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PREFÁCIO

O presente livro se destina a professores de Química do ensino médio que desejam aplicar 
experiências didáticas relacionadas ao ensino dessa disciplina em suas aulas, de forma a propiciar 
qualidade de ensino e contribuir para a aprendizagem dos educandos. De maneira mais ampla, os 
objetivos desse livro são divulgar algumas das atividades de ensino e pesquisa realizadas em escolas 
da rede pública de ensino; apresentar o desenvolvimento de metodologias e reflexões produzidas no 
contexto das dificuldades de aprendizado de conteúdos de Química; e contribuir para aprendizagem 
de alguns conteúdos dessa disciplina e discussão sobre a formação continuada de professores do 
ensino médio.

Esta coletânea de artigos é composta pelos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) de 
professores de Química do ensino médio que atuam na rede pública de ensino do Estado de São Paulo 
e que concluíram o curso de especialização em Química do programa Rede São Paulo de Formação 
Docente (Redefor), oferecido pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Universidade Estadual Paulista 
(Unesp) em convênio com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo (SEE-SP).

Foram selecionados cinco artigos, que trazem experiências de diferentes dimensões, bem 
como resultados de trabalhos desenvolvidos e aplicados em escolas públicas de vários municípios 
do Estado de São Paulo. Estes trabalhos foram escolhidos após análise criteriosa quanto à forma, 
escrita, conteúdo, contextualização e aplicabilidade. Os textos abordam, de modo geral, objetos 
relacionados com a experimentação como mediador no ensino-aprendizagem; a contextualização 
com abordagem de questões sociais; jogo como um exercício de construção didática alternativo para 
o ensino de Química em nível médio. Tais assuntos foram escolhidos a partir de dez temas amplos, 
a saber: Experimentação para auxiliar na aprendizagem de conceitos de Química; Análise de livros 
didáticos e paradidáticos para o ensino de Química; Jogos e atividades lúdicas para o ensino de Química; 
Currículo e avaliação: análise de documentos oficiais de ensino de Química; Ensino e aprendizagem: 
dificuldades conceituais dos alunos e maneiras de enfrentá-las; Como ensinar Química a partir da 
história; Contextualização para o ensino de Química: alfabetização química e abordagens CTS; Uso 
das tecnologias de informação e comunicação (TIC) para o ensino de Química; e Linguagem química.



Dessa forma, esta publicação visa mostrar aos professores de Química alguns caminhos 
alternativos de metodologias de ensino de nossa disciplina, possíveis de serem aplicados em sala 
de aula e que podem corroborar para a melhoria da qualidade da educação básica e para a formação 
de cidadãos críticos.

Olga Maria Mascarenhas Faria Oliveira
Coordenadora do curso de Especialização em Química do programa Redefor.
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INVESTIGAÇÃO SOBRE A EFICIÊNCIADAS TIC NA 
APLICAÇÃO DO CONCEITO DE ESTEQUIOMETRIA

Daniel Barbosa do Nascimento1

Introdução

A proposta desse trabalho é analisar a eficiência do uso das Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TIC) na construção e aplicação do conceito químico de estequiometria ao balancear 
uma reação de oxidorredução.

Segundo Santos, Kiouranis e Silveira (2008), os alunos cresceram na era da informática, utilizando 
o computador, conectando-se à internet e fazendo uso de celulares. O ensino tradicional não cabe 
nesse contexto, e as TIC surgem como uma alternativa educacional, uma ferramenta mediadora entre 
esse tipo de ensino, criando novos ambientes de aprendizagem, oportunizando a participação ativa 
do educando no processo de ensino-aprendizagem. Diante dos novos recursos tecnológicos, cabe 
aos professores desenvolver novas situações de aprendizagem, onde os alunos se tornem críticos 
e atuantes, capazes de refletir, organizar, analisar e elaborar seu conhecimento. Nesse contexto, a 
tecnologia deve facilitar a interação nas atividades de Ensino da Química. Softwares educacionais, 
simuladores, experimentos virtuais, jogos, objetos de aprendizagem e a internet devem atuar como 
instrumentos de produção de conhecimento. O importante é buscar um novo olhar entre a educação e 
as TIC, fazendo com que o professor deixe de ser a única fonte de informação e passe a oportunizar ao 
aluno um espaço para que participe de forma mais ativa do processo de ensino-aprendizagem. Essa 
mudança exige do professor novos conhecimentos e novas práticas, obrigando-o a uma atualização 
constante na sua formação. O professor deve estudar e pesquisar sobre as TIC dentro do processo 
de ensino-aprendizagem, para que elas possam se tornar um meio diferenciado de ensinar e não 
um reforço das práticas de ensino tradicionais. Deixar de dar a devida importância para os recursos 
tecnológicos e sua aplicação nos meios escolares, corresponde a colocar-se fora da realidade presente 
e futura, porque a escola extrapola as barreiras físicas interagindo com que se passa dentro e fora dela, 
quando alunos, professores e gestores redimensionam suas práticas nesse contexto. No ensino da 

1 Possui especialização em Química para Professores do Ensino Fundamental e Médio pela Universidade 
Estadual Paulista “Júlio de mesquita Filho” (Unesp) e graduação em Química pela Universidade de São 
Paulo (USP). Atualmente é professor da rede pública estadual, atuando como professor de Química para 
Escola de Tempo Integral.
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Química, as TIC devem ser um meio facilitador para a interação de diferentes atividades. As TIC são 
poderosas ferramentas intelectuais para professores e alunos no Ensino de Química, desde que a sua 
utilização seja devidamente orientada. Tem-se que tomar o cuidado que sem o engajamento e a devida 
preparação dos professores, o uso das TIC na educação pode se tornar apenas mais uma proposta 
inovadora que reproduz as velhas metodologias. Para que isso não aconteça, faz-se necessário habilitar 
os professores para o uso dessas tecnologias para que possa decidir a melhor forma de trabalhar 
com esses recursos. Uma das possibilidades de utilização das TIC são os objetos de aprendizagem, 
que permitem que se crie situações de ensino que envolvam os alunos na aprendizagem, auxiliando 
no desenvolvimento do pensamento crítico e estimulando o raciocínio.

Há diferentes definições para objetos de aprendizagem, mas a que mais se aproxima do foco 
desse trabalho é dada pela Rede Internacional Virtual de Educação (Rived, 2012, online): “Qualquer 
material eletrônico que provém informações para a construção do conhecimento pode ser considerado 
um objeto de aprendizagem, seja essa informação em forma de imagem, uma página HTML, uma 
animação ou simulação.”

A interação do aluno com simulações mobiliza-o à reflexão diante de procedimentos e resultados. 
Isso leva os estudantes a pesquisar, questionar, trocar informações com os colegas, construindo suas 
próprias ideias, aproximando seu raciocínio do conhecimento químico. O aluno pode experimentar 
diferentes caminhos, acompanhar sua evolução, analisar conceitos de diferentes pontos de vista, 
comprovar hipóteses. Tudo isso faz com que as simulações se tornem instrumentos poderosos para 
despertar novas ideias, relacionar conceitos, despertar a curiosidade e resolver problemas. Essas 
atividades interativas permitem a exploração de conceitos e fenômenos científicos inviáveis ou 
inexistentes nas escolas por razões econômicas e de segurança.

O projeto PhET, da Universidade do Colorado, dispõe gratuitamente de simulações de fenômenos 
de Química, Biologia, Física, Ciências e Matemática de forma divertida, interativa e baseadas em 
pesquisa. A abordagem incorpora descobertas de pesquisas prévias e nos próprios testes da 
universidade, permitindo aos alunos fazer conexões entre os fenômenos da vida real e a ciência 
básica, aprofundando a compreensão e apreciação do mundo natural. As simulações do PhET 
também ajudam os alunos a compreender conceitos visuais, animando o que é invisível ao olho por 
meio de gráficos e controles intuitivos, tais como clicar e arrastar a manipulação, controles deslizantes 
e botões de rádio. Para o estímulo da exploração quantitativa, as simulações oferecem instrumentos 
de medição, incluindo réguas, cronômetros, voltímetros e termômetros. O aluno, ao manipular essas 
ferramentas interativas, obtém respostas imediatamente animadas, ilustrando as relações de causa e 
efeito, assim como representações relacionadas a movimento dos objetos, gráficos, leitura de números, 
entre outras. A eficiência educacional e usabilidade são garantidas, pois todas as simulações são 
testadas e avaliadas constantemente. Dentre estes testes, há entrevistas com alunos, utilização efetiva 
das simulações em uma variedade de configurações, como palestras, trabalhos em grupo, temas de 
casa e trabalhos de laboratório. O sistema universitário de classificação mostra que nível de teste foi 
alcançado em cada simulação. As simulações PhET são oferecidas gratuitamente no Portal PhET, e 
são de fácil utilização e incorporação na sala de aula.

O conceito de estequiometria foi escolhido por exigir um grau de abstração dos estudantes, sendo 
seu aprendizado considerado difícil por eles. O assunto é introduzido no Volume 4 da 1ª série do Ensino 
Médio do Currículo de Química do Estado de São Paulo, onde o tema central são as transformações 
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químicas. É aprofundado no Volume 1 da 2ª série do Ensino Médio com a construção do conceito 
de mol. Seu estudo é importante nos meios produtivos, prevendo quantidades e minimizando 
desperdícios.

Objetivos

• Medir qualitativamente a capacidade de ensino-aprendizagem na aplicação do conceito 
balanceamento estequiométrico de uma reação de oxidorredução entre o uso de um 
simulador e o ensino tradicional.

• Permitir que o aluno construa e aplique o conceito de balanceamento estequiométrico 
através dos objetos de aprendizagem selecionados para a pesquisa (“Balanceamento de 
Equações” e “Reagentes, Produtos e excesso”).

• Auxiliar os alunos a executar experimento simples de oxidorredução (Francisco-Junior; 
Dochi, 2006), com foco nos aspectos qualitativos do consumo de oxigênio observado na 
transformação química.

• Aplicar o conhecimento estequiométrico para escrever e fazer balanceamento da equação 
simplificada da produção de Fe(OH)3(s) a partir de Fe(s), presente na palha de aço, e O2(g), 
presente na atmosfera na presença de H2O(I).

• Prever qual dos reagentes está em excesso em uma reação de oxidorredução da palha de 
aço na presença de vinagre.

• Inferir sobre os aspectos facilitadores e os obstáculos para o processo de ensino-aprendizagem 
a partir do uso dos objetos de aprendizagem.

Metodologia

O trabalho foi realizado nas turmas da 2ª série do ensino médio de uma escola do município de 
Barueri, no estado de São Paulo. Pensou-se em três aulas de 50 minutos, uma para cada momento 
descrito a seguir.

Objetos de Aprendizagem: a aplicação dos objetos de aprendizagem foi realizada no laboratório 
de informática da unidade. A turma se dividiu em grupos de 4-5 alunos, fazendo uso dos simuladores 
”Reagentes, Produtos e excesso” , possibilitando prever quantos produtos podem ser obtidos com 
diferentes quantidades de reagentes; “Balanceamento de Equações” , brincando com a ideia do que 
se pode fazer para balancear uma equação disponíveis no site “PhET_Interactive Simulations”. O 
professor mediou a atividade interagindo com os grupos e estimulando também a interação entre 
grupos, buscando construir conceitos como reagentes limitantes, índices e coeficientes, trabalhar 
a representação da linguagem química, reconhecer que o número de átomos de cada elemento é 
conservado em uma reação química.
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Interactive Simulations

Objeto de aprendizagem “Reagentes, produtos e excesso”
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Objeto de aprendizagem “Balanceamento de equações”

Aula tradicional: o aluno foi convidado a balancear equações químicas após assistir uma 
aula tradicional sobre estequiometria.

Experimento simples de oxidorredução: os mesmos grupos que interagiram com os objetos de 
aprendizagem executaram o experimento da oxidação da palha de aço embebida em vinagre, cujos 
materiais utilizados foram: seringa plástica de 10 mL, pedaço de esponja de aço, béquer ou copo 
contendo água, vinagre. Os grupos observaram a entrada de água dentro da seringa até certo nível, 
indicando o consumo de O2(g) atmosférico. Com a contextualização do enferrujamento do ferro, os 
alunos tiveram a oportunidade de relembrar e discutir o que aprenderam durante as simulações: quais 
reagentes foram consumidos, qual está sendo formado e em qual proporção.

Coleta de dados: após as duas primeiras atividades, o aluno respondeu individualmente 
a um questionário com questões abertas relativas ao experimento, a fim de que ele aplicasse o 
conhecimento aprendido nessa situação nova. Os erros e acertos foram tabulados para posterior 
análise dos resultados.
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Resultados

O trabalho foi executado com uma sala do 2º ano do Ensino Médio. Foram aplicados 22 
questionários, constituídos por duas partes.

A aplicação da primeira parte teve duração de 40 minutos e propôs-se aos alunos que balanceassem 
(completassem) as equações a seguir, após uma aula de ensino tradicional:

H2 + O2 → 4H2O
H2 + 3O2  → 2H2O2

Em seguida, os alunos responderam as seguintes questões:
1. Quais são os reagentes?
2. Quais são os produtos?
3. Qual dos reagentes está em excesso?
4. Com suas palavras, o que você entende por balanceamento estequiométrico?

Tabulação em porcentagem (%) e número de questões certas respondidas

Questões Porcentagem (%)

Nenhuma questão 18

Uma questão 36

Duas questões 14

Três questões 23

Quatro questões 9

Observando-se a tabela, 18 % da sala não acertou nenhuma questão, 36% aproximadamente 
acertou uma questão, 14% acertaram 2 questões, 23% acertaram três questões e apenas 9% acertaram 
duas questões. Somando-se os que acertaram de três a quatro questões tem-se que 32% dos estudantes 
demonstraram se apropriar de conceitos simples sobre estequiometria. Dentre esses 32%, vale 
considerar que muitas respostas foram copiadas de outros colegas, supondo-se, assim, que o índice 
apontado seja ainda menor. A interação professor-aluno foi escassa e poucos estudantes participaram 
da aula tradicional. Além disso, observou-se que suas respostas eram carregadas de palavras como 
“peso” (em vez de “quantidade”); e também confundiam balanceamento com transformação química ao 
tentar conceituar estequiometria. A maioria dos estudantes não soube diferenciar reagente de produto, 
não se apropriou do conceito de estequiometria e não soube identificar o reagente em excesso.

A segunda parte da aplicação do questionário teve duração de 70 minutos e foram utilizados 
os objetos de aprendizagem mencionados. A avaliação nesta parte do questionário foi qualitativa, 
e observou-se que houve mudança na postura dos alunos. A interação professor-aluno foi mais 
intensa que na aula tradicional. Na aula tradicional, o professor induzia as perguntas e aguardava a 
participação da sala. Ao utilizar os objetos de aprendizagem, os alunos é que fizeram perguntas e o 
professor procurou aproximar as falas dos alunos (evidenciadas na análise da primeira parte) à da 
linguagem química. Os estudantes demonstraram construir o conceito de balanceamento ao tentar 
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associar as representações dos elementos químicos (desenho; bolinhas) presentes nos objetos de 
aprendizagem com as quantidades de elementos químicos entre reagentes e produtos. Apesar de 
não apresentarem a linguagem química apropriada, chegaram a questionar o balanceamento dos 
próprios colegas discordando e propondo soluções para os balanceamentos. Muitos dos alunos que 
não participaram na primeira parte tentaram contribuir na segunda etapa. A dinâmica culminou com 
um grupo de alunos na frente da lousa digital, discutindo a solução dos balanceamentos propostos 
pelos objetos de aprendizagem. Observou-se, a partir dos comentários dos estudantes, que os objetos 
de aprendizagem facilitam o entendimento da química por tornar mais concreto conceitos que tidos 
como abstratos pelos alunos. Também ficou evidente para os estudantes a diferença entre reagentes 
e produtos e reagente em excesso. Pela interação e questionamentos dos alunos entre si e com o 
professor, demonstraram melhora na compreensão de estequiometria. Com a motivação dos alunos 
por meio dos objetos de aprendizagem, o tempo necessário para a observação do experimento sobre 
corrosão simples da palha de aço ficou comprometido, não sendo possível levar os alunos a realizar 
e analisar o experimento adequadamente, e o experimento ficou reduzido a uma demonstração. 
Observou-se que os alunos não conseguiram fazer uma relação entre o que foi discutido com o 
uso dos objetos de aprendizagem e o experimento, o que foi evidenciado pelas respostas dadas na 
segunda parte dos questionários. Após a demonstração, propôs-se o balanceamento da equação 
que representava o experimento:

Fe(s) + O2 (g) + H2O (l) → Fe(OH)3(s)

As questões foram as mesmas da primeira parte do questionário.
Tabulação do número de questões respondidas corretamente e aplicadas após as atividades 

sobre Objetos de Aprendizagem e a demonstração do experimento

Número de Questões Porcentagem (%)

Nenhuma questão 23

Uma questão 23

Duas questões 56

Três questões 0

Quatro questões 0

Analisando-se a segunda tabela, observou-se que nenhum aluno respondeu a questão referente ao 
balanceamento da equação do experimento sobre corrosão e, também, a questão sobre o reconhecimento 
do ferro (Fe) como o reagente em excesso, justificando os 0% na tabela acima; 23 % dos estudantes não 
acertaram nenhuma questão; 23 % acertaram apenas uma; 56 % acertaram duas questões. Os dados 
apontam que o uso de objetos de aprendizagem não foi suficiente para que os alunos aplicassem o que 
refletiram, discutiram e construíram sobre estequiometria em uma problematização nova: experimento. 
Outro ponto a considerar foi que os resultados ficaram comprometidos, porque muitos estudantes 
fizeram a atividade em grupo e não individualmente, como proposto na metodologia. Outro elemento 
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que também prejudicou a coleta de dados o fato de que aproximadamente metade dos alunos não 
estava presente na demonstração do experimento.

Conclusão

Comparando-se o ensino tradicional com o uso das TIC na turma avaliada, houve uma sensível 
melhora nas respostas aos questionários, considerando-se apenas duas questões apontadas pelo 
maior número de acertos de 14 % antes contra 56% após o uso dos objetos de aprendizagem. No 
entanto, as questões pertinentes ao balanceamento estequiométrico e ao conceito de reagente em 
excesso não foram respondidas. O emprego das TIC na construção do conceito de estequiometria 
demonstrou ser parcialmente eficiente, pois ao mesmo tempo em que motiva o aluno, cria condições 
de interação entre estudantes e docentes, levando-os a reflexão, observou-se que os objetos de 
aprendizagem por si só não os leva a resolver problemas, como foi o caso do experimento proposto. 
Tal reflexão se deve ao fato que nenhum dos estudantes conseguiu balancear a equação proposta 
no experimento e nem identificar o reagente em excesso.

Considerações Finais

Pelos dados, verifica-se que entre o uso dos objetos de aprendizagem e o experimento sobre 
corrosão deve existir atividades para sedimentar conhecimentos (habilidades) necessários à resolução 
de problemas, transformando-os em competências. Cabe ao professor detectar essa lacuna ao aplicar 
as TIC e planejar suas aulas de forma a não banalizar essas atividades. Os dados coletados não são 
conclusivos, visto que não foi aplicado em apenas uma turma, sendo necessário maior amostragem 
para melhor avaliação.
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Uma proposta para o ensino
de química em nível médio

Eliane Cristina Couto de Lima 1

Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, 
qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim.

Chico Xavier

Introdução

O uso de jogos como estratégia para o ensino de química vem sendo muito discutido atualmente, e 
segundo Kishimoto (1994) o jogo vem sendo considerado um tipo de atividade lúdica, tendo as funções 
de ser lúdico e educativo. Ambas as funções devem estar em equilíbrio, pois se uma prevalecer mais 
que a outra não haverá aplicabilidade funcional. Assim, caso a função lúdica prevaleça, não passará de 
um jogo, e caso a função educativa predomine, será apenas um material didático.

Esta estratégia de ensino-aprendizagem não pode ser considerada como um mero preenchimento 
do tempo da aula, ou mera distração, neste aspecto o papel do professor como mediador será de total 
importância, pois não se trata de um jogo educativo como o dominó ou o xadrez. Desta forma, os jogos 
se caracterizam por dois elementos: o prazer e o esforço espontâneo, além de integrarem as várias 
dimensões do estudante, como a afetividade e o trabalho em grupo. Eles devem ser inseridos como 
impulsores nos trabalhos escolares, sendo indicados como um tipo de recurso didático educativo 
que pode ser utilizado em momentos distintos, como na apresentação de um conceito, ilustração de 
aspectos relevantes ao conhecimento em questão, como revisão ou síntese de pontos importantes e 
avaliação de conteúdos já desenvolvidos (Cunha, 2004).

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Química (Brasil, 1996), 
o licenciado em Química deve desenvolver as seguintes habilidades e competências:

Com relação à formação pessoal: Possuir conhecimento sólido e ter habilidades que o 
capacitem para a preparação e desenvolvimento de recursos didáticos e instrucionais 
relativos à sua prática e avaliação da qualidade do material disponível no mercado, além 
de ser preparado para atuar como pesquisador no ensino de Química. Com relação à 

1 Possui especialização em Química para Professores do Ensino Fundamental e Médio pela Universidade 
Estadual Paulista “Júlio de mesquita Filho” (Unesp). Atualmente é mestranda em Ensino, História e Filosofia 
das Ciências e Matemática, pela Universidade Federal do ABC. Atua na rede pública de ensino do estado 
de São Paulo.
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busca de informação e à comunicação e expressão: Saber escrever e avaliar criticamente 
os materiais didáticos, como livros, apostilas, kits, modelos, programas computacionais e 
materiais alternativos.

A proposta de se trabalhar com a elaboração de um jogo didático como estratégia para o 
ensino de Química atende ao que propõe as Diretrizes Curriculares, como mencionado. O trabalho 
com materiais alternativos, seja por meio de preparação e de desenvolvimento ou da avaliação dos 
mesmos, contribui no processo de ensino-aprendizagem de forma direta. Desta forma, o professor 
no processo de construção, aplicação e avaliação do jogo, também, estará repensando a sua prática 
e desenvolvendo o seus conhecimento e habilidades.

Para Vasconcellos (1998), o professor deve propiciar uma metodologia que leve a esta 
participação ativa dos educandos: problematização, debate, exposição interativa-dialogada, pesquisa, 
experimentação, trabalho de grupo, dramatização, desenho, construção de modelos, estudo do meio, 
seminários, exercícios de aplicação, aulas dos alunos, entre outros.

Rosa (2010) considera que a disponibilidade de recursos didáticos apropriados é um dos 
fatores que tendem a contribuir em processos educativos. Entre as muitas possibilidades de 
recursos didáticos, os jogos educativos são apresentados como uma alternativa interessante, 
mas pouco explorados.

Este trabalho teve como foco a construção de um jogo didático fundamentado no contexto 
ambiental, destacando a dinâmica de uma cidade, num percurso realizado individualmente 
por cada participante, que tem total autonomia para decidir qual o caminho será percorrido 
dentro do tabuleiro do jogo.

Fundamentação Teórica

Segundo Antunes (1998), os jogos de tabuleiro fascinam crianças e adultos. As origens dos jogos 
de tabuleiro remontam a milhares de anos e parecem estar ligadas às primeiras cidades de que se 
tem notícia, nas regiões do antigo Egito e da Mesopotâmia.

Os jogos, em seus mais diferentes formatos, sempre estiveram presentes nas vidas das pessoas, 
seja como elemento de diversão, disputa ou como forma de aprendizagem. Os jogos didáticos tem 
sido tema em pesquisas no ensino de química. Em maio de 2012, foi publicada na Revista Química 
Nova na Escola uma referência interessante tratando do tema desde as primeiras discussões, mas 
considerando de forma objetiva a sua utilização em sala de aula, de acordo com as considerações 
teóricas pertinentes ao assunto. No artigo “Jogos no Ensino de Química – considerações teóricas para 
sua utilização na sala de aula”, Cunha (2012) enfatiza que o interesse daquele que aprende passou a 
ser a força motora do processo de aprendizagem, e o professor, o gerador de situações estimuladoras 
para a aprendizagem.

Para que o aprendizado seja significativo o professor deve proporcionar situações-problema em 
que os alunos possam articular os conhecimentos e conceitos apreendidos de forma a resolver tais 
situações. Assim, o aluno se torna um participante de sua aprendizagem (Moreira, 1999).
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Para Carvalho (2010), o jogo como atividade lúdica é um poderoso motivador para os estudantes 
como recurso didático facilitador de sua aprendizagem. Desta forma, permite desenvolver competências 
no âmbito da comunicação, das relações interpessoais, da liderança e do trabalho em equipe.

O professor deve planejar aulas que possibilitem o desenvolvimento de tais habilidades, podendo 
recorrer aos diversos recursos disponíveis (Brasil, 2012).

Cabe ao professor, ainda, dentro desta perspectiva, desenvolver algumas competências que 
serão fundamentais nesse processo. De acordo com Perrenoud (2002), acalmar uma classe agitada, 
mobilizar os alunos e suscitar neles o desejo de aprender, construir a relação entre o saber e o mundo 
e adaptar os programas quando os mesmo estiverem a anos-luz dos alunos devem ser algumas das 
competências dos professores.

