conceito de Energia e sua conservação, a 

saber: 

a) Qual é a função dos materiais que foram utilizados na montagem do experimento 

na obtenção de energia? 

b) Com base na Figura 1 (Esquema de uma usina térmica), qual ligação é rompida no 

processo de vaporização da água da caldeira (H2O(l)            H2O(g))? 

c) Onde a pressão se torna maior, dentro da lata de refrigerante ou fora dela? Por 

quê? 

d) Quais são os tipos de energia observados no experimento? 

e) Cite os impactos gerados por uma usina térmica. 

 

Considerações finais 

 

Através dessa prática, demonstramos o funcionamento de uma usina térmica 

utilizando materiais de baixo custo, e mostrando todo o tipo de transformação de energia que 

está envolvida no sistema numa linguagem clara e simples. Com este experimento, o 

estudante perceberá uma das formas de geração de energia elétrica bem como a sua relevância 

no seu contexto social, e também poderá utilizar as informações adquiridas para a montagem 

de questionários, textos informativos, entre outras aplicações. 
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ANEXO D – Prática  III – Eletroquímica na sala de aula com materiais alternativos: 

montagem de pilhas discutindo energia e questões ambientais. 

 

 
BETZEL et al, 2012. 

Introdução 

 

Com o avanço tecnológico aumentou consideravelmente o número de 

eletroeletrônicos portáteis, tais como: celulares, laptops, relógios, brinquedos, entre outros. 

Ao mesmo tempo, a demanda por pilhas e baterias cada vez menores, mais leves e de melhor 

desempenho cresceu significativamente. As novas tecnologias trouxeram consigo novas 

questões ambientais e sanitárias a serem estudadas que, atualmente, encontram-se 

amplamente debatidas e estudadas no mundo industrializado. No Brasil, são produzidas ou 

importadas anualmente cerca de 800 milhões de pilhas, o que representa seis unidades por 

habitante. 

Em sua composição, as pilhas e baterias possuem metais como mercúrio, chumbo, 

cobre, zinco, cádmio, manganês, níquel e lítio, que são considerados perigosos à saúde 

humana e ao meio ambiente. No Brasil, parte considerável das pilhas e baterias exauridas são 

descartadas no lixo comum por falta de conhecimento dos riscos que representam à saúde 

humana e ao ambiente, ou por carência de alternativa de descarte.  

Para reduzir o impacto ambiental causado principalmente pelo descarte inadequado 

das pilhas e baterias, deve-se procurar substituir produtos antigos por novos, que consomem 

menos energia, utilizar pilhas alcalinas, que duram mais, baterias recarregáveis ou ainda, 

utilizar pilhas alternativas. 

 

Fundamentação teórica 

 

Pilhas são dispositivos onde ocorrem reações de oxirredução entre metais com 

diferentes potenciais de redução. Ao comparar os metais envolvidos na reação, aquele de 

maior potencial de redução irá se reduzir, enquanto o outro irá se oxidar. 

As pilhas são formadas por dois eletrodos que se encontram em contato com um 

eletrólito, o qual deve ser um condutor iônico. Os dois eletrodos se encontram fisicamente 

separados, de forma que a oxidação ocorre num eletrodo, o ânodo, e a redução no outro, o 

cátodo. Dessa maneira, os elétrons fluem por um circuito externo (um fio de cobre, por 

exemplo) do eletrodo de menor potencial de redução para o eletrodo de maior potencial de 
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redução, ou seja, os elétrons, por apresentarem carga negativa, migram para o eletrodo 

positivo (polo positivo). Desta forma, há uma produção espontânea de corrente elétrica por 

transferência de elétrons. Para aumentar a voltagem produzida, podem-se agrupar pilhas em 

série ou paralelas, dando origem às baterias. 

 

Materiais e reagentes 

 

a) Palha de aço; 

b) Moedas de cobre (moeda de 5 centavos. Deve ser bem limpa com uma palha 

de aço. A quantidade moedas pode variar dependendo de quantas séries forem ligadas); 

c) Lâmina de alumínio (feita cortando uma latinha de refrigerante. Deve ser bem 

limpa com uma palha de aço); 

d) Fios e “jacarés” (encontrado em lojas de material eletrônico); 

e) Limão (a quantidade de limões pode variar dependendo de quantas séries 

forem ligadas); 

f) Voltímetro (ou multímetro). 

 

Procedimento experimental 

 

a) Faça dois pequenos cortes no limão e fixe uma moeda de cobre (5 centavos) e 

uma lâmina de alumínio, de forma que as duas não se toquem; 

b) Conecte os fios com as garras de jacaré em cada uma das placas e o voltímetro 

do outro lado. Se você não tiver as garras de jacaré, faça o seguinte: com o prego e o martelo, 

faça um furo na parte de cima de cada uma das placas e passe o fio de cobre por ele, 

enrolando-o bem e deixando-o bem em contato com a placa. A outra extremidade de cada um 

dos dois fios deve ser ligada ao voltímetro; 

c) Outro limão será ligado em série para aumentar a voltagem da pilha formada. 

Para que haja uma maior voltagem novos limões podem ser ligados. 

d) O voltímetro irá mostrar quanto de corrente elétrica está sendo produzido. 

A figura a seguir mostra a montagem da pilha voltaica. 
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Figura 1 – Montagem da pilha voltaica. 

 

Análise da prática experimental 

 

Com esta prática o estudante tem a oportunidade de montar uma pilha, de reproduzir 

a pilha montada por Volta, de medir a voltagem das pilhas montadas e comparar com os 

valores teóricos, além de conseguir visualizar a corrosão da lâmina alumínio no segundo 

experimento. 

 

Questionário 

 

a) O que é corrente elétrica?  

b) O que são reações de oxirredução? 

c) O que é uma pilha? 

d) Você utiliza pilhas no seu dia a dia? Caso a resposta seja sim, dê exemplos. 

e) Qual a importância das pilhas e baterias para a sociedade? 

f) Qual é o cátodo e o ânodo da pilha formada? 

g) Qual deveria ser voltagem da pilha (teórica)? A voltagem encontrada na prática 

corresponde ao teórico? 

h) O que se espera que ocorra com o eletrodo de alumínio? 

i) Qual o papel do limão nesta pilha? 

j) Qual a reação global dessa pilha? 

k) Qual metal irá reduzir? 

l) Qual a semi-reação do ânodo? 

m) Qual o sentido do fluxo de elétrons? 
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n) No experimento observa-se ao final, que a lâmina de alumínio apresenta alguns 

furinhos, como isso pode ser explicado? 

o) Que outros materiais você utilizaria no lugar do papel alumínio? Por quê? 

p) O que você poderia fazer para evitar a contaminação da água e dos solos pelas 

pilhas? 

 

Considerações finais 

 

A partir dos experimentos realizados podem-se trabalhar reações de oxirredução, 

produção alternativa de corrente, além de compreender melhor a tabela de potencial de 

redução e as reações espontâneas. Além dos estudos teóricos, é muito importante que os 

alunos possam reconhecer a toxicidade das pilhas e baterias, compreendendo os riscos para o 

ser humano e para o meio ambiente como um todo, procurando realizar o descarte de maneira 

correta e incentivando a reciclagem dos materiais que podem ser reaproveitados ou 

reutilizados. 

Na Figura 2 está apresentado o Mapa Conceitual desta prática experimental, que 

mostra algumas possíveis conexões de saberes estabelecidos com a realização da prática de 

Eletroquímica. 

 

 

Figura 2 – Mapa conceitual da prática experimental de eletroquímica. Fonte: BETZEL et al, 

2012. 