Desta forma, o jogo didático pode ser uma forma de recurso útil para estabelecer tais possibilidades. 
Pois como menciona Santos et al. (2010),

Quando se atribui um caráter lúdico à aprendizagem isso se torna importante para despertar 
o gosto e o interesse do aluno pelo conhecimento e uma destas formas diferenciadas de 
ensinar consiste na aplicação de jogos didáticos, já que a brincadeira é uma atividade 
essencial para o desenvolvimento do indivíduo.

Para Cunha (2012), a escolha de um jogo deve considerar dois aspectos: o motivacional, que está 
relacionado ao interesse do aluno pela atividade (equilíbrio entre a função lúdica e função educativa); 
e o de coerência, que se relaciona à totalidade de regras, dos objetivos pedagógicos e materiais 
utilizados para o seu desenvolvimento em sala de aula. De acordo com Cunha (2012), ao se utilizar 
jogos no ensino de Química, pretende-se:

a. Proporcionar aprendizagem e revisão de conceitos, buscando sua construção mediante 
a experiência e atividade desenvolvida pelo próprio estudante;

b. Motivar os estudantes para a aprendizagem de conceitos químicos, melhorando o seu 
rendimento na disciplina;

c. Desenvolver habilidades de busca e problematização de conceitos;
d. Contribuir para a formação social do estudante, pois os jogos promovem o debate e a 

comunicação em sala de aula;
e. Representar situações e conceitos químicos de forma esquemática ou por meio de 

modelos que possam representá-los;
f. Estimular a tomada de decisão dos estudantes durante a realização dos jogos;
g. Incentivar a atividade mental dos estudantes por meio de propostas que questionem os 

conceitos apresentados nos jogos;
h. Explorar, ao máximo, as potencialidades dos jogos em termos de conceitos que podem 

ser trabalhados, mesmo quando já tenham sido aprendidos em outras séries ou níveis;
i. Desenvolver os jogos não como uma atividade banal ou complementar, mas valorizar 

o recurso como meio de aprendizagem;
j. Gerar um clima de sedução em torno das atividades, desafiando o aluno a pensar.

Esta proposta de trabalho buscou atingir os preceitos sugeridos por Cunha, construindo um jogo 
que possa, além de motivar o aluno, permitir que ele investigue posteriormente os temas tratados, que 
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estarão ligados aos conceitos e conteúdos estudados em sala. A construção do jogo Química Urbana 
está inserida numa proposta para o ensino de química em nível médio.

Este trabalho também é considerado um exercício de construção de possibilidades didáticas ou 
estratégias alternativas para o ensino de química em nível médio. Sua relevância está estabelecida 
no momento em que a maioria dos alunos de nível médio ainda tem dificuldades em apreender 
determinados conceitos e conteúdos, por não conseguirem estabelecer as relações do mesmo com 
o contexto em que vive, ou ainda, de não ver significado no que está sendo apresentado.

Para Moreira (1999),

A aprendizagem significativa caracteriza-se, pois, por uma interação (não por uma simples 
associação) entre os aspectos específicos e relevantes da estrutura cognitiva e as novas 
informações, por meio da qual essas adquirem significado e são integradas à estrutura 
cognitiva de maneira não arbitrária e não literal, contribuindo para a diferenciação, elaboração 
e estabilidade dos subsunçores preexistentes e, consequentemente, da própria estrutura 
cognitiva.

Desta forma, a interação entre o novo e o já existente acontece, e o conhecimento é organizado a 
partir desta interação. Para Machado (2000), o significado está relacionado às redes de significações:

[...] cresce a cada dia a importância da ideia de que conhecer é, cada vez mais, partilhar 
significados. Os significados, por sua vez, são construídos por meio de relações estabelecidas 
entre os objetos, as noções, os conceitos. Um significado é um feixe de relações. O significado 
de algo é construído falando-se sobre o tema, estabelecendo conexões pertinentes, às vezes 
insuspeitadas, entre diversos temas. Os feixes de relações, por sua vez, articulam-se em uma 
grande teia de significações. O conhecimento é uma teia desse tipo. E uma imagem mais 
fecunda do que o mero encadeamento é a de conhecer como tecer, enredar significações.

Quando o aprendizado acontece por estes meios e as teias são construídas a partir das relações 
e dos objetos e conceitos a eles relacionados, o conhecimento passa a ter uma significação muito 
maior e o aprendizado acontece de forma efetiva.

Nessa perspectiva, propôs-se tal estratégia pelo grande interesse nas questões relacionadas ao 
aprendizado em química. No entanto, não se pretende que o jogo se torne uma distração, mas um momento 
de revisão de conceitos, de avaliação do aprendizado ou ainda que o professor possa utilizá-lo como uma 
ferramenta para a melhoria e adequação do ensino de química nas escolas de nível médio.

Este jogo utiliza como proposta a participação efetiva do estudante, a tomada de decisões e a 
resolução de situações-problema. Neste aspecto, de acordo com Miranda (2001 apud Santos 2010):

Durante um jogo são trabalhados aspectos cognitivos, estimula-se a exploração e a resolução 
de problemas e a organização segundo regras. Quando um jogo didático é bem elaborado 
os alunos são levados a refletir sobre o que propõe o jogo e a traçar estratégias, ações estas 
que contribuem para o desenvolvimento do raciocínio e da criatividade. De acordo com 
Cachapuz (2004), a interação entre conhecimento comum e conhecimento científico pode 
estar diretamente ligada a três situações:
Situação de convergência: a interação faz-se sem problemas; tudo se passa como que 
uma diferenciação por continuidade, da realidade pessoal para uma perspectiva mais lata 
e sistemática. Situação simbólica: é o que acontece quando se propõe ao aluno o estudo 
de um novo domínio conceitual. Situação de conflito: neste caso, conhecimento comum 
e conhecimento científico apresentam-se ao aluno como eventualmente contraditórios. A 
integração é difícil e pode nem sequer ter lugar. Assim se explicam estratégias de estudo 
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frequentemente usadas pelos alunos levando às aprendizagens rotineiras (decorarem a 
resposta certa).

As situações de convergência mencionadas por Cachapuz (2004), podem ser bem representadas 
na parte experimental do jogo proposto, visto que através da realização de uma investigação o aluno 
pode se apropriar do conteúdo em questão. Com relação às situações simbólicas, relacionadas ao 
domínio de um novo conceito, este jogo pode ser útil para que os alunos tenham a possibilidade de 
rever um conceito já estudado, esclarecendo possíveis dúvidas. Já as situações de conflito poderão 
ser neste momento avaliadas, pois a utilização deste jogo permite que o conhecimento comum e o 
conhecimento científico sejam confrontados em vários momentos.

A utilização do jogo como estratégia para o ensino de química também se constitui numa forma 
de desvincular o aprender da geração de uma nota, que vai representar o quanto valeu o seu esforço, 
mas pretende-se que tal estratégia desperte para o quanto ainda é prazeroso aprender, questionar, 
descobrir e ser curioso. Mencionando Freire (1996), pode-se verificar a importância desta curiosidade, 
visto que a construção ou a produção do conhecimento do objeto implica o exercício da curiosidade, 
sua capacidade crítica de tomar distância do objeto, de observá-lo, de delimitá-lo, de cindi-lo, de cercar 
o objeto ou fazer sua aproximação metódica, sua capacidade de comparar, de perguntar.

Problema de pesquisa

Ao longo dos anos trabalhados com turmas de ensino médio, nas disciplinas de Química e de 
Física, observou-se que em alguns momentos existe certa apatia dos alunos e, especialmente, a 
pouca relação que conseguem estabelecer entre conceitos intrínsecos às disciplinas e os conceitos 
ambientais – observa-se a dificuldade em relacionar temas como preservação, coleta seletiva e 
atitudes ambientais à Química e à Física. É importante, assim, que o professor estabeleça uma ponte 
entre o aprendizado e as questões ambientais, como os acordos e tratados internacionais que visam a 
diminuição da emissão de poluentes na atmosfera, a construção de usinas nucleares e suas relações 
com o meio ambiente.

Os professores são responsáveis também por aquilo que o jovem de hoje produz ao sair do 
ensino médio. Portanto, o ensino de Química poderia se tornar um pouco mais significativo se os alunos 
pudessem estabelecer, de forma lúdica, uma relação entre conceito químico x atitudes ecológicas x 
experimentação em química, e tais conceitos envolvidos num contexto dinâmico dentro de um jogo 
interativo, em que o próprio aluno possa decidir os caminhos que devem ser percorridos e, ainda, 
sofrer as consequências por não aplicar determinadas atitudes hipoteticamente.
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Atividade lúdica e a relação entre conceito químico, atitudes ecológicas e experimentação em química

Objetivos

Este trabalho teve como objetivo propor uma metodologia alternativa que possibilite perceber as 
relações entre conceito químico x atitudes ambientais x experimentação em química, utilizando como 
estratégia a elaboração de um jogo didático.

Metodologia

Partindo da ideia de que o conhecimento deve estar atrelado ao lúdico, como citado inicialmente, 
elaborou-se um jogo didático interativo, de forma experimental. É um jogo de tabuleiro , cuja estrutura é 
um circuito, imitando uma cidade urbanizada em que são destacados vários pontos estratégicos, a partir 
dos quais cada aluno parte para cumprir suas tarefas dentro do jogo. São apresentadas e discutidas 
questões ambientais; realizam-se experimentos simples, como identificação de substâncias ácidas, 
básicas ou neutras dentro do contexto da poluição das águas, além da identificação de características 
e propriedades de substâncias por meio de análise de resultados dos experimentos.

O jogo foi construído com papel cartão, recorte e desenhos livres, e as cartas foram montadas 
dentro do contexto urbano da cidade de São Paulo, tendo um enfoque ambiental e destacando os 
conteúdos relacionados à disciplina em termos gerais (química inorgânica, geral e orgânica).

Neste jogo, cada participante tem três tarefas a cumprir e um percurso a desenvolver. As tarefas 
estão ligadas às questões química, ambiental e de atitude ecológica, e são determinadas inicialmente 
a partir das cartas que propõem o percurso no início do jogo, momento em que cada jogador sorteia o 
seu percurso. Os jogadores podem escolher entre dois pontos de partida. Durante o trajeto, os dados 
são lançados e as casas são avançadas, e se o jogador parar em determinado ponto, deverá pegar 
uma carta com instruções e realizar uma investigação (experimento). Neste momento, todos aguardam 
o jogador concluir o experimento para retomar o jogo. Ganha aquele jogador que concluir o percurso 
proposto inicialmente e realizar as três tarefas previamente estabelecidas.
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A avaliação da aplicabilidade do jogo construído deu-se de maneira informal junto aos professores de 
ensino médio, para que pudessem sugerir modificações, sugestões e/ou avaliar o mesmo.

Conteúdo do jogo:
• 1 tabuleiro representando os pontos de uma cidade: Prefeitura, Nascente do Rio, Área de 

Preservação Ambiental, Lixão, Escola, Cinema, Teatro, Área Residencial, Fazenda, Indústria, 
Hospital e Igreja;

• 18 cartas na cor laranja indicando o percurso a ser realizado dentro do tabuleiro do jogo;
• 54 cartas na cor azul que representam diversas atitudes ecologicamente corretas que 

mencionam que foram ou não realizadas pelo jogador, obrigando a avançar ou retroceder 
no jogo;

• 38 cartas na cor amarela com questões dentro da temática ambiental e com questões de 
conteúdos interdisciplinares;

• 5 cartas em vermelho com um experimento inserido dentro do contexto ambiental, implicando 
em ações que o aluno deve investigar;

• 5 fichas grandes em vermelho com os roteiros de investigação que os alunos devem ler para 
realizar o experimento, com uma questão de interpretação do experimento/investigação que 
deve ser respondida para dar sequência ao jogo;

• 1 ficha grande em vermelho com uma tabela com as características de alguns tipos de 
plásticos, para que o aluno compare os resultados obtidos e busque descobrir o tipo de 
plástico investigado;

• 5 fichas grandes em vermelho com a descrição das orientações, para que o professor possa 
preparar o material de cada experimento e as respostas das questões propostas;

• 2 dados coloridos;
• 3 bicicletas em miniatura, 4 skates em miniatura e 8 pinos coloridos (optou-se por apresentar 

miniaturas de meios de transporte que não poluem como uma forma de incentivar a prática 
de esportes e a lembrar da importância da diminuição na emissão de gases poluentes);

• papel tornassol azul e vermelho;
• indicador universal de pH;
• tintura de iodo;
• fenolftaleína;
• enxofre em pó;
• 1 frasco de vidro para realização da investigação da chuva ácida;
• amostras diversas de plásticos para identificar do tipo de plástico de acordo com algumas 

de suas propriedades;
• alguns exemplos de alimentos contendo amido: farinha de trigo, macarrão, bolacha de 

maisena, polvilho etc.;
• tubos de ensaio e estante para tubos de ensaio para realização da investigação da qualidade 

das águas;
• 1 lamparina a álcool;
• 1 pinça de madeira;
• 1 bloco de anotações.
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Título do jogo: Química Urbana. Tabuleiro do jogo.

Regras do Jogo:

Cada jogador escolhe um veículo (skate ou bicicleta) ou pino para realizar o percurso do jogo.
Em seguida, escolhe dentro do tabuleiro uma das saídas e coloca-se para iniciar o jogo.

Saídas possíveis, skate, e bicicleta que representam as posições dos jogadores

Neste momento, faz-se o sorteio do percurso a ser desenvolvido durante o jogo: cada jogador 
escolhe a sua carte e lê para o grupo, identificando os pontos que deverá visitar para cumprir a tarefa. 
Não haverá possibilidades de mudanças de ponto de saída.

Os dados são lançados para dar início ao jogo. Começa quem tirar o maior número.
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Ao parar em cada uma das casas representadas por cores, exceto laranja, o jogador deverá 
realizar o que determina a carta, de acordo com as cores indicadas: laranja: percurso do jogo; vermelha: 
investigação; azul: atitudes ambientais; amarela: questões diversas.

Vence o jogo quem concluir primeiro a tarefa previamente determinada, através dos pontos 
que deveriam ser visitados.

O tabuleiro do jogo permite que os jogadores possam escolher entre oito pontos de partida 
“saída”. Durante o trajeto, os dados são lançados e as casas são avançadas, se o jogador parar em 
determinado ponto, por exemplo, no espaço vermelho com a imagem de um erlenmeyer deverá pegar 
uma carta vermelha e realizar uma investigação (experimento). Neste momento, todos aguardam até 
a conclusão do mesmo para retomarem ao jogo.

Área de Preservação Ambiental. Nascente do Rio e Fazenda. 
Os pontos de saída estão em destaque com a bicicleta e o skate

Caso o jogador pare num espaço azul com a imagem do Planeta Terra, deverá escolher e ler uma 
carta azul que apresenta uma atitude ambiental e dar sequência ao jogo, avançando ou retrocedendo 
de acordo com o que ordena a carta.

No caso do jogador parar no espaço amarelo com um ponto de interrogação, deverá escolher 
uma carta da mesma cor e responder a uma questão, que será lida pelo jogador seguinte. Todos 
aguardam a reposta da questão para dar continuidade ao jogo. Caso o jogador acerte, deve avançar 
o número de casas especificadas. Se errar, deverá retroceder o número de casas indicadas.

Ganha aquele jogador que concluir o percurso proposto inicialmente e realizar as três tarefas.



Desafios para a Docência em Química: Teoria e Prática 25

Exemplo de percurso proposto

Cartas em laranja indicando os percursos no jogo

O texto descrito na carta: “O seu grupo de amigos costuma utilizar meios de transporte que não 
poluem para irem até a ESCOLA, como patins, skate, bicicleta. E, numa manhã, indo para a escola, 
um dos seus amigos foi atropelado por um carro. Vocês o acompanharam até o HOSPITAL da cidade 
e ele foi rapidamente atendido. Na semana seguinte, organizaram um abaixo-assinado, solicitando ao 
prefeito que construísse uma ciclovia, para melhorar a segurança de quem utiliza meios de transporte 
que não poluem, e o levaram até a PREFEITURA da cidade.”

De acordo com as instruções:
a) a tarefa 1 consiste no jogador sair do ponto de partida e ir até a Escola representando o 

percurso proposto;
b) em seguida, o jogador deve ir ao Hospital da cidade, como indica a carta para acompanhar 

o amigo que foi atropelado (tarefa 2);
c) para cumprir a tarefa 3, o jogador deverá ir até a Prefeitura para entregar o abaixo-assinado 

reivindicando uma ciclovia.



Desafios para a Docência em Química: Teoria e Prática 26

Exemplo de experimento proposto

Cartas e fichas grandes em vermelho com o roteiro do experimento (investigação) a ser realizado

O texto descrito na carta é: “A Indústria da cidade está despejando efluentes sem tratamento nas 
águas do Rio da cidade. Analise se este efluente poderia ser descartado sem problemas ou necessitaria 
de algum tratamento prévio para não prejudicar a qualidade de suas águas. Siga as instruções.”

Para esta investigação, estarão dispostas três amostras de água em três tubos de ensaio com 
a indicação “Efluentes Industriais”. O jogador deverá escolher uma das amostras para realizar a 
investigação – a primeira com água pura, a segunda com água e a terceira com água e vinagre –, 
como ilustra a figura a seguir.

A: lamparina a álcool, béqueres, enxofre em pó, fenolftaleína, papel tornassol 
azul e vermelho, indicador universal de pH e, pinos coloridos. 

B e C: tubos de ensaio e estante para tubos de ensaio com as amostras a serem analisadas
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Neste momento, o aluno faz a investigação utilizando papel de tornassol azul e vermelho, 
fenolftaleína e indicador universal. Depois, responde se esta amostra de água poderia ou não ser 
descartada nas águas do rio da cidade.

Exemplo de Questão proposta

Cartas em amarelo com questões interdisciplinares

Na carta, está o seguinte texto:

“Algas, plantas aquáticas, protozoários e resíduos industriais podem ocasionar uma 
coloração diferente nas águas. Águas contendo algas clorofiladas, em geral, possuem 
que cor? Justifique.
Resposta: verde (clorofiladas), vermelha (rodofiladas) e pardas (feofiladas).
Se acertou: avance 2 casas J
Se errou: Volte 2 casas. L”

Para responder a questão, o estudante precisa relacionar a cor das algas à presença da clorofila, e 
deveria então responder verde. Esta questão não possui alternativas, é uma questão aberta. Acertando, 
o jogador avança e, se errar, deverá retroceder o número de casas indicadas na carta.
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Exemplo de carta Atitude Ambiental

Cartas em azul que indicam uma atitude ambiental através de uma afirmação

Na carta, está o seguinte texto: “As pessoas que vivem na Área Residencial da cidade estão conscientes 
dos seus deveres e fazem a separação do lixo para reciclagem e descarte corretos. No entanto, você quase 
nunca colabora, não separa o lixo e nem se preocupa com o meio ambiente. Volte 3 casas. L”

As cartas na cor azul foram elaboradas com a proposta de que o aluno, ao ler as afirmativas, pense 
sobre as suas atitudes em casa, na escola e na sociedade. As cartas trazem textos que possibilitam 
discussão e reflexão sobre os diversos temas relacionados às atitudes cidadãs.

A elaboração e construção do jogo Química Urbana estiveram fundamentadas nos contextos 
socioambientais e nos conteúdos abrangentes ao ensino de química em nível médio. Algumas 
questões interdisciplinares aparecem em diversos momentos ao longo do jogo. A elaboração das 
questões propostas, as experimentações e as cartas atitudes ecológicas foram planejadas de acordo 
com Adeodato (2009), Assunção (2010), Bonato (2009), Costa e Amado (2009), Cristino (2011),Gama 
(2010), GEPEQ (1997), França(2012a;2012b), Krüger (1997), Lisboa (2010), Lopes (1997), Lopes (1995), 
Maldaner (1992), Martino (2010),Pequis (2010), São Paulo (2011).
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Resultados e discussão

De acordo com as habilidades que o professor de química deve ter desenvolvido ao longo 
dos estudos acadêmicos, sugere-se uma metodologia de ensino diferente, de modo que professor 
e alunos possam verificar o significado do aprendizado, suas relevâncias e sua importância no 
contexto geral dentro da sociedade.

O título do jogo foi escolhido como uma forma de destacar a relação entre conceito químico (os 
conceitos são apresentados em dois momentos: durante a realização da investigação experimental e 
nas respostas dadas às questões propostas), atitudes ecológicas (representadas durante a realização 
da investigação e nas cartas que indicam se houve ou não uma atitude ecologicamente correta) e 
experimentação em química (representadas através dos conceitos químicos estudados durante as 
investigações experimentais propostas).

A proposta inicial era aplicar o jogo construído com turmas de 3ª série do ensino médio, no 
entanto, não houve tempo suficiente para tal avaliação, por serem final de ano letivo, com provas finais, 
fechamento de bimestre e exames estaduais, como o Saresp (Sistema de Avaliação de Rendimento 
Escolar do Estado de São Paulo).

Planejou-se, então, um questionário que permitisse avaliar o jogo de forma sistematizada com 
professores das diversas disciplinas que compreendem as áreas de conhecimento do ensino médio. Tal 
avaliação foi inicialmente realizada com a aplicação do jogo em grupos de professores e, posteriormente 
com aplicação do questionário (cf. apêndice) de avaliação do mesmo. Infelizmente, alguns professores 
não devolveram os questionários, diminuindo assim o número de respostas analisadas.

Sugeriu-se aos professores de duas escolas que realizassem a avaliação do jogo Química Urbana. 
Não houve nenhuma dificuldade em aplicá-lo, visto que os professores se interessaram muito pela 
temática ambiental. Ao longo da exposição das regras gerais do jogo, os professores demonstraram 
muita atenção e interesse em contribuir na aplicação e avaliação.

Em seguida, houve uma conversa informal sobre as impressões que tiveram da estratégia 
apresentada. Um dos professores sugeriu inicialmente que o nome do jogo deveria ser outro que 
pudesse envolver as diversas disciplinas, pois, segundo ele, trata-se de um jogo interdisciplinar e não 
apenas relacionado à disciplina de Química.

Percebeu-se que os professores se envolveram com a proposta e queriam, de forma eficiente, 
cumprir com o percurso pré-determinado e vencer o jogo. Nos momentos em que os experimentos 
foram propostos, todos ficaram bastante atentos e se envolveram, observando e questionando os 
resultados, concluindo logo em seguida. Alguns demonstraram certa decepção quando erravam 
algumas respostas às questões propostas. No entanto, a maioria deles comentou que aprendeu muito 
com o jogo, de forma simples e sem pressão.

A socialização ocorreu de forma muito natural, e apesar da competividade observado nos diversos 
grupos, eles tentavam trazer à memória conceitos estudados em séries anteriores e não se sentiam 
satisfeitos quando erravam. A aplicação do jogo ocorreu de forma bastante dinâmica e satisfatória, 
pois todos se envolveram e ficavam atentos aos percursos dos adversários.

A partir das respostas dadas aos questionários aplicados e após os grupos de professores terem 
avaliado o jogo, realizou-se a análise e avaliação dos dados obtidos, organizando-os em gráficos.
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Inicialmente, realizou-se a caracterização do grupo de professores que avaliou o jogo construído 
como estratégia para o ensino. A figura a seguir indica os professores abordados e as respectivas 
disciplinas em que lecionam.

Percentual de professores abordados de acordo com as disciplinas que lecionam

As disciplinas foram organizadas e agrupadas de acordo com as áreas do conhecimento 
em que estão relacionadas:

Área I – Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Redação – compreende os seguintes 
componentes curriculares: Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Arte, e Educação Física;

Área II – Matemática e suas Tecnologias – compreende o seguinte componente curricular: Matemática;
Área III - Ciências Humanas e suas Tecnologias – compreende os seguintes componentes 

curriculares: História, Geografia, Filosofia e Sociologia;
Área IV – Ciências da Natureza e suas Tecnologias - compreende os seguintes componentes 

curriculares: Química, Física e Biologia.
Num segundo momento, os professores entrevistados foram agrupados de acordo com as áreas 

do conhecimento em que lecionam , obtendo-se os seguintes resultados:

Percentual de professores entrevistados de acordo com as áreas do conhecimento em que lecionam
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A seguir, são apresentadas as análises das questões respondidas pelo grupo de professores avaliados.

Questão 1 - Qual a sua opinião sobre o jogo apresentado?
Observando as respostas a esta questão, foi possível organizá-las em dois grupos. Alguns 

professores relacionaram a resposta às características do jogo, e outros relacionaram diretamente 
aos aspectos pedagógicos do jogo.

Aspectos pedagógicos

Opinião dos professores sobre o jogo apresentado, ressaltando os aspectos pedagógicos

Entre os professores que ressaltaram os aspectos pedagógicos do jogo, cerca de 60% dos 
professores acreditam que a proposta apresentada pode visar uma melhora no processo de ensino-
aprendizagem.

Características do jogo

Já para os professores que contemplaram nesta questão as características do próprio material, 
pode-se perceber que o aspecto criativo ficou em destaque (aproximadamente 30% dos professores). 
Aspectos ressaltando os sentimentos despertados durante a utilização do material também foram 
apontados como “gostoso de jogar” e “atrai a atenção dos jogadores”.

Opinião dos professores sobre o jogo apresentado, ressaltando suas características
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Questão 2 - O que você acha da utilização de jogos didáticos no ensino médio?
Quanto à utilização de jogos didáticos no ensino médio, as respostas dadas foram bem 

diversificadas, ressaltando as relações em sala de aula. Alguns professores relataram que o jogo 
torna a aula dinâmica, ajudando o estudante a compreender a disciplina e possibilitando a articulação 
entre a prática e recursos didáticos nas aulas do Ensino Médio. Foi ressaltado também que os jogos 
didáticos no ensino médio permitem socializar, reforçar regras, colaboração e espírito competitivo.

Foi ressaltada também a relação entre o jogo e o processo de aprendizagem dos conceitos, 
pois, de acordo com os entrevistados o jogo atrai e motiva o aluno a participar do processo de ensino 
e aprendizagem, além de oportunizar e facilitar a compreensão do conteúdo.

Questão 3 - Como você avalia as potencialidades deste jogo para o ensino em nível médio?
Nesta resposta, foi possível perceber que os professores veem a utilização do jogo como uma 

estratégia que desperta o interesse; incentiva; desafia a aprendizagem; ajuda a cuidar do meio 
ambiente; oportuniza o cooperativismo; desenvolve o senso crítico e a atenção; além de envolver 
meios práticos; abrange assuntos diversos de maneira lúdica; potencializa a competência leitora; ajuda 
a assimilar conteúdos brincando, de maneira que não esqueça; apresenta perguntas com nível de 
reflexão pertinente à idade dos alunos; as perguntas são bem elaboradas e exigem a concentração do 
aluno; os experimentos são ótimas oportunidades para os alunos colocarem em prática os conteúdos 
aprendidos; reforça o conteúdo desenvolvido no decorrer do curso e propõe aplicabilidade do que 
foi aprendido; permite que se conscientize sobre o meio ambiente; crie estratégias; descubra novos 
elementos químicos e suas reações; desperte sua responsabilidade quanto ao meio ambiente; evita 
os conteúdos escritos e estressantes.

Questão 4 - Como você avalia a temática ambiental proposta?
Para esta questão, foi possível agrupar as respostas em três itens.
 As respostas foram bem equilibradas percentualmente, havendo um destaque de 38% para as 

respostas ligadas a conscientização do meio ambiente, pois os professores apontaram que a temática 
proposta ajuda na conscientização com relação ao meio ambiente; faz com que o aluno melhore como 
pessoa; perceba a importância da preservação e reflita sobre as atitudes ecológicas .

Avaliação da temática ambiental apresentada no jogo pelos professores
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Já as respostas que destacaram a coerência entre contexto e conteúdo enfocaram a atualidade 
dos assuntos, que estão bem colocados e reforçam o aprendizado, além de abranger várias áreas e 
permitir colocar em prática a teoria.

As respostas que destacaram a estratégia utilizada apontam para a eficiência da mesma, por 
se tratar de uma temática rica e interessante.

Questão 5 - Os experimentos propostos durante a investigação dentro do enfoque do 
jogo foram pertinentes? Justifique.

Com relação à pertinência dos experimentos os professores relataram que despertam o 
interesse para a descoberta; permitem contextualizar teoria e prática; as estratégias são significativas 
para o processo de aprendizagem; trata-se de um jogo multidisciplinar focado na disciplina de 
Química, mas tratando de assuntos que perpassam outras áreas do conhecimento; contribui para 
melhor assimilação; ajuda o aluno a desenvolver suas habilidades; esclarecem e tiram as dúvidas; 
realizando os experimentos no decorrer do jogo eles têm melhor aprendizado do que foi passado, 
podendo ele mesmo chegar as suas conclusões; são experimentos de fácil realização relacionados 
diretamente ao tema.

Questão 6 - Como você relaciona a utilização deste jogo com a(s) disciplina(s) em que leciona?
Analisando as respostas dadas a esta questão, foi possível perceber que todas as disciplinas 

se relacionam com a proposta do jogo Química Urbana, o que é positivo, pois se verifica que uma 
estratégia de ensino direcionada para a disciplina de química pôde ser referenciada por todos os 
professores dentro das mais diversas disciplinas e áreas do conhecimento, sem que a intenção tenha 
sido esta. Dessa forma, é possível concluir que a utilização de jogos para o ensino de modo geral é 
destacado como uma estratégia positiva, atendendo a grande parte dos objetivos propostos.
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Respostas dos professores após utilização do jogo, relacionadas às disciplinas que cada 
professor leciona.

Disciplinas Respostas dos Professores

Português e Inglês

1. Incentiva o exercício da cidadania, leitura de situações-problema 
e interpretação;
2. Com um trabalho paralelo;
3. Inglês: requer a articulação com diversos recursos didáticos, 
possibilitando a compreensão da língua, o jogo contribuirá para 
desenvolve a comunicação em língua inglesa, permitindo aos 
alunos interagir com aspectos culturais de outro país. Exemplo: 
texto descritivo (manual), gramática (usando os modals). Verifica-
se que a interdisciplinaridade é uma estratégia didática coerente, 
possibilitando o processo de aprendizagem;
4. Interpretação de texto – falando de questões ambientais;
5. Não respondeu.

Arte

1. A relação interativa, os desenhos, cores e formas geométricas;
2. Pelas características gerais de qualquer jogo: desafia o aluno a 
pensar, utilização de estratégias planejadas para chegar ao destino, 
argumentação. O tema “meio ambiente” é interdisciplinar, portanto, 
pode ser utilizado por qualquer área.

Sociologia e Filosofia
1. Pode ser utilizado, pois socializa;
2. Pensar no meio, na sociedade, o homem pensante, questionador 
e que faz a diferença.

Matemática
1. Não respondeu.
2. Pois através do raciocínio lógico podem calcular ou verificar a 
probabilidade de ganhar o jogo.

Ciências, Química e 
Biologia

1. Como sou da mesma disciplina posso dizer que o jogo pode 
ser usado tranquilamente como suporte didático que auxilia no 
aprendizado.

Biologia 1. Totalmente relacionado com a disciplina.

Física e Ciências

1. A relação é direta, a interdisciplinaridade deve ser aplicada, pois, 
não é possível desenvolver qualquer conteúdo sem contemplar 
a importância de se relacionar com o meio ambiente de forma 
equilibrada e sustentável.

Foram depreendidas algumas falas dos professores consideradas importantes na avaliação do jogo.
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O jogo permite ao aluno estabelecer:
Português e Inglês: o exercício da cidadania; a leitura e interpretação de situações-problema; 

a articulação com recursos didáticos; a comunicação em língua inglesa; a interação com aspectos 
culturais de outro país; a interdisciplinaridade; e a interpretação de textos.Arte: a relação interativa; a 
utilização de estratégias planejadas; a argumentação; e a interdisciplinaridade.

Sociologia e Filosofia: socializa; faz pensar; possibilita ver o homem como ser pensante e 
questionador.

Matemática: desenvolve o raciocínio lógico.

Ciências, Química e Biologia: se constitui como um suporte didático.

Física e Ciências: a interdisciplinaridade e; a relação com o meio ambiente de forma equilibrada 
e sustentável.

Questão 7 - Assinale entre as opções apresentadas a seguir, qual(is) objetivo(s) você acredita 
que podem ser atingido(s) utilizando o jogo indicado como estratégia para o ensino:

a. Proporcionar aprendizagem e revisão de conceitos, buscando sua construção mediante 
a experiência e atividade desenvolvida pelo próprio estudante;

b. Motivar os estudantes para a aprendizagem de conceitos químicos, melhorando o seu 
rendimento na disciplina;

c. Desenvolver habilidades de busca e problematização de conceitos;
d. Contribuir para a formação social do estudante, pois os jogos promovem o debate e a 

comunicação em sala de aula;
e. Representar situações e conceitos químicos de forma esquemática ou por meio de 

modelos que possam representa-los;
f. Estimular a tomada de decisão dos estudantes durante a realização dos jogos;
g. Incentivar a atividade mental dos estudantes por meio de propostas que questionem os 

conceitos apresentados nos jogos;
h. Explorar, ao máximo, as potencialidades dos jogos em termos de conceitos que podem 

ser trabalhados, mesmo quando já tenham sido aprendidos em outras séries ou níveis;
i. Desenvolve os jogos não como uma atividade banal ou complementar, mas valorizar o 

recurso como meio de aprendizagem;
j. Gerar um clima de sedução em torno das atividades, desafiando o aluno a pensar.

A partir das respostas dadas a esta questão foi elaborado um gráfico (porcentagem da resposta 
versus itens a-j) como mostra o gráfico a seguir.
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Análise dos objetivos que podem ser atingidos com a utilização do jogo apresentado para o Ensino Médio, 
de acordo com a opinião dos professores (% das respostas para cada item de a – j)

Foi possível perceber que os professores acreditam que os objetivos que podem ser atingidos 
com a utilização do jogo apresentado como estratégia para o ensino são as seguintes:

• 100% dos professores concordam que a utilização do jogo estimula a tomada de decisão 
dos estudantes.

• 92 % dos professores abordados acreditam que esta estratégia contribui para a formação 
social do estudante, pois os jogos promovem o debate e a comunicação em sala de aula; 
além de explorar, ao máximo, as potencialidades dos jogos em termos de conceitos que 
podem ser trabalhados, mesmo quando já tenham sido aprendidos em outras séries ou níveis 
e, ainda, tal estratégia tem como objetivo desenvolver o jogo não como uma atividade banal 
ou complementar, mas para valorizar o recurso como meio de aprendizagem.

• 83% dos professores acreditam que a estratégia apresentada serve para proporcionar 
aprendizagem e revisão de conceitos, buscando sua construção mediante a experiência e 
atividade desenvolvida pelo próprio estudante; motivar os estudantes para a aprendizagem 
de conceitos químicos, melhorando o seu rendimento na disciplina; desenvolver habilidades 
de busca e problematização de conceitos e incentivar a atividade mental dos estudantes 
por meio de propostas que questionem os conceitos apresentados nos jogos.

• 75% dos professores apontam que o jogo incentiva a atividade mental dos estudantes por 
meio de propostas que questionam os conceitos apresentados no mesmo.

• 50% dos professores abordados acreditam que a utilização desta estratégia serve para 
representar situações e conceitos químicos, de forma esquemática ou por meio de modelos 
que possam representá-los.

Questão 8 - Você tem alguma sugestão ou crítica com relação ao jogo apresentado?
Apenas dois professores fizeram sugestões que foram na verdade a mesma, que é de adequar 

o tamanho dos meios de transporte “bicicleta” e “skate” para o tamanho do tabuleiro, visto que os 
mesmo estão inadequados ao tamanho das casas do tabuleiro.
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Conclusão

Embora não tenha sido possível aplicar este jogo e avaliá-lo de forma sistematizada com alunos 
do ensino médio, após a aplicação com os professores das diversas disciplinas relacionados às 
áreas de conhecimento, notou-se que existe uma grande possibilidade deste material se configurar 
numa estratégia alternativa para que o professor veja o uso de jogos como uma atividade de múltiplas 
funções: lúdica; educativa e ainda considerando as visões: socioambiental. Tal atividade pode levar 
os alunos a refletirem sobre suas responsabilidades com o meio ambiente e a sociedade, visto que 
são parte integrante da mesma, como: atitudes individuais ao separar o lixo e/ou descartá-lo em local 
apropriado; histórica ao analisar como a sociedade tem utilizado os recursos naturais ao longo das 
décadas e como a indústria, a tecnologia e os conhecimentos em química tem permitido tal evolução; 
econômica ao pensar nos meios de produção e no consumo desordenado de bens materiais, desde 
equipamentos eletrônicos até embalagens de produtos excessivamente, ressaltando ainda para as 
questões relativas à economia de energia e de água, que são recursos esgotáveis; geográfica no instante 
em que conhecendo os processos naturais possa perceber que as atitudes individuais dos países 
podem por em risco a qualidade do ar dos países vizinhos. Portanto, todas as atitudes com relação aos 
meios de produção devem ser repensadas como tem sido indicado em diversos congressos e acordos 
internacionais, que vem ocorrendo com tais objetivos; política, pois por meio das políticas públicas e 
da utilização consciente dos métodos de obtenção de energia e de combustíveis, o estudante possa 
compreender a importância da utilização de energia limpa, procurando entender e argumentar sobre 
as formas de energia produzidas e utilizadas em seu país, no mundo, e as relações da mesma com a 
economia do mesmo, tornando-se consciente da sua cidadania; interdisciplinar, já que os conceitos 
químicos são específicos da disciplina. No entanto, as múltiplas relações entre as disciplinas permitem 
ter uma visão do todo, das relações do planeta e da sua dinâmica, permitindo que cada um tome para 
si a responsabilidade em mantê-lo de forma sustentável; entre outras.

Desta forma, espera-se que os objetivos propostos por Cunha (2012) possam ser 
atingidos de forma ampla.

Pretende-se, posteriormente, avaliar a aplicabilidade do mesmo de maneira formal junto aos 
alunos de 3ª série do ensino médio e junto aos alunos de graduação em química, futuros professores 
de ensino médio, para que possam sugerir modificações, sugestões e/ou avaliar a aplicabilidade, 
além das limitações do mesmo.
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APÊNDICE I 
Cartas com o percurso a ser desenvolvido no jogo

Você foi fazer uma visita na indústria da 

cidade e percebeu que o ar estava muito 

poluído. Ao voltar pra escola na manhã 

seguinte comentou com seu professor 

e ele sugeriu que a turma fizesse uma 

investigação da qualidade do ar na área 

de preservação AMBIENTAl da cidade.

Sua turma foi conhecer a NASCENTE DO 

RIO da cidade numa visita monitorada 

e coletaram água para fazer uma 

investigação. Seu professor pediu que a 

turma coletasse água do rio próximo a 

PREFEITURA da cidade. E voltando pra 

ESCOLA a turma realizou alguns testes 

para verificar a qualidade das águas.

O noticiário da cidade divulgou que 

havia alguns morcegos fazendo ninho 

no telhado da IGREJA da cidade e você 

e seus amigos foram até lá observar. Na 

ESCOLA seu professor de Química que 

pratica espeleologia resolveu ir até o local 

para capturar os animais. Em seguida toda 

a turma foi até a ÁREA DE PRESERVAÇÃO 

AMBIENTAL da cidade para devolver 

os animais ao seu habitat natural.

Na FAZENDA da cidade existe uma 

pequena empresa de produção de 

biocombustível a partir do óleo da 

mamona, sua turma precisa ir até o 

local conhecer o processo de produção 

deste biocombustível. Seu grupo 

ficou muito interessado no processo 

e resolveu estudar as propriedades na 

mamona no laboratório da ESCOLA. 

Um amigo do seu grupo disse que tinha 

um vídeo muito interessante sobre 

o assunto e vocês foram até a ÁREA 

RESIDENCIAL da cidade para assisti-los.

Você foi com seus amigos até o TEATRO da 

cidade e na volta perceberam que as águas 

do rio estavam com tom avermelhado. 

Coletaram um pouco da água e levaram até a 

ESCOLA para que o seu professor de Química 

pudesse observa. Seu professor constatou 

que eram apenas algas vermelhas, mas 

que não deveriam estar naquela região da 

cidade, foram então até a NASCENTE DO RIO 

tentar descobrir o que estava acontecendo.

No final de semana você e seus amigos 

foram fazer um passeio até a ÁRE DE 

PRESERVAÇÃO AMBIENTAL e perceberam 

que os troncos das árvores do local estavam 

cheias de pontos verdes e vermelhos. No 

dia seguinte na ESCOLA comentaram o 

assunto com o seu professor de Química 

que explicou que o que viram eram líquens 

que indicam que o ar do ambiente está 

com uma qualidade ótima. No caminho 

pra casa na ÁREA RESIDENCIAL você e 

seus amigos foram observando todos 

os troncos de árvores do caminho.

Na saída do CINEMA da cidade você e 

seus amigos observaram uma fumaça 

branca no ar, seu amigo começou a 

passar mal e teve uma crise asmática. 

Vocês o acompanharam até o HOSPITAL 

da cidade, onde ele foi atendido. Na 

manhã seguinte na ESCOLA o seu 

professor explicou que a indústria 

da cidade havia tido um problema 

nos filtros e que a fumaça havia 

contaminado o ar durante toda a tarde.

Seu professor organizou com a turma 

uma visita de estudos na FAZENDA 

da cidade para a turma observar de 

perto o processo de produção de 

biocombustíveis, como a biomassa, o 

combustível da mamona e a produção de 

adubo de compostagem. A turma gostou 

muito da visita e na ESCOLA os grupos 

começaram a se organizar para construir 

uma maquete e produzir em laboratório 

o que haviam observado. O prefeito da 

cidade organizou na área de exposições 

da PREFEITURA a 1ª Feira de Ciências da 

Cidade e vocês expuseram seus trabalhos.

As casas da ÁREA RESIDENCIAL da cidade 

possuem um sistema que utiliza a energia 

solar para produzir energia elétrica, 

através de células fotovoltaicas. Para 

entender melhor o processo de produção 

e transformação deste tipo de energia, 

na ESCOLA seu professor explicou com 

detalhes o seu funcionamento. O seu grupo 

resolveu montar pequenos ventiladores 

para refrescar a sala com este tipo de 

energia, e foram testá-los na FAZENDA da 

cidade onde há bastante incidência de sol.
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Você e seus amigos assistiram no 

CINEMA da cidade a um filme sobre 

o Aquecimento Global e resolveram 

que deveriam fazer alguma coisa 

pelo Planeta. No dia seguinte na 

ESCOLA conversaram com o professor 

e pediram algumas sugestões. 

Foram até a INDÚSTRIA da cidade 

para avaliar a qualidade do ar que 

é despejado na atmosfera e os 

cuidados que a empresa adota com 

relação aos efluentes industriais.

No laboratório da ESCOLA o seu professor 

propôs aos grupos que cada um deveria 

tentar obter os principais biocombustíveis 

utilizados e produzidos no país. Na semana 

seguinte você e seus amigos foram até a 

FAZENDA da cidade e pediram doações 

de mamona, girassol, soja e milho para 

realizar o projeto. Sabendo que o prefeito 

estava organizando a 1ª Feira de Ciências 

da Cidade, vocês foram até a PREFEITURA 

para se inscrever e expor os seus trabalhos.

No quintal da sua casa na AREA 

RESIDENCIAL existe uma pequena 

plantação de cana de açúcar. Você e seus 

amigos conversaram com o professor 

sobre a possibilidade de utilizarem o 

laboratório da ESCOLA para produzir 

álcool etanol a partir do caldo desta cana. 

Seu professor autorizou, mas quando 

foram colher as canas seu amigo se feriu 

e precisaram leva-lo até o HOSPITAL da 

cidade onde foi atendido rapidamente.

Você e seus amigos leram um texto 

sobre a Energia Eólica na ESCOLA 

ficaram muito interessados no assunto e 

resolveram aprender mais sobre o tema. 

No dia seguinte forma até a FAZENDA 

da cidade e pediram autorização para o 

dono da fazenda para colocar algumas 

hélices no local e tentar obter energia. 

O projeto do grupo ficou muito bom e 

despertou o interesse do prefeito que os 

convidou até a PREFEITURA para realizar 

uma palestra sobre os resultados.

Você foi com seus amigos até o CINEMA da 

cidade e na volta ficaram se perguntando 

como seria realizado o cálculo do preço 

da passagem de ônibus. Descobriram que 

esse cálculo é feito dividindo a soma dos 

custos pelo IPK (índice de passageiros por 

quilômetro) e, para verificar os cálculos foram 

até o setor de transportes da PREFEITURA e 

anotaram os dados que precisavam. No dia 

seguinte na ESCOLA mostraram os valores e 

realizaram os cálculos junto 

com a sala.

Para poluir menos você e seus amigos 

descobriram que as pessoas deveriam 

consumir menos, mas infelizmente não é o 

que acontecem, resolveram então ir até o 

LIXÃO da cidade e observar a quantidade 

de lixo eletrônico despejado no local. 

Assustados com o que viram na manhã 

seguinte na ESCOLA conversaram com o 

seu professor e aprenderam muito sobre 

reciclagem e reutilização de materiais. 

Preocupados com o Meio Ambiente você 

e seus amigos organizaram um mutirão 

para colher todo o lixo das encostas do 

rio da cidade até a NASCENTE DO RIO.

Preocupados com o Meio Ambiente 

você e seus amigos pensaram numa 

forma de reutilizar os pneus descartados 

na cidade, foram até o LIXÃO da cidade 

e na vizinhança e recolheram todos os 

pneus que conseguiram. Na ESCOLA 

pediram ajuda ao professor e ele os 

orientou sobre o que poderiam fazer 

com os pneus: canteiros em praças, 

balanços para crianças, muros e até 

asfalto inteligente. Quando o prefeito 

da cidade soube da iniciativa do 

grupo, os convidou para uma palestra 

na PREFEITURA e receberam uma 

medalha pelo empenho e dedicação.

O seu grupo de amigos costuma utilizar 

meios de transporte que não poluem para 

irem até a ESCOLA, como patins, skate, 

bicicleta. E numa manhã indo para a escola 

um dos seus amigos foi atropelado por 

um carro, vocês o acompanharam até o 

HOSPITAL da cidade e ele foi rapidamente 

atendido. Na semana seguinte organizaram 

um abaixo assinado solicitando do 

prefeito que construísse uma ciclovia para 

melhorar a segurança de quem utiliza 

meios de transporte que não poluem e 

o levaram até a PREFEITURA da cidade.

A ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 

da cidade possui uma rica flora e fauna, 

você visitou o parque com sua família 

no final de semana e ficou feliz por viver 

numa cidade com esta preocupação. Na 

volta do parque encontrou seus amigos e 

foram ao CINEMA da cidade para assistir 

um filme. Na manhã seguinte na ESCOLA 

sugeriu ao professor que levasse a turma 

para uma visita ao parque, pois gostaria 

de aprender mais sobre como preservar 

o meio ambiente e a sua cidade.
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APÊNDICE II 
Cartas atitudes: indicam atitudes hipotéticas

Você descartou as pilhas velhas 

de sua casa no lixo comum.

Volte 2 casas.

L

Você descartou baterias no lixo comum.

Fique uma rodada sem jogar.

L

Você separou o lixo para reciclagem.

PARABÉNS!!

Avance 2 casas.

J

Você jogou embalagem de 

sorvete pela janela do carro.

Volte 3 casas.

L

Durante a visita a Nascente do Rio da 

cidade você jogou papel de bala no chão.

Volte 2 casas.

L

Durante a visita a Nascente do 

Rio da cidade você jogou a 

embalagem do lanche no lixo.

PARABÉNS!!

Avance 1 casa.

J

Durante a visita a Nascente do Rio da 

cidade você riscou o tronco de algumas 

árvores escrevendo seu nome.

Volte 3 casas.

L

Durante a visita a Nascente do Rio da 

cidade você e seus amigos coletaram 

os lixos das encostas da nascente.

PARABÉNS!!

Avance 3 casas.

J

Na sua casa você e sua família procuram 

reutilizar talos, cascas e folhas de alimentos 

que normalmente são descartados.

PARABÉNS!!

Avance 2 casas.

J
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Durante a visita da sua turma a 

Área de Preservação Ambiental da 

cidade você jogou embalagens 

de chocolate e bala no chão.

Volte 2 casas.

L

Durante o passeio que fizeram a Área de 

Preservação Ambiental da cidade com sua 

família, vocês fizeram um lanche e deixaram 

a sacola com os lixos no chão do parque.

Fique uma rodada sem jogar.

L

Você e sua turma ajudaram o guarda 

florestal da Área de Preservação 

Ambiental da cidade a manter 

o local limpo e agradável.

PARABÉNS!!

Avance 2 casas.

J

Você jogou alimentos aos peixes 

da Área de Preservação Ambiental 

da cidade, mesmo depois de ler a 

placa “não alimente os peixes!”.

Volte 3 casas.

L

Seu professor levou sua turma para 

fazer uma pesquisa da qualidade do 

ar na Área de Preservação Ambiental 

da cidade e você destruiu o canteiro 

de plantas da entrada do parque.

Volte 2 casas.

L

Você é uma pessoa cuidadosa e 

preocupada com o meio ambiente, 

durante o passeio a Área de Preservação 

Ambiental da cidade você fez o descarte 

correto do lixo nos latões de reciclagem.

PARABÉNS!!

Avance 3 casa.

J

Durante o percurso pra sua escola você 

jogou lixo nas águas do Rio da cidade.

Volte 3 casas.

L

Você e sua turma organizaram um 

mutirão e fizeram uma catação de todo 

o lixo das encostas do Rio da cidade.

PARABÉNS!!

Avance 3 casas.

J

Você orientou toda a sua família sobre a 

importância da coleta seletiva de lixo.

PARABÉNS!!

Avance 2 casas.

J
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Seu grupo ganhou uma medalha 

por excelente apresentação na 1ª 

Feira de Ciências da cidade.

PARABÉNS!!

Avance 2 casas.

J

Na mostra de trabalhos da 1ª Feira 

de Ciências da cidade você e seus 

amigos não respeitaram as regras e 

ficaram falando alto e rindo durante 

as apresentações dos trabalhos.

Fique uma rodada sem jogar.

L

Durante a visita que você realizou 

com sua turma a Fazenda da 

cidade vocês ajudaram a instalar os 

coletores solares para transformar 

energia solar em energia elétrica.

PARABÉNS!!

Avance 3 casas.

J

Seu pai trocou os pneus do carro 

e você o ajudou a leva-los para a 

Prefeitura para que fossem reutilizados 

nos canteiros da praça da cidade.

Avance 3 casas.

J

Na troca de pneus do carro de sua mãe 

ela lhe pediu que os levassem até a 

Prefeitura da cidade, mas você e seus 

amigos brincando acabaram jogando 

os pneus no leito do Rio da cidade.

Volte 2 casas.

L

Você e seus amigos combinaram de irem 

pra Escola todos os dias de sol ou nublado 

sem chuva com bicicletas, patins e skate.

PARABÉNS!!

Avance 2 casa.

J

Você e seus amigos fizeram pichações 

nos muros do Hospital da cidade.

Volte 3 casas.

L

Você e sua turma entraram em contato 

com a empresa produtora de baterias 

para celular e montaram um posto 

de coleta deste material na Escola.

PARABÉNS!!

Avance 3 casas.

J

Você aprendeu muito sobre compostagem 

e produção de biocombustíveis e 

explicou com detalhes para seus tios 

que resolveram montar o projeto da 

fazenda da família em Curitiba/Paraná.

PARABÉNS!!

Avance 2 casas.

J
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Na sua Escola o professor pediu que 

a turma organizasse uma mostra de 

trabalhos sobre compostagem e produção 

de biocombustíveis, mas você não se 

preocupou e não entregou sua parte.

Volte 2 casas.

L

Na Área Residencial da cidade existem 

coletores solares e você e seus amigos 

jogaram a bola de futebol e danificaram 

os coletores da residência vizinha.

Fique uma rodada sem jogar.

L

Você e sua turma resolveram reutilizar 

as embalagens metálicas de filme 

fotográfico e produziram cristais de 

sulfato ferroso no laboratório da Escola 

sob a orientação do seu professor.

PARABÉNS!!

Avance 2 casas.

J

Você descartou as embalagens 

longa vida de leite de sua casa 

junto com o lixo comum.

Volte 1 casas.

L

Sua mãe lhe pediu para separar as 

garrafas PET do lixo comum, mas você 

não prestou atenção e as descartou 

junto com os demais lixos.

Volte 2 casas.

L

Você iniciou uma campanha na sua Escola 

para que todos trouxessem garrafas 

PET e montaram um jardim vertical, 

melhorando visualmente o ambiente 

escolar e reutilizando as garrafas.

PARABÉNS!!

Avance 1 casa.

J

O seu professor realizou um projeto 

com a turma confeccionando bonecos 

ecológicos e você deveria colocá-lo 

no sol e regar todos os dias, mas você 

nem se importou com a atividade 

e seu boneco morreu em 2 dias.

Volte 2 casas.

L

Você cuidou muito bem do seu boneco 

ecológico e mostrou-se um verdadeiro Eco 

cidadão, informando sua família sobre a 

importância de cada um fazer a sua parte.

PARABÉNS!!

Avance 3 casas.

J

Quando seus pais te deixam responsável 

por colocar o lixo depois de separá-lo em 

sacos diferentes para reciclagem, você 

sempre segue a risca todas as instruções.

PARABÉNS!!

Avance 2 casas.

J
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Você costuma passar muito tempo 

no banho, além de desperdiçar muita 

água e energia também acaba sendo 

desperdiçada muito além do necessário.

Fique uma rodada sem jogar.

L

Você costuma deixar a TV, o computador 

e o rádio ligados enquanto faz o seu dever 

de casa, assim acaba não se concentrando 

no que realmente deveria aprender e 

desperdiça muita energia elétrica.

Fique uma rodada sem jogar.

L

Você toma banhos rápidos, desliga 

as lâmpadas dos ambientes que não 

estão sendo utilizados e ainda utiliza 

um aparelho elétrico por vez, evitando 

assim desperdício de energia.

PARABÉNS!!

Avance 2 casas.

J

Sua família tem economizado água 

e energia elétrica. Mas você não tem 

colaborado deixando as torneiras ligadas 

enquanto escovas os dentes e demorando 

mais tempo que o necessário no banho.

Volte 3 casas.

L

Você combinou com seus amigos de irem 

pra escola caminhando todos os dias, no 

entanto, acaba perdendo o horário todas 

as manhãs, fazendo com que seu pai tenha 

que levá-lo para não perder as aulas. Assim 

você não ajuda a diminuir o aquecimento 

global e a emissão de poluentes.

Volte 2 casas.

L

A indústria da cidade estava despejando 

efluentes nas águas do Rio da cidade 

sem tratamento nenhum, e você e seus 

amigos perceberam algo diferente na 

cor das águas e avisaram seus pais. Assim 

o prefeito pode punir e melhorar as 

condições dos efluentes despejados.

PARABÉNS!!

Avance 1 casa.

J

Vocês e sua turma realizaram 

experimentos comparando a qualidade 

das águas do Rio da cidade, desde 

a nascente e conseguiram apontar 

os maiores problemas. A partir dos 

resultados o Prefeito montou um 

projeto e vai construir uma Estação 

de Tratamento de Esgotos (ETE).

Avance 3 casas.

J

Numa investigação realizada na cidade 

sobre a qualidade do ar, você e sua turma 

descobriram que o filtro da indústria que 

mais poluía a cidade está fora da validade 

e assim conseguiram rever a condição da 

qualidade do ar que todos respiram.

PARABÉNS!!

Avance 3 casas.

J

Suas atitudes ambientais tem despertado 

interesse entre os seus amigos, 

separando e produzindo menos lixo, 

reaproveitando partes dos alimentos 

que iam para o lixo e, acordando mais 

cedo e indo à Escola caminhando.

PARABÉNS!!

Avance 2 casas.

J



Desafios para a Docência em Química: Teoria e Prática 47

Quando as indústrias da cidade produzem 

muitos gases poluentes isso prejudica a 

qualidade do ar e favorece a formação 

de chuva ácida. Pra colaborar com a 

diminuição na emissão de poluentes, 

você combinou com seus amigos e 

os pais revezam levando os filhos para 

a Escola de carro em dias alternados. 

Uma verdadeira “carona solidária”.

Avance 2 casas.

J

Mesmo depois de visitar o Lixão da cidade 

e perceber a importância da coleta seletiva 

e da diminuição do consumo desordenado 

de aparelhos eletrônicos, você continua 

comprando equipamentos que utiliza muito 

pouco e que consomem muita energia.

Fique uma rodada sem jogar.

L

Você tem seguido as orientações de seus 

pais e tem coletado a água do banho 

para lavar o quintal e a calçada e, para 

usar na descarga do vaso sanitário.

PARABÉNS!!

Avance 2 casas.

J

Fazer “xixi no banho” é uma campanha 

para diminuir o consumo excessivo 

de água nas descargas. No entanto, 

isso deve ser feito quando ambas 

as situações coincidirem. Você e sua 

família tem seguido esse princípio 

e a economia de água é visível.

Jogue outra vez.

J

Você jogou as pilhas usadas da sua casa 

nas águas do Rio da cidade, pois acreditava 

que não havia problema algum, mas com 

isso você piorou a qualidade da água 

adicionando um material que possui metais 

pesados como cádmio, chumbo e mercúrio.

Volte 2 casas.

L

Como você gosta muito de cavernas e 

sabe que nesses locais são encontrados 

alguns animais como morcegos, acabou 

se oferecendo para ajudar o seu professor 

a recolher os morcegos que tinham feito 

ninho no telhado da Igreja da cidade.

PARABÉNS!!

Avance 1 casa.

J

As pessoas que vivem na Área Residencial 

da cidade estão conscientes dos seus 

deveres e fazem a separação do lixo 

para reciclagem e descarte corretos. 

No entanto, você quase nunca 

colabora não separa o lixo e nem se 

preocupa com o meio ambiente.

Volte 3 casas.

L

Seu professor ensinou sua turma sobre 

como é o processo da produção do papel e 

como o ambiente é poluído durante o seu 

branqueamento. Em seguida você e sua 

turma realizaram a reciclagem de papéis que 

serão utilizados para confeccionar cartões.

PARABÉNS!!

Avance 3 casas.

J

Você e seus amigos sempre colaboram 

com o meio ambiente, diminuindo a 

quantidade de lixo produzido, separando 

o lixo nas residências e fazendo 

caminhadas ecológicas com o objetivo 

de recolher o lixo dos parques da cidade.

PARABÉNS!!

Avance 2 casas.

J
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APÊNDICE III 
Cartas com instruções para realização da experimentação.

EXPERIMENTAÇÃO

A) Seu professor pediu para a 
turma fazer uma investigação 
da qualidade da água do Rio 
e compará-la com a água da 
Nascente do Rio.

Siga as instruções.

EXPERIMENTAÇÃO

B) A Indústria da cidade está 
despejando efluentes sem 
tratamento nas águas do Rio 
da cidade. Analise se este 
efluente poderia ser des-
cartado sem problemas ou 
necessitaria de algum trata-
mento prévio para não pre-
judicar a qualidade de suas 
águas.

Siga as instruções.

EXPERIMENTAÇÃO

C) Seu professor sugeriu que a 
turma realiza-se um experi-
mento simples para descobrir 
algumas características das 
tintas de canetas utilizando 
um método simples de sepa-
ração de misturas.

Siga as instruções.

EXPERIMENTAÇÃO

D) Quando um portador de 
diabetes mellitus ingere car-
boidrato em excesso (por 
exemplo, o amido), aumenta 
a concentração de glicose no 
sangue, provocando efeitos 
colaterais indesejáveis. Para 
entender melhor esse assun-
to seu professor propôs uma 
investigação sobre a presen-
ça de amido em diferentes 
alimentos.

Siga as instruções.

EXPERIMENTAÇÃO

E)  Identificar um plástico 
nem sempre é tarefa sim-
ples, pois dependendo de 
como foi fabricado pode 
apresentar características 
diferentes. Seu professor 
planejou uma série de tes-
tes para que sua turma ten-
te identificar alguns tipos 
de plásticos.

Siga as instruções.
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EXPERIMENTAÇÃO

A) Seu professor pediu para a turma fazer uma investi-
gação da qualidade da água do Rio e compará-la com a 
água da Nascente do Rio.

Instruções:
Observe os tubos de ensaio com as identificações: água 
do Rio e água da Nascente do Rio – amostras A e B.
Divida o conteúdo de cada tubo de forma que você ob-
tenha duas amostras de cada. No primeiro faça o teste 
utilizando uma tira de tornassol azul e vermelho, obser-
ve e anote suas observações. No segundo tubo proceda 
da mesma forma realizando o teste com papel indicador 
universal, observe e anote suas observações.

Questão para análise da investigação:
As águas do Rio e da Nascente apresentaram resultados 
semelhantes?
Se sim, por que isso aconteceu? Explique.
Se não, o que pode justificar essa diferença nos resulta-
dos obtidos? Explique.

Se acertou: avance 2 casas. J
Se errou: volte 2 casas. L
Observação: Esta investigação não poderá ser repetida 
novamente durante o jogo.

EXPERIMENTAÇÃO

A) Seu professor pediu para a turma fazer uma inves-
tigação da qualidade da água do Rio e compará-la 
com a água da Nascente do Rio.
Para esta investigação, o professor deve preparar 
duas amostras. Em ambos os casos o professor deve 
preparar as amostras com antecedência e testá-las, 
pois algumas vezes a água considerada neutra pode 
apresentar leve variação em seu caráter ácido-básico.
Amostra A – solução básica qualquer (sabão, amoní-
aco, detergente, etc).
Amostra B – solução neutra qualquer (água da tor-
neira, água filtrada, etc).
Após realizar a investigação, o aluno fará suas anota-
ções e observará que todos os procedimentos leva-
ram a análise do caráter ácido, básico ou neutro. Para 
responder a questão proposta ele deverá considerar 
que os resultados foram diferentes, pois se trata de 
substâncias de características diferentes.
Amostra A – a basicidade desta amostra pode ser 
justificada tanto pelos efluentes despejados no Rio 
pelas indústrias da cidade, como pelos efluentes do-
mésticos que contém muito sabão e detergente dis-
solvidos.
Amostra B – amostra neutra por tratar-se da água 
da Nascente do Rio, local em que são preservadas as 
características naturais de suas águas, sem adição de 
nenhum efluente que pudesse afetar ou modificar 
tais propriedades.
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EXPERIMENTAÇÃO

B) A Indústria da cidade está despejando efluentes sem 
tratamento nas águas do Rio da cidade. Analise se este 
efluente poderia ser descartado sem problemas ou ne-
cessitaria de algum tratamento prévio para não prejudi-
car a qualidade de suas águas.

Instruções:
Observe os tubos de ensaio com as identificações: águas 
do Rio da cidade (em que foram despejados os efluentes 
sem tratamento prévio) – amostras 1, 2 e 3.
Escolha uma das amostras e realize a investigação. Sepa-
re o conteúdo do tubo de ensaio que escolheu e divida 
o seu conteúdo de forma que obtenha três amostras. No 
primeiro tubo acrescente 3 gotas de fenolftaleína, ob-
serve e anote suas observações. No segundo tubo faça 
o mesmo teste utilizando uma tira de tornassol azul e 
vermelho, observe e anote suas observações. No terceiro 
tubo proceda da mesma forma realizando o teste com 
papel indicador universal, observe e anote suas obser-
vações.

Questão para análise da investigação:
Este efluente poderia ser descartado sem problemas no 
Rio da cidade, ou necessitaria de algum tratamento pré-
vio para não prejudicar a qualidade de suas águas?

Se acertou: avance 3 casas. J
Se errou: volte 3 casas. L
Observação: o próximo aluno que for realizar a investi-
gação deverá escolher outra amostra para realizar a in-
vestigação, obtendo assim resultados diferentes daquele 
já obtido e, assim procedendo para a próxima investiga-
ção.

EXPERIMENTAÇÃO

B) A Indústria da cidade está despejando efluentes 
sem tratamento nas águas do Rio da cidade. Analise 
se este efluente poderia ser descartado sem proble-
mas ou necessitaria de algum tratamento prévio para 
não prejudicar a qualidade de suas águas.
O professor deve preparar três amostras diferentes 
para esta investigação:
Amostra 1 – solução ácida qualquer (suco de limão, 
vinagre, etc).
Amostra 2 – solução básica qualquer (sabão, amoní-
aco, detergente, etc).
Amostra 3 – solução neutra qualquer (água da tor-
neira, água filtrada, etc).
Após realizar a investigação, o aluno fará suas anota-
ções e observará que todos os procedimentos leva-
ram a análise do caráter ácido, básico ou neutro das 
amostras. Para responder a questão proposta ele de-
veria considerar a amostra escolhida e responder:
Amostra 1 – não poderia ser despejada sem trata-
mento prévio, pois aumentaria o caráter ácido das 
águas do rio.
Amostra 2 – não poderia ser despejado sem trata-
mento prévio, pois aumentaria o caráter básico das 
águas do rio.
Amostra 3 – poderia ser despejada sem tratamen-
to prévio, pois não afetaria em nada a qualidade das 
águas do rio.
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EXPERIMENTAÇÃO

C) Seu professor sugeriu que a turma realiza-se um 
experimento simples para descobrir algumas carac-
terísticas das tintas de canetas utilizando um método 
simples de separação de misturas: a cromatografia.

Instruções:
Utilize o material específico para a atividade “Tinta de 
Caneta”: substância ou mistura?
Corte, no formato de retângulo de 1 cm por 6 cm, um 
pedaço do papel-filtro. Desenhe, com a caneta preta, 
uma pequena bolinha a uma altura de 2 cm da borda 
do papel-filtro. Ponha álcool no béquer até a altura de 
0,5 cm. Coloque o papel dentro do béquer, de forma 
que a bolinha pintada fique próxima ao álcool, sem 
tocá-lo. Tampe o copo com o vidro de relógio. Espere 
por dez minutos e retire o papel-filtro de dentro do 
béquer. Observe a anote suas observações.

Questões para análise da investigação:
A tinta de caneta preta é uma substância ou mistura? 
Quantos componentes você pode perceber na tinta 
de caneta utilizada? De que propriedades específicas 
das substâncias dependem o processo de cromato-
grafia?

Se acertou: avance 4 casas. J
Se errou: volte 2 casas. L
Observação: Esta investigação não poderá ser repeti-
da novamente durante o jogo.

EXPERIMENTAÇÃO

C) Seu professor sugeriu que a turma realiza-se 
um experimento simples para descobrir algumas 
características das tintas de canetas utilizando um 
método simples de separação de misturas: a cro-
matografia.
Para esta investigação, o professor deve preparar o 
material específico para a atividade “Tinta de Cane-
ta”: substância ou mistura? (papel-filtro; caneta pre-
ta ou caneta hidrocor: azul, roxa e verde; vidro de 
relógio; álcool e béquer).
Após realizar a investigação, o aluno fará suas ano-
tações e observará que todos os procedimentos 
levaram a análise das propriedades e do compor-
tamento da tinta de caneta em álcool. Para respon-
der as questões propostas ele deverá considerar os 
resultados obtidos.
A tinta é um material constituído por várias subs-
tâncias que podem ser separadas por cromatogra-
fia, de acordo com sua solubilidade em álcool.
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EXPERIMENTAÇÃO

D) Quando um portador de diabetes mellitus ingere car-
boidrato em excesso (por exemplo, o amido), aumenta a 
concentração de glicose no sangue, provocando efeitos 
colaterais indesejáveis. Para entender melhor esse assun-
to seu professor propôs uma investigação sobre a pre-
sença de amido em diferentes alimentos.

Instruções:
A doença diabetes mellitus do tipo I é caracterizada pela 
deficiência na produção de insulina – hormônio respon-
sável pela permeabilidade de glicose a alguns tecidos do 
corpo. E, se um portador de diabetes tipo I ingerir carboi-
drato em excesso, como o amido, encontrado em alguns 
alimentos sofrerá efeitos colaterais.
Utilize para esta investigação o material com a descrição 
“Detectando a presença de amido nos alimentos”.
Pegue uma bolacha e coloque-a em uma placa de Petri. 
Adicione algumas gotas de solução aquosa de iodo sobre 
a bolacha. Verifique a coloração adquirida pela amostra. 
Anote as suas observações. Repita o procedimento com 
as diferentes amostras de alimentos (bolacha, macarrão, 
batata, farinha de trigo, etc.) verifique os resultados e ano-
te suas observações.

Questão para análise da investigação:
Depois de verificar a presença de amido em diferentes 
alimentos, quais deles, em sua opinião, deveriam ter in-
gestão controlada na dieta de um diabético?

Se acertou: avance 3 casas. J
Se errou: volte 3 casas. L
Observação: Esta investigação não poderá ser repetida 
novamente durante o jogo.

EXPERIMENTAÇÃO

D) Quando um portador de diabetes mellitus 
ingere carboidrato em excesso (por exemplo, o 
amido), aumenta a concentração de glicose no 
sangue, provocando efeitos colaterais indesejá-
veis. Para entender melhor esse assunto seu pro-
fessor propôs uma investigação sobre a presen-
ça de amido em diferentes alimentos.
Para esta investigação, o professor deve preparar 
o material específico para a atividade “Detectan-
do a presença de amido nos alimentos” (placa de 
Petri; bolacha, macarrão, farinha de trigo, batata, 
etc.) e solução de iodo.
Após realizar a investigação, o aluno fará suas 
anotações e observará quais alimentos contém 
amido.
De modo geral os alimentos que deveriam ter 
sua ingestão controlada são aqueles identifica-
dos pela presença de amido, além daqueles que 
são produzidos a partir de farinha de trigo, como 
pães, bolos e massas em geral.
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EXPERIMENTAÇÃO

E) Identificar um plástico nem sempre é tarefa simples, 
pois dependendo de como foi fabricado pode apre-
sentar características diferentes. Seu professor plane-
jou uma série de testes para que sua turma tente iden-
tificar alguns tipos de plásticos.

Instruções:
Utilize para esta investigação o material com a descri-
ção “Reconhecimento de Plásticos”. Os testes a serem 
realizados com cada uma das amostras de plásticos 
são descritos a seguir. A cada teste que realizar, anote 
suas observações.
1- Transparência
Observe contra a luz, cada plástico e decida se ele é 
transparente (enxerga-se através dele), translúcido (en-
xerga-se luz através dele, mas não os objetos) ou opa-
co (não deixa passar a luz).
2- Flexibilidade e facilidade de ser riscado
Verifique se o plástico em estudo é flexível ou rígido. 
Verifique também sua dureza: ele pode ser aranha-
do facilmente com a unha ou não? Isso o classificará 
como mole ou duro.
3- Corte
Procure cortar um pedaço do plástico com a tesoura. 
Ele pode ser cortado com facilidade ou não? A super-
fície do corte é lisa ou áspera?
4- Flutuação na água
Ponha um pedacinho do plástico em um copo cheio 
com água e observe se ele flutua, ou seja, se ele é mais 
denso do que a água. Certifique-se de que a amostra 
de plástico esteja bem limpa e isenta de gordura.
5- Aquecimento
(Deve-se ter cuidado para realizar este teste porque 
vários plásticos, ao serem aquecidos, queimam-se pro-
duzindo gases irritantes e perigosos).
Corte um pedaço de plástico; segure-o com a pinça e 
aqueça-o em uma lamparina a álcool. Observe duran-
te o aquecimento se ele queima ou não, se pinga en-
quanto é aquecido, a coloração da chama, o cheiro, etc.

Questão para análise da investigação:
Depois de realizar alguns testes para identificar os ti-
pos de plásticos, em sua opinião, por que é importante 
reciclar o plástico?

Se acertou: avance 4 casas. J
Se errou: volte 3 casas. L
Observação: O próximo aluno que for realizar a inves-
tigação deverá escolher outra amostra, obtendo assim 
resultados diferentes daquele já obtido e, assim proce-
dendo até concluir todas as amostras.

EXPERIMENTAÇÃO

E) Identificar um plástico nem sempre é tarefa sim-
ples, pois dependendo de como foi fabricado pode 
apresentar características diferentes. Seu professor 
planejou uma série de testes para que sua turma 
tente identificar alguns tipos de plásticos.
Para esta investigação, o professor deve preparar 
o material específico para a atividade “Reconheci-
mento de Plásticos”. Providenciar amostras de plás-
ticos diversos: embalagens de leite, potinhos de 
iogurte, seringas de injeção, copinhos descartáveis, 
embalagens de salgadinhos, embalagens de ovos, 
sacos para lixos, canetas esferográficas, filmes fo-
tográficos, canos de água, etc.; tesoura; 1 pinça; 1 
béquer e lamparina a álcool.
Após realizar cada teste da investigação, o aluno 
fará suas anotações e observará se é possível iden-
tificar o tipo de plástico.
Para responder a questão proposta o aluno deve 
refletir sobre o tempo que o plástico leva para se 
decompor na natureza e as possíveis consequên-
cias para o meio ambiente, caso esse material não 
fosse reciclado.

* Caso o professor preveja que há riscos pode su-
primir o teste de aquecimento.
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EXPERIMENTAÇÃO

E) Tabela: Características de alguns tipos de plásticos.

Plástico Transparência Flexibilidade Corte Flutuação Aquecimento

Polietileno de 
baixa densidade

Transparente; 
translúcido se muito 

pigmentado

Razoavelmente 
flexível; mole

Fácil Flutua
Queima; pinga; chama 
azul com extremidade 
amarela; pouca fumaça

Polietileno de 
alta densidade

Transparente; 
translúcido se muito 

pigmentado

Razoavelmente 
rígido; duro

Fácil Flutua
Queima; pinga; chama 
azul com extremidade 
amarela; pouca fumaça

Polipropileno
Transparente; 

translúcido se muito 
pigmentado

Rígido, duro Fácil Flutua
Queima; pinga; chama 
amarela; pouca fumaça

PVC rígido
Transparente; opaco 

se muito pigmentado
Rígido, duro

Razoavelmente 
fácil

Afunda

Queima com dificuldade 
chama predominantemente 

amarela; cheiro acre 
(CUIDADO)

PVC flexível
Transparente; opaco 

se muito pigmentado
Flexível; mole Muito fácil Afunda

Queima; pode pingar; 
chama amarela; fuliginosa; 

cheiro acre (CUIDADO)

Poliestireno
Transparente; opaco 

se muito pigmentado
Rígido, duro

Difícil; lasca-se 
e quebra-se 

em estilhaços
Afunda

Queima; pinga muito; 
chama alaranjada

Acetato de 
celulose

Transparente

Razoavelmente 
flexível; 

razoavelmente 
duro

Razoavelmente 
fácil

Afunda
Queima; chama amarela 
escura; alguma fumaça; 

cheiro de vinagre

Acrílico
Transparente; 

translúcido ou opaco
Rígido; duro

Difícil; lasca-se 
e quebra-se 

em estilhaços
Afunda

Queima; pinga muito; 
chama amarela; 
cheiro de fruta

Náilon Translúcido ou opaco Rígido; duro
Razoavelmente 

fácil
Afunda

Queima; pinga muito; 
chama azul e amarela; 

cheiro de cabelo queimado

Espuma de 
poliuretano

Opaco Flexível; mole
Muito fácil; 
podendo 

esmigalhar-se
Flutua

Queima; chama amarela; 
pouca fumaça; odor acre

Baquelite Opaco; escuro Rígido; duro Difícil; estilhaça Afunda
Queima com 

dificuldade; cheiro 
característico de fenol
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APÊNDICE IV 
Cartas questões para serem respondidas durante o jogo.

QUESTÕES

Que material foi utilizado para 
substituir diversas peças metáli-
cas dos carros antigos, permitin-
do maior leveza aos automóveis, 
menor consumo de combustí-
vel, maior velocidade, mais con-
forto e segurança?
a) Isopor b) plástico

Resposta: plástico.

Se acertou: avance 2 casas. J
Se errou: volte 1 casa. L

QUESTÕES

O que a produção de medica-
mentos com base em estudos 
da Química de produtos naturais 
(ramo da Química responsável 
pelo isolamento e determinação 
da estrutura de substâncias de 
origem natural) tem evitado?
a) O envelhecimento precoce.
b) A morte prematura de milha-
res de pessoas.

Resposta: a morte prematura.

Se acertou: avance 3 casas. J
Se errou: volte 2 casas. L

QUESTÕES

Que tipo de material revolucio-
nou a indústria têxtil, permitin-
do uma diversificação na pro-
dução de roupas, apropriadas a 
diferentes tipos de clima, tipos 
de serviços profissionais e até 
mesmo estilo de moda?
a) O náilon. b) O jeans.

Resposta: o náilon.

Se acertou: avance 3 casas. J
Se errou: volte 2 casas. L

QUESTÕES

A FUSÃO é a passagem de um 
material:
a) do estado líquido para gasoso.
b) do estado sólido para líquido.
c) do estado líquido para sólido.

Resposta: (b) do sólido para 
líquido.

Se acertou: avance 2 casas. J
Se errou: volte 2 casas. L

QUESTÕES

A SOLIDIFICAÇÃO é o contrário 
da fusão, é a passagem do esta-
do:
a) Sólido para o líquido.
b) Gasoso para o líquido.
c) Líquido para o sólido.

Resposta: (c) líquido para o 
sólido.

Se acertou: avance 2 casas. J
Se errou: volte 1 casa. L

QUESTÕES

A VAPORIZAÇÃO é a passagem 
do estado:
a) Gasoso para líquido.
b) Líquido para gasoso.
c) Sólido para líquido.
d) Líquido para sólido.

Resposta: (b) líquido para 
gasoso.

Se acertou: avance 3 casas. J
Se errou: volte 2 casas. L

QUESTÕES

A CONDENSAÇÃO é a passagem 
do estado gasoso na forma de 
vapor para o estado:
a) Sólido.
b) Líquido.
c) Gasoso.

Resposta: (b) líquido.

Se acertou: avance 1 casa. J
Se errou: volte 2 casas. L

QUESTÕES

A LIQUEFAÇÃO é a passagem de 
um:
a) Líquido para o estado gasoso.
b) Sólido para o estado líquido.
c) Gás para o estado líquido.

Resposta:(c) gás para líquido.

Se acertou: avance 2 casas. J
Se errou: volte 1 casa. L

QUESTÕES

A SUBLIMAÇÃO é a passagem 
do estado sólido diretamente 
para o estado:
a) Sólido.
b) Líquido.
c) Plasma.
d) Gasoso.

Resposta: (d) gasoso.

Se acertou: avance 3 casas. J
Se errou: volte 2 casas. L
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QUESTÕES

Um caminho para a solução 
do problema do lixo é aponta-
do pelo Princípio dos Três Erres 
(3Rs), que significa:
a) Reconduzir, recauchutar e re-
aproveitar.
b) Reduzir, reutilizar e reciclar.
c) Reproduzir, reavaliar e reiniciar.

Resposta: (b) reduzir, reutilizar e 
reciclar.

Se acertou: avance 4 casas. J
Se errou: volte 2 casas. L

QUESTÕES

O plástico leva mais de quantos 
anos para sua completa decom-
posição?
a) 10 anos.
b) 100 anos.
c) 400 anos.
d) 500 anos.

Resposta: (c) 400 anos.

Se acertou: avance 2 casas. J
Se errou: volte 2 casas. L

QUESTÕES

O vidro leva quantos anos para 
se decompor completamente?
a) Mais de 1000 anos.
b) Mais de 2000 anos.
c) Mais de 100 anos.
d) Mais de 4000 anos.

Resposta: (a) 1000 anos.

Se acertou: avance 3 casas. J
Se errou: volte 2 casas. L

QUESTÕES

Os metais levam mais de quan-
tos anos para se decompor?
a) 50 anos.
b) 100 anos.
c) 250 anos.
d) 200 anos.

Resposta: (b) 100 anos.

Se acertou: avance 2 casas. J
Se errou: volte 2 casas. L

QUESTÕES

O alumínio leva cerca de quantos 
anos para se decompor?
a) Mais de 200 anos.
b) Mais de 500 anos.
c) Mais de 300 anos.
d) Mais de 400 anos.

Resposta: (a) mais de 200 anos.

Se acertou: avance 1 casa. J
Se errou: volte 1 casa. L

QUESTÕES

O náilon leva mais de quantos 
anos para se decompor?
a) 30 anos.
b) 20 anos.
c) 10 anos.
d) 5 anos.

Resposta: (b) 20 anos.

Se acertou: avance 3 casas. J
Se errou: volte 2 casas. L

QUESTÕES

A madeira pintada leva mais de 
quantos anos para se decompor?
a) 15 anos.
b) 13 anos.
c) 20 anos.
d) 25 anos.

Resposta: (b) 13 anos.

Se acertou: avance 3 casas. J
Se errou: volte 2 casas. L

QUESTÕES

Quanto tempo o papel leva para 
se decompor?
a) De 3 a 6 meses.
b) De 9 a 12 meses.
c) De 12 a 36 meses.
d) De 4 a 8 meses.

Resposta: (a) de 3 a 6 meses.

Se acertou: avance 2 casas. J
Se errou: volte 2 casas. L

QUESTÕES

O pano (tecido) leva quanto 
tempo para se decompor?
a) De 9 meses a 3 anos.
b) De 4 meses a 5 anos.
c) De 6 meses a 7 anos.
d) De 6 meses a 1 ano.

Resposta: (d) de 6 meses a 1 ano.

Se acertou: avance 1 casa. J
Se errou: volte 2 casas. L
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QUESTÕES

Os filtros de cigarro levam mais de 
quantos anos para se decompor?
a) Mais de 4 anos.
b) Mais de 8 anos.
c) Mais de 5 anos.
d) Mais de 7 anos.

Resposta: (c) mais de 5 anos.

Se acertou: avance 1 casa. J
Se errou: volte 2 casas. L

QUESTÕES

O uso de canecas é uma prática 
ambiental correta, pois evita o:
a) Consumo necessário de colhe-
res b) para adoçar o café.
c) Consumo desnecessário de co-
pos descartáveis.
d) Consumo abusivo de adoçante.

Resposta: (b) consumo desne-
cessário de copos descartáveis.

Se acertou: avance 3 casas. J
Se errou: volte 1 casas. L

QUESTÕES

A água e o dióxido de carbono 
presentes na atmosfera atuam 
como um filtro que retém par-
te da radiação infravermelha 
emitida pela superfície terrestre. 
Essa radiação retida provoca 
um aquecimento desses gases 
e o aquecimento da atmosfera. 
Como é chamado esse fenôme-
no natural?

Resposta: efeito estufa.

Se acertou: avance 2 casa. J
Se errou: volte 2 casas. L

QUESTÕES

Desde o séc. XIX alguns fatores 
elevaram a quantidade de dióxido 
de carbono da atmosfera. Com 
mais dióxido de carbono, a atmos-
fera absorve maior quantidade de 
radiação infravermelha, aquecen-
do mais do que deveria. No que 
esse processo tem resultado?

Resposta: no Aquecimento Global.

Se acertou: avance 2 casa. J
Se errou: volte 1 casas. L

QUESTÕES

Em 1992 foi realizado no Rio de 
Janeiro um Congresso Mundial 
para discutir os problemas am-
bientais. Durante o evento, 155 
países assinaram uma Conven-
ção Climática comprometendo-
se a reduzir emissões atmosfé-
ricas intensificadoras do efeito 
estufa. Como ficou denominado 
esse Congresso?

Resposta: Eco 92.

Se acertou: avance 4 casa. J
Se errou: volte 2 casas. L

QUESTÕES

A Eco 92 foi uma Convenção Cli-
mática que deveria ser ratificada 
e assinada por todos os países 
em 1997, no Japão. Vários paí-
ses recusaram-se a assinar esse 
acordo, considerando questões 
econômicas e desconsideran-
do questões ambientais. Como 
esse acordo ficou conhecido?

Resposta: Protocolo de Kioto.

Se acertou: avance 1 casa. J
Se errou: volte 2 casas. L

QUESTÕES

A reciclagem de latinhas de 
alumínio no Brasil está entre os 
maiores do mundo e ultrapassa 
os 90%. A que se deve essa esta-
tística de sucesso?
a) À atuação dos catadores de 
materiais recicláveis.
b) Aos postos de coleta insta-
lados em lanchonetes e super-
mercados.

Resposta: (a) atuação dos cata-
dores.

Se acertou: avance 2 casa. J
Se errou: volte 1 casa. L

QUESTÕES

Dos materiais abaixo qual não 
pode ser reciclado?
a) Vidro.
b) Papelão.
c) Espelhos.
d) Alumínio.

Resposta: (c) espelhos.

Se acertou: avance 2 casa. J
Se errou: volte 2 casas. L

QUESTÕES

De acordo com exemplos de 
materiais abaixo, quais podem 
ser reciclados?
a) Fita crepe e fotografias.
b) Clipes e grampos.
c) Adesivos e espumas.
d) Embalagem de leite e refrige-
rantes.

Resposta: (d) embalagem de 
leite e refrigerante.

Se acertou: avance 1 casa. J
Se errou: volte 2 casas. L
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QUESTÕES

Que nome se dá a uma embala-
gem que permite que o produto 
seja embalado em um recipien-
te menor que gaste menos ma-
téria-prima, energia e água em 
sua produção, além de tornar 
mais eficiente o transporte por 
ser mais leve e menos volumo-
so, tendo como consequência o 
preço final do produto menor?

Resposta: refil.

Se acertou: avance 1 casa. J
Se errou: volte 2 casas. L

QUESTÕES

O que deve ser feito com as 
embalagens Longa Vida após 
o consumo para que restos de 
alimentos contidos nelas não di-
ficultem o reprocessamento do 
material e aumentem o teor de 
matéria orgânica nas estações 
de tratamento de efluentes líqui-
dos das recicladoras?

Resposta: as embalagens preci-
sam ser lavadas.

Se acertou: avance 3 casa. J
Se errou: volte 2 casas. L

QUESTÕES

Quando as indústrias da cidade 
produzem muitos gases po-
luentes isso prejudica a qualida-
de do ar e favorece a formação 
de chuva ácida. Pra colaborar 
com a diminuição na emissão 
de poluentes, você combinou 
com seus amigos e os pais re-
vezam levando os filhos para a 
Escola de carro em dias alter-
nados. Uma verdadeira “carona 
solidária”.

Avance 2 casas. J

QUESTÕES

Digamos que você e sua família 
viajaram por uma semana. No re-
torno, você está com sede, abre 
a torneira e a água que sai tem 
uma cor marrom. Tente justificar 
essa coloração.

Resposta: o metal do qual a tor-
neira é fabricada pode ter sofrido 
oxidação, se for de ferro justifica 
tal coloração.

Se acertou: avance 3 casas. J
Se errou: volte 2 casas. L

QUESTÕES

Algas, plantas aquáticas, proto-
zoários e resíduos industriais po-
dem ocasionar uma coloração 
diferente nas águas. Águas con-
tendo algas clorofiladas, em ge-
ral, possuem que cor? Justifique.

Resposta: verde (clorofiladas), 
vermelha (rodofiladas) e pardas 
(feofiladas).

Se acertou: avance 2 casas J
Se errou: Volte 2 casas. L

QUESTÕES

As empresas que fazem a se-
paração e a reciclagem do lixo 
utilizam qual método de sepa-
ração?
a) Destilação fracionada.
b) Filtração.
c) Catação.
d) Decantação.

Resposta: (c) catação.

Se acertou: Avance 1 casa. J
Se errou: Volte 1 casa. L

QUESTÕES

O BICHO
Vi ontem um bicho na imundice 
do pátio catando comida entre os 
detritos.
Quando encontrava alguma 
coisa, não examinava, nem 
cheirava, engolia com voracidade.
O bicho não era um cão, não era 
um gato, não era um rato.
O bicho, meu Deus, era um 
homem.

(Poema de Manuel Bandeira,
em Obras poéticas, 1956.)
O poema fala de que local?

Resposta: o lixão; o lixo.

Se acertou: avance 2 casa. J
Se errou: volte 1 casa. L

QUESTÕES

O CIO DA TERRA
Debulhar o trigo
Recolher cada bago do trigo
Forjar no trigo o milagre do pão
E se fartar de pão
Decepar a cana
Recolher a garapa da cana
Roubar da cana a doçura do mel
Se lambuzar de mel...

Autores: Milton Nascimento (música)
e Chico Buarque (letra)
Que processos químicos estão 
presentes na fabricação do pão 
e do álcool?

Resposta: a fermentação.

Se acertou: avance 3 casa. J
Se errou: volte 2 casas. L

QUESTÕES

Que material reciclado é capaz 
de poupar de 10 a 20 árvores, 
além de representar uma eco-
nomia de recursos naturais, pois 
essas árvores vivas continuam 
absorvendo CO2 pela fotossín-
tese?

Resposta: o papel.

Se acertou: avance 2 casa. J
Se errou: volte 1 casas. L



Desafios para a Docência em Química: Teoria e Prática 59

QUESTÕES

Apesar do alto índice de recau-
chutagem no país, que prolonga 
a vida dos pneus, a maior parte 
acaba nos lixões, nas beiras de 
rios e estradas ou em casa acu-
mulando água que atrai insetos 
transmissores de doenças. É pos-
sível reciclar pneus?
Resposta: Sim, no Brasil existe 
tecnologia que regenera a bor-
racha.

Se acertou: avance 2 casas. J
Se errou: volte 2 casas. L

QUESTÕES

As latas de aço são resistentes, 
invioláveis e opacas, compostas 
por ferro e uma pequena parte 
de estanho e cromo, que prote-
gem contra a oxidação e evitam 
por mais de dois anos a decom-
posição dos alimentos. Por que 
devemos evitar comprar latas 
deste tipo amassadas?
Resposta: Porque as latas amas-
sadas podem expor o ferro e 
contaminar o alimento.

Se acertou: avance 2 casas. J
Se errou: volte 2 casas. L

QUESTÕES

Um chiclete jogado no chão 
começa a ser destruído pela 
luz e pelo oxigênio do ar, que o 
fazem perder a elasticidade e a 
viscosidade. Como a goma con-
tém resinas naturais e artificiais, 
além do açúcar e outros ingre-
dientes. Esse processo pode du-
rar quanto tempo?
a) Até 10 anos.
b) Até 5 anos.
Resposta: (b) Até 5 anos.

Se acertou: avance 2 casas. J
Se errou: volte 2 casas. L
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APÊNDICE V 
Questionário de Avaliação do Jogo.

Especialização para Docentes em Química – REDEFOR – UNESP
Avaliação do Jogo “Química Urbana” como estratégia para o

Ensino de Química em nível Médio:

Professor (a):  
Disciplina(s) em que leciona?  

01. Qual a sua opinião sobre o jogo apresentado?

02. O que você acha da utilização de jogos didáticos no ensino médio?

03. Como você avalia as potencialidades deste jogo para o ensino em nível médio?

04. Como você avalia a temática ambiental proposta?

05. Os experimentos propostos durante a investigação dentro do enfoque do jogo foram pertinentes? 
Justifique.

06. Como você relaciona a utilização deste jogo com a(s) disciplina(s) em que leciona?

07. Assinale entre as opções abaixo, qual(is) objetivo(s) você acredita que podem ser atingido(s) utilizando 
o jogo apresentado como estratégia para o ensino:

a) Proporcionar aprendizagem e revisão de conceitos, buscando sua construção mediante a 
experiência e atividade desenvolvida pelo próprio estudante; ( )

b) Motivar os estudantes para a aprendizagem de conceitos químicos, melhorando o seu 
rendimento na disciplina; ( )

c) Desenvolver habilidades de busca e problematização de conceitos; ( )
d) Contribuir para a formação social do estudante, pois os jogos promovem o debate e a 

comunicação em sala de aula; ( )
e) Representar situações e conceitos químicos de forma esquemática ou por meio de modelos 

que possam representá-los; ( )
f) Estimular a tomada de decisão dos estudantes durante a realização do jogo; ( )
g) Incentivar a atividade mental dos estudantes por meio de propostas que questionem os 

conceitos apresentados no jogo; ( )
h) Explorar, ao máximo, as potencialidades dos jogos em termos de conceitos que podem ser 

trabalhados, mesmo quando já tenham sido aprendidos em outras séries ou níveis; ( )
i) Desenvolver o jogo não como uma atividade banal ou complementar, mas valorizar o recurso 

como meio de aprendizagem; ( )
j) Gerar um clima de sedução em torno das atividades, desafiando o aluno a pensar.( )

08. Você tem alguma sugestão ou crítica com relação ao jogo apresentado?

Obrigado por sua avaliação, sugestões e/ou críticas.
Eliane Cristina Couto de Lima
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Adaptação do Experimento “Como reconhecer o caráter 
ácido, básico ou neutro de um material”, sugerido pela 
SEE-SP, visando uma maior simplicidade e  
objetividade em sua realização

Greici Ariadne Frauches Moreira1

Introdução

O tema desse trabalho foi uma releitura de um experimento sugerido pela Secretaria da Educação 
do Estado de São Paulo (SEE-SP), em seu material proposto para o 2º bimestre do primeiro ano 
do Ensino Médio. Esse experimento encontra-se no Caderno do Aluno (e também no Caderno do 
professor) e foi elaborado pelo GEPEQ (Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Química), da 
Universidade de São Paulo (USP), e é intitulado “Como reconhecer o caráter ácido, básico ou neutro 
de um material” (SÃO PAULO, 2009).

O interesse na elaboração desse trabalho deu-se após a realização do experimento em escolas 
diferentes, onde surgiram os mesmos tipos de problemas, como utilização dos materiais sugeridos, 
o perigo no manuseio de ácidos e bases fortes (no roteiro é sugerido que o aluno trabalhe com ácido 
clorídrico e hidróxido de sódio) e a complexidade com que o roteiro segue, onde cada grupo de alunos 
realiza como uma parte diferente.

Após dois anos de adaptação da mesma experimentação, surgiu a ideia de fazer uma releitura 
do experimento e seu questionário, a fim de ter maior articulação entre teoria e prática, e utilizando 
materiais mais simples e que oferecessem mais segurança aos alunos, já que há o risco de queimaduras 
ou acidentes com as substâncias sugeridas no roteiro.

Fundamentação teórica

Existe no Ensino Médio certo preconceito por parte dos alunos quanto ao estudo das Ciências 
Químicas e Físicas. Muitas vezes, as aulas dessas ciências são baseadas em fórmulas e memorização 

1 Possui especialização em Química para Professores do Ensino Fundamental e Médio pela Universidade 
Estadual Paulista “Júlio de mesquita Filho” (Unesp) e graduação em Química pela Universidade Estadual 
do Norte Fluminense (UENF).
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de conceitos, que fazem com que o aluno apenas decore o que ele precisa para alcançar conceito 
nas avaliações. Surge então a necessidade de diferenciar, de buscar o interesse e a curiosidade 
científica dos alunos. Para isso, aulas experimentais com elementos do cotidiano fazem parte de uma 
das estratégias que podem ser trabalhadas.

Aulas que utilizem elementos do cotidiano são amplamente recomendadas pela Lei das Diretrizes 
e Bases da Educação – LDB (Brasil, 1996) . Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino 
Médio (Brasil, 2002) preconizam que

Química pode ser um instrumento da formação humana que amplia os horizontes culturais e 
a autonomia no exercício da cidadania, se o conhecimento químico for promovido como um 
dos meios de interpretar o mundo e intervir na realidade, se for apresentado como ciência, 
com seus conceitos, métodos e linguagens próprios, e como construção histórica, relacionada 
ao desenvolvimento tecnológico e aos muitos aspectos da vida em sociedade.

A Proposta Curricular do Estado de São Paulo (2008) também recomenda que sejam utilizadas 
estratégias de ensino e de aprendizagem, que permitam que os alunos participem ativamente das 
aulas, em atividades que estimulem o aluno a pensar de forma científica, favorecendo uma interação 
mais consciente e ética com o mundo em que vivem.

Portanto, a experimentação é uma estratégia que busca alcançar os objetivos tanto dos PCNEM 
quanto da Proposta Curricular do Estado de São Paulo. Vale ressaltar que experimentação é diferente 
de demonstração. Na demonstração, o professor realiza experimentos em sala de aula e o aluno 
apenas observa. Já na experimentação, os próprios alunos realizam os experimentos, não como uma 
“receita de bolo” em que se segue o descrito sem questionamentos, mas de forma a buscar a resolução 
para o problema proposto. Seria a chamada “experiência problematizadora”, onde se busca recursos 
para atuar conjuntamente com a experimentação, para que esta possa motivar o aluno, despertando 
o interesse para o mundo científico (Carvalho, 2007).

 A experimentação, que já foi muito desenvolvida de maneira equivocada em sala de aula, tem 
adquirido cada vez mais espaço e mais gosto na vida escolar dos alunos. Autores como Gaspar (apud 
Zômpero, 2009) destacam a importância da experimentação, desde que esta não seja simplesmente 
“jogada” sozinha, e sim com um complemento teórico muito bem fundamentado.

Dessa forma, as atividades com experimentação buscam não somente motivar os alunos, 
mas também ser um método em que se possa ter uma aprendizagem significativa. Ainda de acordo 
com Gaspar (apud Zômpero, 2009, p. 17.), “o objetivo da atividade experimental deve ser eliminar o 
bloqueio das preconcepções alternativas para possibilitar a aquisição das concepções cientificamente 
corretas, pedagogia esta voltada para a evolução ou mudança conceitual”. O autor também defende 
que a experimentação, seja ela realizada em sala de aula, ou em laboratório, deve ocorrer de forma 
investigativa.

Segundo Ausubel (apud Guimarães, 2009, p. 199), a aprendizagem significativa “é um processo 
pelo qual uma nova informação se relaciona, de maneira substantiva (não literal) e não arbitrária, a um 
aspecto relevante da estrutura cognitiva do indivíduo”. Portanto, seria aquela informação que se associa 
a uma concepção já existente na vida do aluno. Por esse motivo que se fala em contextualização, já 
que ela está intimamente ligada ao processo da aprendizagem.

Buscando uma maior contextualização, faz-se necessário aplicar uma atividade experimental 
que utilize materiais rotineiros, que o aluno já conhece dentro de um conceito novo, na intenção de 
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que este conceito seja “enraizado”. Além de materiais de fácil acesso, uma atividade experimental 
deve ser de simples execução e empolgante.

Na busca dos princípios já descritos, foi inevitável que houvesse adaptação de alguns experimentos 
propostos no Caderno do Aluno. Essa adaptação visa utilizar materiais alternativos (na falta de reagentes 
ou vidrarias) e, também, uma pequena mudança nos métodos descritos, de forma que eles possam 
vir a integrar mais os alunos e a estimular a investigação científica.

Neste trabalho, foi feita a adaptação de um dos experimentos propostos. O experimento versa 
sobre diferenciação de substâncias ácidas, básicas ou neutras. Esse conteúdo aplicado somente 
na teoria costuma ser muito vago e é comum que o aluno memorize e não associe os conceitos às 
substâncias que observam todos os dias em sua casa.

Na literatura, encontramos muitas referências sobre a importância do tipo de experimentos, 
principalmente, na diferenciação de pH realizada por meio de indicadores, que podem ser naturalmente 
serem obtidos sem grandes dificuldades.

A utilização de indicadores visuais na identificação do caráter ácido, básico ou neutro de uma 
substância é antiga. Há indícios que essa prática foi iniciada no século XVIII por Robert Boyle. Ao 
preparar um licor de extrato de violeta, Boyle observou que o licor tornava-se vermelho em soluções 
ácidas e verde em soluções básicas (Boyle apud Terci; Rossi, 2002, p. 684). A partir desse momento, 
outros pesquisadores como Bergman e Lewis também utilizaram indicadores visuais à base de plantas.

A utilização de indicadores desse tipo em sala de aula estimula a atenção dos alunos, devido 
ao fato de um suco de repolho roxo, por exemplo, mudar de cor em contato com outras substâncias 
(mesmo que incolores) devido ao fato de haver mudança na acidez (valor do pH do meio).

Problema de pesquisa

No primeiro dia de aula, ao perguntar à classe o que esperam encontrar no estudo de química 
para os próximos três anos, é comum ter a palavra “dificuldade” nas respostas.

O que parece ser comum torna-se extremamente frustrante quando o professor se depara com 
a falta de interesse dos alunos nas aulas expositivas, com o péssimo rendimento nas provas e, com 
a impressão de que ao final do ensino médio nada foi aprendido.

A experimentação, como já explanado , surge no dia a dia da sala de aula para buscar o maior 
interesse científico do aluno e um maior gosto pela aprendizagem.

Para trabalharmos em sala de aula, a SEE-SP fornece um Caderno com conteúdos por bimestre, 
durante os três anos do ensino médio. Nestes cadernos, há sugestões de experimentação, e ao final 
de cada roteiro há questionários para que o aluno associe a prática à teoria.

Porém, os experimentos sugeridos nos cadernos nem sempre são viáveis de serem realizados 
em sala de aula. É certo que a SEE-SP forneceu kits com algumas vidrarias e reagentes necessários 
para a realização dos experimentos. Contudo, nem todo material necessário encontra-se nesses kits e, 
muitas vezes, o professor tem que providenciar os reagentes para adquirir o que falta. Outro problema 
da parte prática dos Cadernos do Aluno é que são sugeridos muitos experimentos por bimestre e, 
consequentemente, não há tempo hábil de se trabalhar com todos. Caso o professor opte por realizar 
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apenas alguns, terá problemas na resolução dos questionários que, não raramente, associam um 
experimento com outro para que seja possível sua resolução.

Sendo assim, é necessária a adaptação de alguns roteiros de aula prática para que sua execução 
seja viável, a partir do uso de materiais mais simples, aplicação mais fácil e questionários mais eficazes.

Objetivos

Este trabalho tem como objetivos:
Adaptar o experimento: “Como reconhecer o caráter ácido, básico ou neutro de um material” ao 

uso mais simples e eficaz, de modo que seja possível aplicar:
a. Uma melhor interação de conceitos teóricos com a prática;
b. Melhor contextualização, ao utilizar materiais que façam parte do cotidiano dos alunos;
c. Maior segurança na experimentação, com a retirada de reagentes que exigem um grande 

cuidado no manuseio;
d. Mais eficiência e praticidade no questionário proposto;
e. Maior interação dos alunos na atividade experimental.

Justificativa

Como profissional da educação do Estado de São Paulo, não é raro ouvir de docentes críticas a 
alguns experimentos sugeridos pelo material fornecido, geralmente referentes aos materiais necessários 
e aos questionários propostos.

Muitos professores dizem querer realizar mais experimentação com
seus alunos, já que atividades desse padrão são motivadoras. Porém, a prévia preparação 

que os experimentos sugeridos exigem e a demanda de materiais inviabilizam aplicar atividades 
experimentais. É certo que os docentes podem buscar alternativas, todavia, seria desperdício não 
utilizar o Caderno do Aluno. Surge, portanto, a necessidade de adaptação de alguns experimentos 
à realidade de nossa rotina.

Esse trabalho trata de apenas um experimento, que é o intitulado “Como reconhecer o caráter 
ácido, básico ou neutro de um material”. Porém, é importante buscar alternativas para experimentos 
propostos que não são de fácil realização.

Aspectos metodológicos

Para alcançar os objetivos propostos, foi realizado, durante dois anos, a adaptação do experimento 
chamado “Como reconhecer o caráter ácido, básico ou neutro de um material”. A necessidade surgiu 
a partir da realização do experimento de acordo com o roteiro, e a constatação de problemas em seu 
decorrer.
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Para verificar a real situação, o experimento foi realizado em salas diferentes com dois roteiros 
distintos. Com uma turma, foi realizado exatamente o sugerido pelo Caderno do Aluno e, em outra, o 
experimento com a adaptação de materiais e questionários.

As principais mudanças foram:

• Em materiais e reagentes: Troca de vidraria específica por materiais de fácil aquisição. Não 
utilização de ácido clorídrico e hidróxido de sódio, devido ao grau de periculosidade. . Também 
não foi utilizado carbonato de cálcio, já que nem toda escola disponibiliza esse reagente, mas 
um indicador comum de pH, a fim de comparar os resultados do papel tornassol com ele, 
além de buscar respostas a possíveis diferenças. A não utilização do carbonato de cálcio 
foi de não mais vincular experimentos, como sugere o caderno.

• Em procedimentos: O proposto seria que cada grupo de alunos realizasse o experimento 
com dois reagentes diferentes. Na busca da investigação, a docente montou kits iguais para 
todos os grupos, cada um com seis reagentes que fazem parte do cotidiano dos alunos e são 
de fácil acesso, como: sabão, detergente, refrigerante, sal, açúcar, entre outros. A intenção 
era de que os grupos pudessem comparar os resultados entre si.

• Na tabela para preenchimento: Como o tema aborda acidez de substâncias, a docente inseriu 
uma investigação sobre o valor do pH, em vez de reagir os componentes com o carbonato 
de cálcio. Essa opção surgiu da necessidade de simplificar os conceitos e relacionar ao 
cotidiano do aluno.

Portanto, após as adaptações descritas, apresenta-se o roteiro original, cujas partes que foram 
suprimidas estão tachadas, e o que foi incluído está sublinhado:

Como reconhecer o caráter ácido, básico  
ou neutro de um material

Materiais e reagentes:
• 2 tubos de ensaio 9 copos descartáveis
• 2 vidros de relógio
• 2 conta-gotas
• 1 estante para tubos de ensaio
• Sabão
• Açúcar (C12H22O11)
• Leite
• Soda cáustica ou hidróxido de sódio (NaOH) em pastilhas
• Sal de cozinha (NaCl)
• Cal de construção (CaO)
• Água
• Vinagre branco
• Água sanitária
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• Ácido clorídrico diluído (HCl)
• Carbonato de cálcio (CaCO3)
• Refrigerante (de preferência de limão, por ser incolor)
• Detergente
• Tiras de papel tornassol azul e vermelho

Procedimento experimental:

1. Identifique os tubos de ensaio copos descartáveis, numerando-os de 1 e 2 de 1 a 9.

2. Coloque água nos tubos de ensaio copos descartáveis até a altura de 2cm, aproximadamente. 
Um copo deve ficar vazio, este será o de número 8.

3. Ao tubo 1 (copo 1), adicione um dos seguintes materiais recebidos por seu grupo: sabão, 
leite, vinagre, água sanitária, açúcar, sal, cal, hidróxido de sódio ou ácido clorídrico. A 
diluição deve ser feita de acordo com as observações acima, isto é, considerando se 
o material é sólido ou líquido. Identifique o material utilizado, agite o tubo e anote suas 
observações.  Ao copo 1 adicione o sabão, ao 2, açúcar, ao 3, leite, ao 4, sal de cozinha, 
ao 5, vinagre branco, ao 6, água sanitária, ao 7, detergente e ao copo 8, que está vazio, 
refrigerante (até a altura de 2 cm, aproximadamente). Note que um dos copos, que será o 
9, ficará somente com água pura.

4. Faça o mesmo no tubo 2, com o outro material. Se não houver outro material, os testes 
do experimento serão realizados com a água desse tubo. Coloque uma tira de papel de 
tornassol azul em contato com cada líquido (uma tira por líquido). Reserve o papel. Nesse 
mesmo copo, repita a operação usando tiras de papel de tornassol vermelho. Anote suas 
observações.

5. Numere os vidros de relógio como 1 e 2. No vidro 1, coloque algumas gotas do líquido 
contido no tubo 1. No vidro 2, coloque algumas gotas do líquido contido no tubo 2. Ao fazer 
as anotações sobre suas observações, cuidado para não confundir os materiais dos dois 
vidros de relógio.  Adicione algumas gotas de indicador de pH em cada copo e observe a 
mudança de cor. Anote suas observações.

6. Realize então os seguintes testes tanto no vidro de relógio 1 quanto no 2: Teste 1: Coloque 
um pedaço de papel de tornassol azul em contato com o líquido, mantendo-se apoiado 
numa das bordas do vidro de relógio. Nesse mesmo vidro, repita a operação usando um 
pedaço de papel de tornassol vermelho. Anote suas observações.

7. Teste 2: Ao líquido contido no vidro de relógio, adicione carbonato de cálcio em quantidade 
equivalente a um grão de arroz, espere alguns segundos e anote suas observações.
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A tabela para preenchimento é apresentada da seguinte maneira:
Tabela para preenchimento das observações realizadas durante o experimento.

Reagentes
Cor adquirida 

pelo papel 
tornassol azul

Cor adquirida 
pelo papel 
tornassol 
vermelho

Cor adquirida 
pelo indicador 

de pH

Água e sabão

Água e açúcar

Água e leite

Água e sal de
cozinha

Água e vinagre

Água e água
sanitária

Água e detergente

Refrigerante

Água

O questionário do caderno do aluno foi alterado porque estava relacionado a outro experimento 
sugerido. O questionário foi estruturado novamente a fim de possibilitar realizar o experimento e 
responder um questionário sem depender de outra atividade. Para análise do experimento adaptado 
foram sugeridas as seguintes perguntas:

Questionário 1

1. É possível classificar os materiais estudados em grupos diferentes? Em caso afirmativo, 
quais critérios você utilizou ao propor essa classificação?

2. Considerando que o papel tornassol fica azul na presença de ácidos e rosa na presença 
de bases, quais materiais são ácidos e quais são básicos?

3. Há algum material que não é ácido nem básico? Em caso afirmativo, qual (is) é (são)? 
Como você chegou a essa conclusão?

4. Observe a escala utilizada para o indicador de pH e suas respectivas cores .
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Escala de cores do indicador de repolho roxo.

Cor da solução pH

Vermelha 1

Rosa escuro 3

Rosa claro 5

Roxo/lilás 6

Azul 7

Azul esverdeado 9

Verde 11

Laranjada 13

Com base na tabela, encontre qual será o valor de pH das substâncias e identifique o pH utilizado 
para substâncias neutras.

Questionário 2

Na tentativa de verificar se houve ou não uma aprendizagem significativa, a docente aplicou um 
questionário com alunos que haviam realizado esse experimento há um ano.

Foram utilizadas perguntas mais simples na intenção de auxiliar na recordação. As perguntas 
foram as seguintes:

1. Você pôde observar no experimento proposto três grupos de substâncias. Quais são 
esses grupos?

2. Defina o que é um ácido de acordo com as observações e também com o que foi estudado 
em sala de aula.

3. Qual a utilidade da escala de pH?

4. Qual o nome das substâncias que apontam se meio aquoso é ácido ou não?

 As respostas dos questionários foram analisadas e discutidas.
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Resultados e discussão

Como já citado, foram realizados tanto o roteiro original quanto o adaptado. Pôde-se observar 
a maior interação dos alunos na realização e facilidade no preenchimento dos questionários do 
experimento adaptado.

No roteiro inicialmente proposto, os alunos acabavam muito rápido, já que cada grupo só realizava 
testes com duas amostras, e o carbonato de cálcio não era empregado na realização dos testes. 
Também havia grande dificuldade no preenchimento do questionário inicial.

O experimento adaptado foi aplicado em três salas de aula diferentes, sendo duas da mesma 
escola e uma de uma escola diferente.

Roteiro sugerido realizado com indicador universal de pH

 
Roteiro sugerido realizado com indicador de suco de repolho roxo

O fato de ter incluído um teste com um indicador visual de pH também atraiu a atenção dos 
estudantes, visto a mudança das cores.

O novo roteiro leva cerca de 50 minutos para ser realizado e discutido. Os alunos devem ser 
divididos em grupos, todas as bancadas devem conter os mesmo materiais e métodos, para que cada 
grupo concentre-se no seu trabalho. Ao final da aula, sugere-se que o professor ensine uma noção 
da escala de pH, abordando sua utilidade no cotidiano e relacionando com o experimento realizado.
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Análise do roteiro

A tabela para preenchimento deve ser completada corretamente. As respostas da coluna “Cor 
adquirida pelo indicador de pH” dependem do indicador utilizado. No experimento realizado, foi utilizado 
suco de repolho roxo, por ser de fácil obtenção. Porém a SEE-SP forneceu um indicador universal para 
as escolas, que também pode ser utilizado. Todavia, as cores preenchidas serão diferentes.

Tabela preenchida de acordo com observações realizadas durante o experimento.

Reagentes Cor adquirida 
pelo papel

tornassol azul

Cor adquirida 
pelo papel
tornassol 
vermelho

Cor adquirida 
pelo indicador 

de pH

Água e sabão Vermelho Sem alteração Azul

Água e açúcar Sem alteração Sem alteração Lilás

Água e leite Sem alteração Sem alteração Lilás

Água  e sal de cozinha Sem alteração Sem alteração Lilás

Água e vinagre Sem alteração Azul Vermelho

Água  e água sanitária Sem alteração Sem alteração Lilás

Água e detergente Sem alteração Azul Rosa claro

Refrigerante Sem alteração Azul Rosa claro

Água Sem alteração Sem alteração Lilás

Análise dos questionários

Questionário 1

1. É possível classificar os materiais estudados em grupos diferentes? Em caso afirmativo, 
quais critérios você utilizou ao propor essa classificação?

Essa pergunta foi retirada do Caderno do Aluno (SÃO PAULO, 2009, p. 38). As respostas 
normalmente são coerentes e os alunos costumam separar os grupos de acordo com a cor do papel 
tornassol.

2. Considerando que o papel tornassol fica azul na presença de ácidos e rosa na presença 
de bases, quais materiais são ácidos e quais são básicos?

Essa pergunta foi respondida com maior facilidade que a primeira. Aqui, o maior questionamento 
nas 3 salas foi o motivo da solução de água e sabão ser básica e a de água com detergente ser ácida.
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O detergente já foi incluído nesse experimento com a intenção de fazê-los questionar a diferença 
com o sabão. É uma boa oportunidade para mostrar o lado científico do cotidiano.

A única dificuldade dessa questão foi classificar a solução de água sanitária, pois ela desbota 
o papel tornassol antes que ele mude de cor. Essa dificuldade é sanada quando os alunos associam 
a escala de pH com as cores encontradas no indicador visual.

3. Há algum material que não é ácido nem básico? Em caso afirmativo, qual (is) é (são)? 
Como você chegou a essa conclusão?

Novamente, nessa parte, a dificuldade é apenas com a água sanitária.

4. Observe a escala utilizada para o indicador de pH e suas respectivas cores.

Com base na escala, encontre qual será o pH das substâncias e identifique o pH utilizado para 
substâncias neutras.

 Para encontrar o valor de pH das substâncias não há dificuldades, pois basta associar a cor 
adquirida pela solução, após a adição do indicador, com a tabela apresentada a seguir:

Cor da solução pH

Vermelha 1

Rosa escuro 3

Rosa claro 5

Roxo/lilás 6

Azul 7

Azul esverdeado 9

Verde 11

Laranjada 13

Os alunos também conseguem identificar que as substâncias neutras são as que apresentam 
pH com valor igual a 7. A água utilizada, por ser de torneira, é levemente ácida. Percebe-se que a 
adição de açúcar ou de sal de cozinha não altera o pH da água. Se o professor tiver acesso à água 
destilada, é interessante testar pois o pH fica ao redor de 7.

Nesse ponto, o professor pode explicar os demais intervalos de pH (para ácidos e bases).
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Questionário 2

Cabe relembrar que este questionário foi aplicado a cerca de 50 alunos que realizaram o roteiro 
proposto há um ano, a fim de avaliar se aprenderam os conceitos trabalhados a partir do experimento. 
As respostas às questões são apresentadas a seguir:

1. Você pôde observar no experimento proposto três grupos de substâncias.

Quais são esses grupos?
A maioria dos alunos lembrou que os grupos eram de substâncias ácidas, neutras e básicas. 

Alguns poucos alunos (cerca de quatro) relacionaram a pergunta às cores observadas, e cinco alunos 
deixaram a questão em branco.

2. Defina o que é um ácido de acordo com as observações e também com o que foi estudado 
em sala de aula.

A essa questão houveram respostas variadas. Alguns disseram que os ácidos eram aqueles que 
apresentaram cor vermelha, outros já disseram ser ácidas as substâncias que têm um menor valor 
de pH. Já outros, disseram que ácidos continham um maior valor de pH. Porém, cerca de 30 alunos 
deixaram essa questão em branco.

3. Qual a utilidade da escala de pH?

A maioria dos alunos respondeu que é necessária, no dia a dia, para identificar se uma substância 
é ácida, básica ou neutra. Alguns também deixaram em branco.

4. Qual o nome das substâncias que apontam se uma substância á ácida ou não?

Nenhum dos alunos respondeu a essa pergunta.
Com nesse questionário, pôde-se notar que os alunos lembram-se do experimento que foi realizado 

há pouco mais de um ano. Os alunos tiveram uma maior facilidade de lembrar o que exatamente foi 
trabalhado (substâncias ácidas, básicas ou neutras), porém tiveram dificuldade de explicar a utilidade 
e o conceito que explica sobre o conteúdo. Quando questionados sobre o que era uma substância 
ácida (questão 2), os que responderam associaram, mesmo que de forma equivocada, ao valor de 
pH; e outros lembraram-se da cor que a solução ficava, o que demonstra o quão foi importante a 
variação de cores.

Notou-se, também, que os alunos não lembraram o que eram os indicadores de soluções, que 
são as substâncias que demonstram, geralmente por mudança de cor, se a solução é ácida, básica 
ou neutra.
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Conclusão

As aulas práticas envolvem mais participação e interesse dos alunos. Os “Cadernos do Aluno” 
sugeridos pela SEE-SP trazem vários roteiros de experimentos para serem realizados em sala de 
aula ou em um laboratório.

Porém, muitos dos experimentos sugeridos necessitam de materiais que são de difícil acesso, ou 
que o professor precise arcar com o valor para poder realizar os roteiros. Pensando nesses aspectos, 
foi sugerida a adaptação dos roteiros propostos, de forma que o objetivo não seja modificado, mas 
que a realização seja mais prática e eficaz.

Este é um trabalho realizado para inspirar os profissionais da educação a buscar alternativas 
viáveis para enriquecer suas aulas. Espera-se o surgimento de outros trabalhos com o mesmo intuito, 
para que ao longo do tempo possa haver alternativas interessantes e simples.

Notou-se que os alunos, de forma geral, ficam mais entusiasmados e participativos com o 
roteiro do experimento “Como reconhecer o caráter ácido, básico ou neutro de um material” realizado 
conforme o sugerido neste trabalho.

Com a adaptação, há mais variedades de experimentos por grupo de alunos e, é realizado 
apenas um tipo de análise, não envolvendo a parte de reações químicas, que acabava confundindo 
um pouco o roteiro. Também não é utilizado nenhum tipo de material nocivo ou que possa causar 
algum tipo de risco físico ao aluno.

Os questionários propostos foram respondidos de forma satisfatória, mostrando que houve 
entendimento do conteúdo trabalhado com o roteiro.
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Experimentação como recurso motivador no  
ensino-aprendizagem de Química

João Henrique Saska Romero 1

Introdução

Química causa arrepio em muitas pessoas, de vestibulandos ansiosos a ativistas ambientais. 
Para destruir a imagem de vilã, a Organização das Nações Unidas (ONU) escolheu 2011 como o ano 
internacional da Química (AIQ).

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (Brasil, 1999), a Química, 
como disciplina escolar, é um instrumento de formação humana, um meio para interpretar o mundo 
e interagir com a realidade. A compreensão dos conteúdos da Química está relacionada com uma 
nova visão da ciência e de conhecimento científico, que não se configura num corpo de teorias 
e procedimentos de caráter positivista, mas sim, como modelos teóricos social e historicamente 
produzidos. Esses modelos, que constituem uma dentre outras formas de se explicar a realidade 
complexa e diversa, expressam-se em códigos e símbolos da Química que, apesar de ter um potencial 
explicativo, também têm suas limitações.

A proposta curricular de São Paulo (2009, p. 19) enfatiza:

O que se pretende, no Ensino Médio, é que o aluno tenha uma compreensão dos processos 
químicos em estreita relação com suas aplicações tecnológicas, ambientais e sociais, de 
modo a emitir juízos de valor, tomando decisões, de maneira responsável e crítica, nos 
níveis individual e coletivo. Para que isso ocorra, a aprendizagem de conteúdos deve estar 
associada às competências relacionadas a saber fazer, saber conhecer, saber ser e saber 
ser em sociedade (SÃO PAULO, 2009, p.19).

Muitos alunos identificam a Química como uma ciência de difícil entendimento e de memorização 
de conteúdos. Além disso, é comum não despertar o interesse nos alunos, visto que o contato que eles 
têm tido com o ensino de Química é rico em cálculos matemáticos, aplicação de fórmulas, símbolos e 
reações químicas. A utilização da prática e/ou outros recursos didáticos também geralmente não acontece 
durante as aulas de Química. Nesse sentido, vários esforços e estudos têm sido feitos (Daga, 2012;  

1 Possui especialização em Química para Professores do Ensino Fundamental e Médio pela Universidade 
Estadual Paulista “Júlio de mesquita Filho” (Unesp). É mestre e graduado em Química pela mesma 
universidade. Atualmente é professor da rede pública do estado de São Paulo.
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Almeida, 2012) no sentido de favorecer a produção, por parte dos alunos, de conhecimentos significativos 
não somente sobre o conteúdo das disciplinas científicas, mas também sobre o processo de construção 
da própria Ciência. Assim, as práticas pedagógicas se efetivam, na sala de aula, com o uso de diferentes 
recursos didáticos como, por exemplo, de jogos didáticos, experimentação, internet etc. No ensino de 
Ciências/Química, diferentes recursos didáticos estão sendo estudados e aplicados na construção 
de conhecimentos no ambiente escolar, como poesias (Moreira, 2002), músicas (Silveira, 2008), livros 
didáticos e revistas (Lopes, 2012).

Considera-se como uma aprendizagem significativa o processo que relaciona os conhecimentos 
prévios dos alunos na construção de conhecimentos específicos. Porém, quando não se relaciona o 
que o aluno já aprendeu ao longo de sua vida com o que está se aprendendo, a aprendizagem será 
falha, ou seja, não significativa.

Atualmente, o sistema de ensino tradicional é muito criticado por pesquisadores e professores, 
pois consideram o sistema tradicional como ineficiente na aprendizagem. Os alunos são tratados pelos 
professores como simples ouvintes, e as concepções prévias dos estudantes não são muitas vezes 
levadas em consideração, sendo o papel dos professores restrito à transmissão dos conhecimentos.

No ensino de Química, a experimentação pode ser considerada uma metodologia/ferramenta 
eficiente para criação de situações-problema que busquem o questionamento dos alunos, onde 
eles possam relacionar o conhecimento prévio com o conhecimento contextualizado (Santos, 2009), 
resolvendo a situação problema proposta, favorecendo uma aprendizagem significativa e duradoura e 
que, no caso dos professores, possam realmente realizar a função de mediador entre os conhecimentos 
prévios dos alunos e o conhecimento que será aprendido. Porém, a aplicação de experiências na 
sala de aula não deve seguir o padrão “receita de bolo”, onde apenas os reagentes são misturados 
obtendo-se os resultados já esperados e, caso alguma experiência traga resultados errôneos, esses 
são descartados.

Na literatura, muitos trabalhos enfatizam a importância da utilização da experimentação em sala 
de aula e da aprendizagem significativa, contextualizada e interdisciplinar (Guimarães, 2009; Silva, 
2009), mostrando que resultados positivos foram alcançados no processo ensino-aprendizagem. 
Porém, há poucos trabalhos na literatura que investigaram e analisaram os reais efeitos e impactos 
no ensino-aprendizagem, a motivação dos estudantes em prosseguir os estudos em nível superior e 
a concepção dos alunos sobre essas estratégias utilizadas na sala de aula.

Objetivos

Este trabalho teve como objetivos:

• Construir um laboratório de química em uma escola de município do interior de São Paulo;
• Analisar o efeito das aulas experimentais na motivação dos estudantes durante as aulas e 

prosseguir os estudos em nível superior;
• Comparar o rendimento dos estudantes antes da construção do laboratório e após a realização 

das atividades experimentais;
• Avaliar as concepções dos alunos sobre como a experimentação pode ajudá-los no processo 

de ensino-aprendizagem em comparação ao sistema tradicional adotado atualmente pelas 
escolas estaduais públicas.
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Desenvolvimento da proposta de trabalho

Construção do laboratório escolar

A escola em que este trabalho foi realizado possui espaço destinado ao laboratório, mas até 
o ano de 2011 o local encontrava-se desativado e era utilizado como depósito. O laboratório não 
tinha equipamentos e reagentes disponíveis, e havia poucas vidrarias como béqueres, erlenmeyers, 
provetas e funis.

Para reativar o laboratório e equipá-lo com os materiais necessários para funcionamento satisfatório, 
três projetos foram encaminhados à Secretaria Estadual de Educação de São Paulo, com a finalidade 
de obter verba para a aquisição de vidrarias, reagentes, equipamentos para proteção individual etc. 
Os projetos foram enviados à plataforma Prodesc (Projetos Descentralizados). O projeto Prodesc tem 
como finalidade geral implantar nas escolas projetos descentralizados proporcionando um ensino de 
melhor qualidade. Entre 2011 e 2012 foram enviados e aprovados 3 projetos:

Projeto 1: Por que não Química? Química: uma ciência multifacetada.
Projeto 2: Segurança Química: o que fazer para minimizar acidentes?
Projeto 3 : Educação em espaços não formais: por que não?

Com a aprovação dos projetos, foram adquiridos materiais e vidrarias, o que possibilitou a 
construção do laboratório para desenvolver atividades práticas junto aos alunos do ensino médio. O 
laboratório escolar foi ativado em setembro de 2011.

Ainda no ano de 2011, a escola recebeu da Secretaria Estadual da Educação dois kits com 
diversos reagentes, que se somaram aos anteriores, proporcionando maior número de experimentos 
possíveis para a realização de aulas experimentais.

Com a direção da escola, foi feito um acordo para a aquisição de outros materiais, indispensáveis 
para o bom funcionamento do laboratório.

Alguns itens de proteção como jalecos e óculos de segurança foram adquiridos com a aprovação 
dos projetos do Prodesc. Outros materiais foram comprados pelo professor responsável pela disciplina 
de Química, conforme a necessidade dos experimentos como o kit de experimentos Sináptica®. 
próprio para a realização de experiências relacionadas ao tema eletroquímica.

O laboratório da escola possui 4 armários, uma bancada na forma de U, duas lousas em paredes 
paralelas e gavetas abaixo da bancada. O espaço não possui capela com exaustor.
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Fotos do laboratório escolar

Desenvolvimento dos projetos
Com a aprovação dos projetos, foi possível adquirir equipamentos, materiais e vidrarias fundamentais 

para a ativação do laboratório escolar e, com o passar do tempo, melhorar as condições e a qualidade 
do espaço dedicado à experimentação. Em contato inicial com a coordenadora responsável pelo ensino 
médio, foi informado que os alunos tinham grandes dificuldades para aprender Química e também 
não gostavam da disciplina. Dessa forma, foi realizado o primeiro projeto (Por que não Química?), 
desenvolvido no ensino médio no ano de 2011. O objetivo do projeto foi a partir da experimentação 
(preparar e assar um bolo) propiciar uma educação em que os alunos são sujeitos agentes neste 
processo assim como, desmistificando a imagem de vilã da disciplina de Química, já que esta é muitas 
vezes associada apenas a fórmulas, problemas ambientais e degradação do planeta.

Para a continuidade da construção e aperfeiçoamento do laboratório foram realizados dois novos 
projetos: Segurança Química: o que fazer para minimizar acidentes? e Educação em espaços não 
formais: por que não?. O primeiro teve como objetivo democratizar o acesso de professores e de alunos, 
da rede pública estadual, a equipamentos, bens e produções culturais que constituem patrimônio 
cultural da sociedade, tendo em vista uma formação plural, inserção social e, também, proporcionar 
o ensino-aprendizagem com foco em um currículo, buscando trabalhar as competências escritora e 
leitora de acordo com a Proposta Curricular do Estado de São Paulo. Já o último projeto atentou-se a 
trabalhar junto aos alunos, uma visão crítica sobre as normas de segurança no laboratório de química 
e, também, proporcionar aos estudantes um ambiente mais seguro no laboratório, com a aquisição 
dos equipamentos básicos de segurança individual, como jalecos e óculos de segurança.
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Imagens dos projetos desenvolvidos pela plataforma Prodesc
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Realização dos experimentos como complemento na proposta curricular de 
Química da Secretária de Educação do Estado de São Paulo (SEE-SP)

Com a construção de laboratório, foi possível propor e realizar experiências que integram e 
complementam o currículo proposto pela SEE-SP, visando melhor aprendizagem e aproveitamento 
por parte dos estudantes. No ano de 2011, as turmas de Ensino Médio apenas tiveram contato com 
aulas experimentais no 4º bimestre. Já, as turmas do ano de 2012, tiveram aulas experimentais desde 
o 1º bimestre. As experiências em cada série escolar realizadas em 2012 foram:

1º ANO DO ENSINO MÉDIO

1º Bimestre
Experiência 1: Evidências de transformações químicas:

• solução de ácido clorídrico e carbonato de cálcio (formação de dióxido de carbono);
• solução de sulfato de cobre pentaidratado e solução de hidróxido de sódio (formação 

de precipitado higroscópico);
• solução de ácido clorídrico e zinco granulado (formação de gás hidrogênio).

 Experiência 2: Fator tempo e energia nas transformações químicas
•  desidratação e hidratação do sulfato de cobre pentaidratado.

Experiência 3: Como reconhecer que houve uma transformação química quando não há 
evidências?

• decomposição do carbonato de cálcio (formação de gás carbônico e óxido de cálcio).
Experiência 4: Temperatura de ebulição

• aquecimento da água (leitura da temperatura de ebulição).
• Experiência 5: Densidade
• calcular a densidade de metais (ferro, cobre e zinco).

Experiência 6: Separação de misturas
• separação de sólido e líquido (filtração);
• separação de líquido e líquido (decantação);
• separação através de atração magnética (areia e limalha de ferro).

2º Bimestre
Experiência 7: Combustão em sistema aberto

• queima da palha de aço;
• queima do papel, auxílio de balança digital.

Experiência 8: Reação química em sistema fechado
• dentro de garrafa PET fechada adição de vinagre e bicarbonato de sódio (formação de 

gás que fica retido no sistema, logo a massa se conserva). Auxílio de balança digital.

3º Bimestre
Experiência 9: Contando grãos

• contar grãos de milho para compreensão das unidades de medida e matéria.
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4º Bimestre
Experiência 10: Tipos de reações químicas

• combustão do magnésio metálico (reação de adição);
• decomposição do dicromato de amônio (reação de decomposição);
• solução de ácido clorídrico e ferro (reação de simples troca);
• mistura de solução de hidróxido de sódio e sulfato de cobre (reação de dupla troca).

2º ANO DO ENSINO MÉDIO

1º Bimestre

Experiência 11: Etapas do tratamento da água
• etapas de floculação, decantação;
• filtração, cloração, fluoretação e correção do pH.

Experiência 12: Titulação de uma amostra de vinagre
• calcular a concentração de íons H+ no vinagre.

2º Bimestre

Experiência 13: Como identificar um material isolante e condutor de eletricidade?
• Utilização de um sistema que mede a condutibilidade de vários materiais.

3º Bimestre

Experiência 14: Solubilidade
• desenvolver os conceitos da regra igual dissolve igual (sistema água e óleo, água e 

gasolina, óleo e gasolina, água e álcool).
Experiência 15: Osmose

• batata cortada em duas partes (uma parte recebe adição de sal).
4º Bimestre

Experiência 16: Reconhecendo uma reação de oxidorredução
• esponja de aço mergulhada em solução de sulfato de cobre (formação de cobre metálico).

Experiência 17: Construção da pilha de Daniell
• através do sistema Sináptica® adquirido.

Experiência 18: Eletrólise da salmoura
• através do sistema Sináptica® adquirido.
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3º ANO DO ENSINO MÉDIO

1º Bimestre

Experiência 19: Velocidade de reações químicas - efeito da superfície de contato
• medicamento efervescente em pó e em comprimido.

Experiência 20: Velocidade de reações químicas - efeito da temperatura
• medicamento efervescente em água quente e gelada.

Experiência 21: Velocidade de reações químicas - efeito da concentração
• vinagre e bicarbonato de sódio (gás formado é retido em bexiga).
• Sistema 1 maior concentração de reagentes e sistema 2 menor concentração de 

reagentes.
Experiência 22: Velocidade de reações químicas - catalisador

• dois sistemas (zinco granulado e ácido clorídrico). Em um dos sistemas é adicionado 
cobre metálico (catalisador).

2º Bimestre

Experiência 23: Construção da escala de pH
• a partir do suco de repolho roxo.

Experiência 24: identificando ácidos e bases
• através de diferentes indicadores.

3º Bimestre

Experiência 25: Identificando compostos orgânicos
• hidrocarbonetos, cetona, ácido carboxílico, éster e álcool.

Experiência 26: Qual a porcentagem de etanol adicionado a gasolina?
• teste similar ao realizado em postos de gasolina.

4º Bimestre

Experiência 27: DNA do morango
• isolar o DNA do morango.

Experiência 28: Como identificar alimentos que contém proteínas e carboidratos?
• teste do biureto
• teste de Benedict.
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Experimentos realizados pelos alunos durante o ano letivo de 2012
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Coleta dos dados

Os dados foram coletados a partir da aplicação de questionários, observação na sala de aula, 
conversas informais, anotações durante as observações no ambiente escolar, inscrições nos vestibulares 
e análise dos conceitos obtidos durante os anos letivos de 2011 e 2012.

Questionários: pretendeu-se avaliar as opiniões dos alunos sobre o ensino de Química e os 
conhecimentos prévios deles sobre os conteúdos que foram trabalhados em sala de aula com as 
diferentes metodologias.

A seguir são apresentados os modelos dos questionários aplicados

Questionário 1
a) Você sabia que a Química é importante para as pessoas e o planeta?
b) Qual a vantagem da aula problematizada e contextualizada em comparação com uma aula 

tradicional?
c) Qual disciplina você mais gosta de estudar?
d) Qual disciplina desperta menos interesse em você?

Questionário 2
a) Que vestibular você se inscreveu (Unesp, Enem, USP, Unicamp etc)?
b) Que curso(s) você escolheu?
c) Qual sua opinião sobre as aulas realizadas no laboratório? Ajudam na aprendizagem?  

Por quê?

Caderneta: com a finalidade de analisar o desempenho dos alunos nas respectivas atividades, os 
conceitos dos alunos obtidos durante os anos letivos de 2011 e 2012 foram comparados para verificar 
os avanços obtidos com a utilização da experimentação como ferramenta na motivação do ensino-
aprendizagem no ensino de Química. Foram escolhidos os alunos do terceiro ano do Ensino Médio, 
para a análise dos resultados obtidos. No ano anterior esses alunos estavam cursando o segundo 
ano do Ensino Médio.

Observação na sala de aula, registros e conversas informais: com a finalidade de registrar o 
comportamento dos alunos, estrutura da sala de aula, interação aluno-aluno, interação aluno-professor, 
investigar possíveis problemas etc.

Resultados e discussão

Os resultados coletados foram analisados e são discutidos em três tópicos:

• Motivação dos estudantes em prosseguir seus estudos no nível superior;
• Comparação do rendimento nos anos letivos de 2011 (sem experimentação) e 2012 (com 

experimentação no ensino-aprendizagem dos conteúdos);
• Opinião dos estudantes sobre a experimentação durante as aulas de Química.



Desafios para a Docência em Química: Teoria e Prática 84

Motivação dos estudantes em prosseguir seus estudos em nível superior

Para analisar o efeito das aulas experimentais na motivação dos estudantes em prosseguir os estudos 
em nível superior, foram analisados os números de inscrições nos diferentes vestibulares dos alunos dos ter-
ceiros, do ano, de 2011, que apenas tiveram contato com a experimentação no 4º bimestre e com os alunos dos 
terceiros de 2012 que tiveram contato com a experimentação desde o 4º bimestre do segundo ano do Ensino 
Médio. Na tabela a seguir estão as inscrições dos estudantes dos terceiros anos nos diferentes vestibulares.

Inscrições nos diferentes vestibulares para ingresso nas universidades  
públicas estaduais. Anos 2011 e 2012

Vestibular 3º (A, B) 2011 2011 3º (A, B) 2012 3º (A, B)  
2011 222012 2012

UNESP 6 12

USP 0 1

UNICAMP 0 0

É importante ressaltar que a escola inscreveu todos os alunos no Enem, logo todos os alunos 
participaram do Exame Nacional do Ensino Médio, portanto as inscrições nas universidades federais 
não foram contabilizadas. A partir dos dados obtidos, é evidente que houve um avanço no número de 
inscrições nos processos seletivos das universidades públicas estaduais. Comparando o ano letivo de 
2012 com o ano de 2011 observa-se que houve um crescimento de 100% nas inscrições do vestibular 
da Unesp (Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”) e, também, um aumento de 100% 
no vestibular da USP (Universidade de São Paulo).

Com relação ao curso escolhido, observa-se que o curso de Química (Unesp) cresceu 500% em 
relação ao ano anterior, que apenas teve uma inscrição. Uma única inscrição ocorreu no vestibular da 
Universidade de São Paulo (USP) e o curso indicado foi Química. Nesse caso, o salto de inscrições 
em Química nas universidades públicas passou de 1 a 6 inscrições, ou seja, um aumento significativo 
de 600%. No geral (Unesp e USP), 53,8% indicaram cursos na área de exatas, 38,5% na área de 
humanas e 7,7% na área de biológicas.
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Indicação do curso superior pelos estudantes do terceiro ano  
do ensino médio no vestibular da Unesp.

Curso escolhido 3º (A, B) 2011 3º (A, B) 2012

Administração Pública 0 2

Arquitetura e Urbanismo 0 1

Biologia 0 1

Engenharia Elétrica 0 1

Farmácia 2 0

Odontologia 1 0

Pedagogia 1 1

Psicologia 1 1

Química 1 5

Total: 6 12

A partir desses resultados, é possível comprovar que a construção do laboratório e a realização 
de atividades experimentais durante todo o ano letivo trouxeram resultados plenamente satisfatórios 
na motivação dos estudantes em prosseguirem seus estudos nas universidades e instituições de nível 
superior. Durante o desenvolvimento das atividades experimentais, foi possível observar e identificar 
a mudança de postura e de comportamento dos alunos com a realização das atividades. Quando a 
escola adquiriu os equipamentos de segurança (jalecos e óculos), foi evidenciada uma mudança em 
relação aos estudantes. Durante as aulas experimentais e também teóricas, observou-se interesse e 
participação dos alunos. O tratamento entre eles também é outro fator positivo a considerar, pois muitos 
se tratavam e se chamavam de doutores e cientistas. Na literatura, não foram encontrados artigos 
que analisaram os reais impactos na motivação dos estudantes em prosseguirem seus estudos em 
universidades e instituições de nível superior. Grande parte dos artigos traz propostas de experimentos 
para facilitar a contextualização dos conteúdos. Silva e colaboradores (2009) fizeram um levantamento 
bibliográfico de todos os artigos publicados na seção “Experimentação no ensino de Química” da 
revista Química Nova na Escola no período entre os anos de 2000 e 2008 e concluíram que

[...] a maioria dos artigos analisados (68% = 30 dos 44 artigos analisados) dos últimos oito 
anos da revista Química Nova na Escola, apresentou tentativas de contextualização do 
ensino de química [...] pode-se observar que a Revista apresentou um enriquecimento, não 
apenas no que diz respeito ao número de experimentos que propõem contextualização, como 
também na concepção de contextualização que vêm sendo proposta, ao longo das edições.

Grande parte dos artigos publicados propôs a utilização da experimentação como recurso didático 
para facilitar a contextualização dos conteúdos que serão trabalhados.

Outros trabalhos focam na opinião dos estudantes com relação à utilização da experimentação 
no ensino-aprendizagem de Química (Santana, 2011; Baratieri, 2008) e, outros, estudaram o porquê da 
experimentação ser tão pouco utilizada no ensino médio (Francisco Junior, 2008; Bueno et al., 2012).
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Em um dos questionários aplicados neste trabalho, investigou-se a opinião dos alunos quanto 
à disciplina que elas mais gostam de estudar e, também, a disciplina que eles menos gostam de 
estudar. Os alunos cursavam 12 disciplinas: Biologia, Física, Química, Matemática, Português, História, 
Geografia, Inglês, Sociologia, Filosofia, Artes e Educação Física. Ao total participaram 53 alunos dos 
terceiros anos do ensino médio. Os resultados obtidos são ilustrados pelos gráficos a seguir.

De acordo com os estudantes, a disciplina que eles mais gostam de estudar é Química. Com a 
mudança na proposta da disciplina e com a inserção de recursos didáticos durante o ensino-aprendizagem 
dos conteúdos, como recursos multimídias, jogos didáticos, mídias impressas, livros didáticos e, 
principalmente, a experimentação, foi possível desmitificar a imagem negativa que os alunos tinham 
pela disciplina Química. Quando os alunos foram questionados sobre qual disciplina não gostam de 
estudar, nenhum deles apontou Química. Os dados obtidos corroboram com os resultados alcançados 
com as inscrições nos vestibulares, que indicaram a satisfação dos estudantes com a disciplina.

Indicação da disciplina que os alunos mais gostam de estudar
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Disciplinas que os alunos não gostam de estudar.

Comparação do rendimento nos anos letivos de 2011 (sem experimentação)  
e 2012 (com experimentação no ensino-aprendizagem dos conteúdos)

O gráfico a seguir ilustra os conceitos finais obtidos na disciplina de Química pelo terceiro ano 
(3º A) de 2012 e também o conceito final obtido por eles no ano de 2011 (quando estavam cursando 
o segundo ano de 2011).

Conceitos finais obtidos pelos 32 alunos da turma 3º A na disciplina de Química. As colunas em azul 
representam os conceitos obtidos no 2º ano e as colunas em vermelho representam os conceitos obtidos 

no 3º ano do ensino médio. O Eixo y representa o conceito obtido (0 a 10) e o Eixo x o número de alunos. A 
tabela abaixo do gráfico indica o número de alunos/ano que obtiveram os conceitos indicados no Eixo y.
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No gráfico a seguir, estão os conceitos finais do 3º B. A comparação é possível, pois as salas de 
aulas foram mantidas. No 3º A foram analisados 32 alunos e no 3º B a soma de alunos é 31, ou seja, 
ao total são 63 alunos avaliados.

Conceitos finais obtidos pelos 31 alunos da turma 3º B na disciplina de Química. As colunas em azul 
representam os conceitos obtidos no 2º ano e as colunas em vermelho representam os conceitos obtidos 

no 3º ano do ensino médio. O Eixo x representa o conceito obtido ( 0 a 10) e o Eixo y o número de alunos. A 
tabela abaixo do gráfico indica o número de alunos que obtiveram os conceitos indicados no Eixo x.

De acordo com a SEE-SP, se o aluno possuir média final superior ou igual a 5 (com incremento 
de 1, ou seja, apenas números inteiros) está apto e aprovado para o próximo ano letivo. Dos 32 
alunos da turma A, avaliados em 2011, 3 alunos não atingiram o conceito mínimo e foram reprovados 
na disciplina de Química, mas o conselho escolar optou pela aprovação desses alunos para o ano 
seguinte porque eles conseguiram bom aproveitamento global na maioria das disciplinas cursadas. 
No ano de 2012, apenas 1 aluno não atingiu o aproveitamento mínimo. Em 2011, a porcentagem de 
alunos com aproveitamento mínimo satisfatório era 90,63%, e essa porcentagem aumentou para 
96,88% em 2012. O conceito médio global da sala também apresentou ligeiro aumento, passando de 
6,63 (em 2011) para 6,88 (em 2012), o que representa um acréscimo de 3,80%.

Resultados mais expressivos foram obtidos com os 31 alunos avaliados no 3ºB. Na turma B, o 
número de alunos com aproveitamento satisfatório saltou de 83,87% (em 2011) para 96,78%, ou seja, 
um aumento de 12,91%, que pode ser considerado bastante significativo. Em relação ao conceito 
médio global da turma, este também apresentou um acréscimo de 7,56% subindo de 6,39 (2011) para 
6,87 (2012).

Analisando todos os 63 alunos, em 2011 o número de alunos com aproveitamento satisfatório 
era de aproximadamente 84,90%. No presente ano a porcentagem de alunos aptos aumentou para 
aproximadamente 96,22%, o que representa um aumento real de 11,32%, demonstrando que houve 
avanço da turma.

Os recursos didáticos merecem um espaço na prática pedagógica dos professores por ser uma 
estratégia motivadora e que agrega aprendizagem de conteúdo ao desenvolvimento de aspectos 
comportamentais saudáveis. Porém, não são substitutos de outros métodos de ensino, mas são 
suportes para o professor e motivadores para os alunos que usufruem destes recursos didáticos para 
a sua aprendizagem (Romero, 2010). O uso da experimentação (aulas práticas) permite aos alunos 
uma compreensão melhor de conceitos muito abstratos, propiciando interação e identificação destes 
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conceitos com este processo de conhecimento. Portanto, são recursos que facilitam e incentivam o 
processo de ensino-aprendizagem, possibilitando maior interação entre os alunos e os conteúdos 
formais, propiciando uma educação na qual os alunos são sujeitos agentes neste processo. Além 
disso, pelos resultados obtidos, foi possível constatar que os recursos didáticos possuem um grande 
potencial para o desenvolvimento de conteúdos na sala de aula podendo, então, desmitificar a crença 
equivocada de que tal recurso traz consigo elementos perturbadores de ordem, levando a atitude de 
indisciplina.

Opinião dos estudantes sobre a experimentação durante as aulas de Química

Muitos trabalhos estudaram a opinião dos alunos com relação a aplicação de recursos didáticos 
na sala de aula a favor de um ensino mais prazeroso, dinâmico, interdisciplinar e contextualizado. 
Resultados semelhantes foram obtidos e algumas afirmações feitas por alguns alunos e alunas estão 
a seguir. Relatos sobre as aulas experimentais:

Aluno 1

“[...] foram muito interessantes, pois nos ajudaram a aprender ainda mais porque conseguimos 
adquirir mais conhecimentos”.

Aluno 2

 “[...] as aulas no laboratório estimulam a vontade dos alunos de aprender, pois é diferente. 
É muito legal e estimulante ir para o laboratório usar equipamentos de segurança e ainda 
poder realizar os experimentos”.

Aluno 3

“ Ajudam e muito, pois faz com que nós aprendêssemos melhor sobre o que é química”.

Aluno 4

“[...] Para nós, alunos, é um máximo ter que ir ao laboratório vestir os equipamentos e 
vestimentas e ainda poder entrar em contato com os experimentos”.

Como apontado por Baratieri (2008), os depoimentos associam a aula experimental com a 
condição de ficar mais próximo do fenômeno, do manusear e do experimentar, além de desfrutar 
situações diferentes da vivência. A aula experimental proporciona novas aprendizagens estabelecendo 
um vínculo com situações do dia a dia do aluno, trazendo esclarecimentos que poderão ser úteis.

A partir das justificativas elencadas pelos estudantes podemos estabelecer que a experimentação 
é importante na prática pedagógica, tornando a aprendizagem um processo construtivo e reflexivo 
entre os alunos. Ao professor, cabe o papel de despertar o interesse e motivação dos alunos para 
com a Química.
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Conclusão

A partir dos projetos enviados ao Prodesc e empenho do professor da disciplina de Química, 
foi possível reativar e equipar o laboratório da escola favorecendo um ensino de melhor qualidade 
aos alunos. A função educativa da experimentação (aulas práticas) foi facilmente observada durante 
sua aplicação ao se verificar o favorecimento da aquisição de conhecimento em clima de alegria e 
prazer. Os recursos didáticos merecem um espaço na prática pedagógica dos professores por ser 
uma estratégia motivadora e que agrega aprendizagem de conteúdo ao desenvolvimento de aspectos 
comportamentais saudáveis. Estes recursos não substituem outros métodos de ensino, mas são 
suportes para o professor e viabilizam a motivação nos alunos, já que possibilitam maior interação 
entre os alunos e os conteúdos formais, propiciando uma educação onde os alunos são sujeitos 
agentes neste processo. Além disso, pelos resultados obtidos, também foi possível constatar que 
ocorreu um aumento significativo no número de inscrições no curso de Química nas universidades 
públicas estaduais.
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Contextualização para o Ensino de Química: Mitos e Desafios

 Vanessa Gomes de Deus Silva1

 Motivação

A partir da implementação do Currículo Oficial, inicialmente denominado Proposta Curricular, houve 
a necessidade de desenvolver conteúdos, atrelados a competências e habilidades, que preparassem 
o aluno para ser inserido na sociedade como cidadão consciente e crítico.

Em decorrência desses conteúdos, agora com função formativa, passaram a ter relevância 
à realidade do aluno e foram propostas, pela SEE-SP, sequências didáticas já contextualizadas 
contemplando as habilidades a serem desenvolvidas em cada série do ensino médio. Porém, a 
diversidade sociocultural de um Estado é relativamente grande, ficando a critério do professor adequar 
os conteúdos à realidade em que sua escola está inserida.

No entanto, apesar de termos um Currículo Oficial comum a todo o Estado, ainda encontramos 
docentes que apresentam dificuldade em adequar os conteúdos às habilidades, contempladas em 
cada bimestre ou situação de aprendizagem. Daí a ideia do tema “Contextualização para o Ensino de 
Química: Mitos e Desafios”.

Introdução

De acordo com os PCNEM (Brasil, 2000), a Química pode ser um instrumento da formação humana, 
que amplia os horizontes culturais e a autonomia, no exercício da cidadania, se o conhecimento químico 
for promovido como um dos meios de interpretar o mundo e intervir na realidade. Nesta situação a 
contextualização significa elaborar situações problemáticas reais e buscar o conhecimento necessário 
para entendê-las e procurar solucioná-las.

Considerando que a Química é uma área do conhecimento científico, caracterizada por um 
conjunto de conceitos, valores e condutas que propicia ao aluno construir competências para 
reconhecer, identificar e posicionar-se criticamente com relação a si mesmo e a sociedade em que 
vive, temos a contextualização como eixo articulador entre o conteúdo e a sua relevância para o aluno. 

1 Possui especialização em Química para Professores do Ensino Fundamental e Médio pela Universidade 
Estadual Paulista “Júlio de mesquita Filho” (Unesp). Atualmente é professora da rede pública do estado de 
São Paulo.
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Dessa forma, contextualizar torna-se uma metodologia de trabalho com vistas ao desenvolvimento 
de competências e habilidades.

Nesse sentido, vale lembrar que exemplificar ou citar ilustrações não auxilia na aprendizagem 
significativa. É necessário que o aluno tenha consciência da importância história, social e cultural 
da Química como ciência, desmistificando os conceitos alternativos com relação a sua aplicação. 
Para tanto, a contextualização a partir de temas relevantes para a sociedade contemporânea é o fio 
condutor entre o educando e o conhecimento. Nesse contexto, consideramos por fio condutor os 
temas que trazem para o estudante problemas ambientais, sociais ou industriais ligados à Química. A 
partir deles é dada uma visão geral do problema, por meio de atividades, do tratamento de conceitos 
químicos e do uso da linguagem científica, de forma a proporcionar ao estudante uma nova leitura 
do problema, ampliando-o, de certo modo fazendo com que o aluno se posicione, buscando uma 
tomada de decisão (Brasil, 1999b).

Contextualização Histórica

A história da Ciência é considerada conhecimento indispensável para a humanização da ciência 
e para o enriquecimento cultural, passando a assumir o elo capaz de conectar ciência e sociedade 
(Oki e Moradillo, 2008), promovendo a formação crítica e responsável dos nossos futuros cidadãos. 
Desmistifica concepções alternativas oriundas da bagagem que o aluno traz da sociedade em que está 
inserido, como, por exemplo, de que Química é sinônimo de danos ao homem e ao meio ambiente, 
de destruição, venenos etc., e esquecendo, por exemplo, de sua contribuição para a despoluição de 
rios, tratamento do lixo, tratamento de água, entre outros.

Além disso, a contextualização voltada ao aspecto histórico permite ao aluno compreender 
a evolução da Química como ciência, desde a descoberta do fogo até a Química moderna, e sua 
contribuição para a melhoria da qualidade da vida, bem como os danos causados pela sua utilização 
indevida e irresponsável. Permite também que o aluno compreenda que, os recursos oferecidos 
pela ciência podem promover a melhoria da qualidade da vida humana desde que utilizada com 
responsabilidade. Para que isso ocorra, a aprendizagem deve estar associada às competências do 
saber fazer, saber conhecer e saber ser em sociedade (São Paulo, 2010).

Existem dois tipos de abordagem para introduzir conteúdos sobre a natureza da ciência no 
processo de ensino/aprendizagem: a implícita e a explícita. No primeiro, assume-se que na 
dinâmica adotada mensagens implícitas são comunicadas e que a construção do conhecimento 
acontece como consequência do engajamento no processo pedagógico.
Os trabalhos devem possibilitar a inserção do aluno em atividades investigativas, incluindo 
instruções sobre a prática científica. Na abordagem explícita, os objetivos e materiais 
instrucionais são direcionados para aumentar a compreensão da natureza da ciência, de 
forma a incluir a discussão dos conteúdos epistemológicos. (Oki e Moradillo, 2008, p.69)

Nesse sentido, os obstáculos epistemológicos, oriundos das concepções alternativas dos alunos, 
tornam-se uma barreira a ser rompida durante o processo de ensino-aprendizagem. Para tanto, a 
abordagem proposta pelo professor não deve ser restrita à mera descrição ou ilustração de fatos históricos, 
mas deve ser explicado e discutido como contribuição dentro do contexto científico de sua época.
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É importante considerar que as ciências, assim como as tecnologias, são construções 
humanas situadas historicamente e que os objetos de estudo por elas construídos e os 
discursos por elas elaborados não se confundem com o mundo físico e natural, embora este 
seja referido nesses discursos. Importa ainda compreender que, apesar de o mundo ser o 
mesmo, os objetos de estudo são diferentes, enquanto constructos do conhecimento gerado 
pelas ciências através de leis próprias, as quais devem ser apropriadas e situadas em uma 
gramática interna a cada ciência (Brasil, 2000, p. 20).

Contextualização Social

O contexto histórico e social da Química se difunde no que tange uma educação voltada para 
a compreensão da ciência enquanto parte de uma sociedade sociocultural. A sociedade usufrui de 
melhorias conquistadas através das sucessivas descobertas da ciência, mostradas ao longo de uma 
história de erros e acertos. Porém, em contrapartida, muitas vezes informações errôneas sobre a 
aplicação, vantagens e desvantagens da Química são difundidas.

Sabe-se que a evolução tecnológica permite que a informação seja disseminada numa velocidade 
incrível. Porém, muitas dessas informações podem apresentar-se distorcidas, conter termos técnicos 
demais ou erros que dificultam o entendimento da Química enquanto parte de uma sociedade em 
constante crescimento.

Nessa situação, o professor pode assumir o papel de mediador entre a informação e o conhecimento, 
por meio da articulação de conteúdos significativos que permitem o desenvolvimento das competências 
e habilidades voltadas para o “saber ser”.

O aprendizado de Química pelos alunos de Ensino Médio implica que eles compreendam 
as transformações químicas que ocorrem no mundo físico de forma abrangente e integrada 
e assim possam julgar com fundamentos as informações advindas da tradição cultural, da 
mídia e da própria escola e tomar decisões autonomamente, enquanto indivíduos e cidadãos. 
Esse aprendizado deve possibilitar ao aluno a compreensão tanto dos processos químicos 
em si quanto da construção de um conhecimento científico em estreita relação com as 
aplicações tecnológicas e suas implicações ambientais, sociais, políticas e econômicas 
(Brasil, 1999b, p.31).

Nesse âmbito, a aprendizagem significativa se faz através de situações de aprendizagens 
de relevância para o jovem e a sociedade em que ele está inserido. Daí a autonomia do professor 
em reelaborar os contextos apresentados nos Cadernos do professor e do aluno, não deixando de 
contemplar as habilidades propostas pelo currículo. Dessa forma, o professor propiciará ao aluno uma 
visão ampla da importância social da Química na sociedade contemporânea bem como a noção da 
responsabilidade, enquanto cidadão, para com o meio em que vive.

A disciplina Química deve ser estruturada sobre o tripé transformações químicas, materiais 
e suas propriedades e modelos explicativos. Considerando esse tripé, a escolha do que 
ensinar deve estar fundada em temas relevantes, que permitam compreender o mundo físico, 
social, político e econômico, e o estudo deve ser organizado a partir de fatos mensuráveis, 
perceptíveis, para que os alunos possam entender as informações e os problemas em pauta, 
além de estabelecer conexões com os saberes formais e informais já adquiridos. Somente 
então as explicações que exigem abstrações devem ser introduzidas, deixando-se claro que 
não são permanentes e absolutas, mas sim provisórias e historicamente construídas pelo 
ser humano (São Paulo, 2010, p. 127)
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Como mencionado , as situações de aprendizagens propostas nos cadernos do professor e 
do aluno atrelam os conteúdos de Química e suas tecnologias a competências e habilidades que 
o aluno necessita desenvolver ao longo das três séries do Ensino Médio. Porém, o Currículo Oficial 
também contempla a interdisciplinaridade entre as disciplinas da área de Ciências da Natureza e 
suas tecnologias dessa forma, a aprendizagem significativa também é influenciada pela qualidade da 
educação oferecida pelos professores de Biologia e Física. Como é destacado nos PCNEM (Brasil, 
2000, p. 21),

Na perspectiva escolar, a interdisciplinaridade não tem a pretensão de criar novas disciplinas 
ou saberes, mas de utilizar os conhecimentos de várias disciplinas para resolver um problema 
concreto ou compreender um determinado fenômeno sob diferentes pontos de vista. Em 
suma, a interdisciplinaridade tem uma função instrumental. Trata-se de recorrer a um 
saber diretamente útil e utilizável para responder às questões e aos problemas sociais 
contemporâneos.

Podemos perceber que a contextualização está articulada às diferentes áreas das Ciências da 
Natureza e, para tanto, seria interessante a relação entre esses professores a fim de desenvolver 
satisfatoriamente os conteúdos contemplados no Currículo Oficial. Assim, temos um novo desafio: 
propiciar momentos de interação para que esses professores possam compreender a interdisciplinaridade 
da contextualização.

Contextualização Cultural

A cultura caracteriza-se por um conjunto de ações, costumes e conjunto de conhecimentos de um 
povo que fundamentam a compreensão de diversos valores morais e éticos, que guiam o comportamento 
social (Jobin, 2006). Dessa forma, o homem se adapta às condições de vida transformando a sua 
realidade e a da sociedade em que está inserido. Esse é um processo em constante evolução, rico 
e diversificado, caracterizando o desenvolvimento de um grupo social, através do trabalho coletivo 
pelo aprimoramento de valores.

A Química enquanto Ciência, e oriunda das atividades e descobertas humanas, não poderia deixar 
de fazer parte da cultura de nosso país. Assim, podemos perceber a importância da inter-relação de 
seus aspectos históricos, sociais e culturais, que culminam em uma aprendizagem de caráter formativo.

A sociedade do século XXI é cada vez mais caracterizada pelo uso intensivo do conhecimento, 
seja para trabalhar, conviver ou exercer a cidadania, seja para cuidar do ambiente em que se 
vive. Todavia, essa sociedade, produto da revolução tecnológica que se acelerou na segunda 
metade do século XX e dos processos políticos que redesenharam as relações mundiais, 
já está gerando um novo tipo de desigualdade ou exclusão, ligado ao uso das tecnologias 
de comunicação que hoje medeiam o acesso ao conhecimento e aos bens culturais. Na 
sociedade de hoje, é indesejável a exclusão pela falta de acesso tanto aos bens materiais 
quanto ao conhecimento e aos bens culturais (São Paulo, 2010, p.8).

De acordo com a citação, o conhecimento científico torna-se um elemento cultural de grande 
valia, mas que pode levar à sua exclusão se não for oferecido com a qualidade necessária, para que 
o aluno possa se sentir inserido nessa nova sociedade. Diante dessa situação, temos o trabalho 
docente como um fator determinante na formação de cidadãos com valores e atitudes coerentes às 
necessidades da sociedade contemporânea.
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As considerações já destacadas são reforçadas pelos PCNEM (Brasil,1999b, p. 7):

A condução de um aprendizado com essas pretensões formativas, mais do que do conhecimento 
científico e pedagógico acumulado nas didáticas específicas de cada disciplina da área, 
depende do conjunto de práticas bem como de novas diretrizes estabelecidas no âmbito 
escolar, ou seja, de uma compreensão amplamente partilhada do sentido do processo 
educativo.

De acordo com o Currículo Oficial, a cultura não deve estar associada somente ao que é local, 
pitoresco, folclórico, divertimento ou lazer, deixando o conhecimento associado a um saber inalcançável. 
O Currículo Oficial é um norte ao trabalho docente, transposto em situações de aprendizagens que 
associa cultura e conhecimento, a fim de promover aprendizagens significativas para os alunos. A 
cidadania cultural deve ser um dos princípios norteadores do projeto pedagógico da escola, possibilitando 
mobilizar saberes a partir das práticas culturais que compõem nossa sociedade.

Objetivo

Investigar as ideias e proposições a respeito da contextualização no Ensino de Química, procurando 
conhecer os significados atribuídos ao que se refere às práticas de ensino, em que os conteúdos são 
socialmente contextualizados.

Buscar informações sobre as concepções que caracterizam a prática do professor com vistas a 
desmistificar a contextualização do ensino de Química como simples exemplificação e descrição de 
fatos ou situações do cotidiano.

Propor o ensino contextualizado da Química com a abordagem de questões sociais, com vistas 
a desenvolver atitudes e valores e à transformação da realidade social.

Metodologia

Inicialmente, foi realizada uma pesquisa bibliográfica para subsidiar a análise qualitativa feita 
com seis professores de escolas públicas da rede estadual e um Professor Coordenador da Oficina 
Pedagógica (PCNP), a fim de identificar a visão de contexto na prática docente destacando a 
importância da Química no que diz respeito ao seu contexto histórico, cultural e social, antes e depois 
da implementação do Currículo Oficial. Vale lembrar que dois dos professores entrevistados são da 
disciplina de Biologia, mas no momento lecionavam aulas de Química.

 Para a coleta de dados foram utilizados questionários (apêndice I), com base nas categorias 
de análise criadas por Silva (2007): i) entendimento sobre o significado de ensino de Química 
contextualizado; ii), função de uma aula contextualizada e, iii) estratégia para se realizar essa aula. 
Com relação ao entendimento sobre o ensino de Química contextualizado, foram construídas quatro 
subcategorias:

• Aplicação do conhecimento químico – contextualização como apresentação de ilustrações 
e exemplos de fatos do cotidiano, ou aspectos tecnológicos relacionados ao conteúdo de 
química que está sendo tratado. Nesta categoria os conhecimentos químicos assumem alto 
grau de prioridade para o ensino, colocando o contexto num plano secundário.
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• Descrição científica de fatos 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.

• 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.

• 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.

Segundo Silva (2007), com relação à função da aula contextualizada, temos quatro subcategorias 
de análise:

• Motivacional – provocar o interesse do aluno pela Química, pelo conteúdo abordado, 
despertar curiosidade; motivá-lo a estudar química, além de tornar a química mais prazerosa.

• Aquisição de conhecimento – objetiva a aprendizagem de conteúdos específicos da 
química por meio de determinados temas.

• Desenvolvimento de atitudes e valores – compreensão da ciência e tecnologia para atuar 
no mundo físico-social; desenvolvimento de competências de análise, síntese, julgamento.

• Transformação social – aprendizagens desencadeadoras de ações transformadoras da 
realidade social.

Para Silva (2007), as estratégias que os professores adotam para ensinar de modo contextualizado 
podem se dividir em três subcategorias:

• Exemplificação – inserção de ilustrações e exemplos nas aulas de acordo com conhecimento 
químico.

• Discussão – 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.

• 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.

O mesmo questionário foi aplicado ao PCNP da disciplina de Química, apenas mudando o foco 
para as suas observações em sala de aula, durante suas visitas às escolas, e para as intervenções 
realizadas (apêndice II).

A partir das dificuldades apontadas pelos docentes, tentamos desmistificar a contextualização 
como simples descrição de fatos ou situações do cotidiano, considerando as influências da formação 
acadêmica, bem como outros fatores.

No decorrer da pesquisa, consideramos nossa experiência profissional a respeito da contextualização 
no ensino de Química, para a elaboração do trabalho, destacando as dificuldades apresentadas e as 
medidas tomadas para minimizá-las.
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Resultados e discussões

Com base no tema em questão, foi possível pontuar alguns dos desafios, bem como concepções 
apresentadas pelos professores no que diz respeito à contextualização no ensino de Química. Para 
tanto, foi utilizado um questionário com base nas categorias de análise abaixo analisadas.

Entendimento sobre significado do ensino de Química contextualizado

A tabela 1 apresenta os resultados da pesquisa feita com professores de Escolas Públicas 
Estaduais, com relação ao que eles acreditam que seja a contextualização no ensino de Química. Os 
professores das escolas foram identificados como PE1 a PE6.

 Tabela 1 - Significado da contextualização.

SIGNIFICADO DA CONTEXTUALIZAÇÃO

Professores 

Entrevistados

Aplicação do

Conhecimento

Químico

Descrição

Científica 

de Fatos e 

Processos

Compreensão 

da Realidade  

Social

Transformação 

da Realidade 

Social

PE1 X

PE2 X

PE3 X

PE4 X

PE5 X

PE6 X

A partir da análise da Tabela 1, observamos que dois professores entrevistados possuem 
concepções conteudistas no que diz respeito ao significado da contextualização. Considerando 
que o ensino é pautado na função formativa, a descrição científica de fatos e processos só é valida 
quando atrelada à realidade social do educando, o que possibilita o entendimento da realidade de 
forma consciente e crítica.

Vale ressaltar que um desses professores está a mais de 15 anos (EP1) na rede estadual e é 
graduado em Ciências Biológicas , o que nos leva a crer que a influência acadêmica ou o apego aos 
métodos tradicionais de ensino e a falta de conhecimentos específicos da área influenciam nas ações 
pedagógicas desse professor dentro da sala de aula.

No segundo caso (EP4), temos um professor que atua há menos tempo na rede pública estadual 
(cerca de 8 anos) e que trabalha do setor industrial da cidade. Nesse caso, talvez, por não dedicar-se 
exclusivamente ao magistério, não podendo comparecer as Orientações Técnicas (OT) da Diretoria de 
Ensino (DE), e além do fato de ser habilitado em outra disciplina (Biologia), ainda tenha concepções 
equivocadas a respeito da contextualização, fatores que refletem no seu modo de agir em sala aula.
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No entanto, a maioria dos professores entrevistados apresenta concepções de natureza formativa 
com relação à contextualização, o que leva a crer que o olhar do professor sobre o processo de ensino-
aprendizagem tem mudado a cada dia, contribuindo assim para a qualidade da formação dos alunos.

Com relação a essa categoria de análise, foram feitas as mesmas questões para o PCNP de 
Química. Contudo, o foco foram as observações das aulas dos professores de toda a DE. Segundo 
esse professor, a questão da contextualização tem sido melhorada na prática da sala, principalmente, 
após a implementação do Currículo Oficial, até mesmo por que é difícil para o professor manter a 
atenção do aluno se a aula não fizer sentido a sua realidade. No entanto, é possível ainda encontrar 
alguns professores com dificuldades em realizar a contextualização de maneira produtiva, pois atribui 
a isso apenas a mera descrição, exemplificação ou ilustração de fenômenos corriqueiros.

Segundo o PCNP, nos primeiros anos da implementação do Currículo Oficial, ainda denominado 
Proposta Curricular, houve uma grande resistência em desenvolvê-lo justamente pelo fato do professor 
precisar estudar os contextos de aplicação da Química que eram abordados nos cadernos da SEE-SP, 
já que o professor estava acostumado a trabalhar o que queria e como queria. Agora, essa resistência 
praticamente não existe, e o desafio é a contextualização e as avaliações, que na maioria das vezes 
aparecem equivocadamente voltadas para o ensino conteudista.

Função de uma aula contextualizada

Neste item, apresentamos as diferentes subcategorias para a função da contextualização, propostas 
na metodologia deste trabalho, bem como a os resultados da discussão com PCNP de Química.

Como mostra a tabela a seguir, metade dos professores entrevistados acredita que a contextualização 
contribui para a transformação social, objetivando o processo de ensino aprendizagem no que diz respeito 
à formação do jovem para viver em sociedade. Por outro lado, nenhum enxergou a contextualização 
como meio de desenvolver atitudes e valores, fatores indispensáveis para a aprendizagem formativa 
e, consequentemente, para a transformação social.

Tabela 2 - Caráter da contextualização no ensino

CARÁTER DA CONTEXTUALIZAÇÃO

Professores 

Entrevistados
Motivacional

Aquisição de  

conhecimento

Desenvolvimento  

de Atitudes e

Valores

Transformação

Social

PE1 X

PE2 X

PE3 X

PE4 X

PE5 X

PE6 X
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Dois dos entrevistados apontaram a contextualização como meio para a aquisição de conhecimento. 
Ainda que sejam utilizados temas de relevância social nessa situação, temos como foco apenas os 
conteúdos, o que não está associado à função formativa.

Por fim, apenas um professor acredita que a contextualização tenha função motivacional, o que 
nos leva novamente a questão da formação acadêmica e do apego as tradicionais metodologias de 
ensino.

Para o PCNP entrevistado, ainda existem docentes que acreditam que a contextualização é 
uma forma de motivar o aluno a participar das aulas e com isso aprender os conteúdos a serem 
desenvolvidos ao longo das aulas. Porém, para ele, o que causa isso é a visão distorcida que o 
professor ainda possui sobre a formação do aluno, em que o conteúdo tem que ser visto como um 
meio significativo socialmente para desenvolver as habilidades que o aluno necessita para viver em 
sociedade e transformar a sociedade onde vive.

 Segundo o PCNP, houve um avanço significativo no processo de ensino/aprendizagem após a 
implementação do Currículo Oficial, mas ele acredita que a escola irá realmente mudar quando houver 
a mudança dos valores e atitudes da sociedade.

Estratégia para ser realizada em sala de aula

Foram apresentadas aos professores as estratégias propostas na metodologia deste trabalho. 
Na tabela a seguir é possível observar os resultados dessa pesquisa.

Tabela 3 – Estratégias de contextualização

ESTRATÉGIAS DE CONTEXTUALIZAÇÃO

Professores 

Entrevistados

Exemplificação Discussão Problematização

PE1 X

PE2 X

PE3 X

PE4 X

PE5 X

PE6 X

Na análise dos itens de estratégias abordadas pelos docentes em sala de aula, foi possível 
observar que dois deles (PE1 e PE4) utilizam exemplos do dia a dia para contextualizar suas aulas. 
Outros dois professores (PE2 e PE5) utilizam como estratégia de contextualização a discussão em sala 
em aula. Tal abordagem permite uma interação maior entre professor e aluno. Porém, essa estratégia 
seria ainda mais eficaz se partisse de uma problematização, onde o professor poderia, a partir dos 
conhecimentos prévios dos alunos, desenvolver as competências e habilidades necessárias para a 
formação do aluno.
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 Dois professores (PE3 e PE6) disseram que a problematização é a estratégia utilizada em 
sala de aula. Vale lembrar que um deles (PE6) destacou que os Cadernos do professor apresentam 
situações de aprendizagens contextualizadas, com todas as orientações para a realização da aula. 
No entanto, os dados da tabela indicam que os professores ainda não desenvolvem satisfatoriamente 
as sequências didáticas contempladas nos cadernos. Vale ressaltar que estes cadernos possuem os 
conteúdos mínimos necessários para a abordagem didática contextualizada, cabendo ao professor 
organiza-los e complementá-los quando necessário.

 Para o PCNP, isso ocorre por conta da falta de motivação, muitas vezes justificadas, pelos 
professores por conta de problemas que atrapalham seu trabalho em sala de aula, tais como: jornada 
de trabalho excessiva, baixo salário, muitos alunos por sala e a indisciplina. Segundo ele, as OT, as 
Aulas de Trabalho Pedagógico Coletivo (ATPC) e os cursos de formação continuada oferecidos pela 
SEE-SP são momentos em que os professores podem trocar experiências para o aprimoramento da 
profissão e ter contato com novas abordagens.

Conclusão

Diante do exposto, foi possível perceber que o ensino de Química, principalmente no que diz 
respeito à contextualização, teve um avanço significativo após a implementação do Currículo Oficial. 
Este material, norteador do trabalho docente, trouxe em seu conteúdo novas perspectivas para a o 
ensino da Química. Os conteúdos, agora atrelados às competências e habilidades, apresentam caráter 
formativo que permite a inserção de um cidadão consciente, crítico e responsável na sociedade, a 
partir da aprendizagem significativa.

 Durante a pesquisa, observou-se que vários fatores influenciam as práticas dos docentes em 
sala de aula. Dentre elas, destacar destacam-se a) as excessivas horas de trabalho, já que vários 
professores exercem cargos/funções em mais de uma escola/instituição por conta do baixo salário; 
b) o apego às metodologias tradicionais de ensino, que visam apenas à mera transmissão do 
conhecimento sem nenhuma relevância social para o aluno; c) a falta de tempo/interesse em preparar 
aulas práticas, de informática ou de apresentação de vídeos, por conta da excessiva jornada de 
trabalho ou da indisciplina; d) a falta de motivação em realizar cursos de formação continuada; e e) a 
falta de profissionais habilitados na área.

 Os itens destacados revelam o perfil docente e suas angustias no âmbito de profissão. É importante 
que o professor esteja preparado para atuar em sala de aula. Como esclarecem Gabini e Diniz (2009),

Em seu trabalho diário nas salas de aula, os professores se deparam com situações diversas 
para as quais devem encontrar uma solução imediata. As decisões que irão tomar diante das 
dificuldades de aprendizagem, dos aspectos da interação do grupo e de questões individuais 
determinarão o sucesso, ou não, no tratamento desses entraves. Para tal, necessitam mobilizar 
seus conhecimentos teóricos, formativos e aqueles que a experiência aponta. Logo, saber 
olhar para esses acontecimentos do cotidiano da escola, perceber suas especificidades, 
suas particularidades, discutir e refletir junto a todos os que atuam no espaço escolar são 
características essenciais para o professor.

 Para tanto, é determinante a visão que o docente apresenta sobre a função formativa da 
aprendizagem, já que a Ciência esta intimamente ligada à evolução tecnológica e ao meio em que 
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vivemos. Apenas exemplificar ou ilustrar fenômenos/transformações químicas não é o suficiente. As 
questões aplicadas em sala de aula devem ter caráter investigativo, com função de intervenção na 
realidade. Essa visão ainda precisa ser desenvolvida pelos docentes, pois percebemos que alguns 
apresentam somente concepções conteudistas do ensino de Química.

No entanto, para que a visão de ensino-aprendizagem seja mudada é preciso que os docentes 
estejam abertos às novas perspectivas curriculares para o Ensino de Química, e que se habilitem 
a participar dos cursos de formação continuada oferecidos pela nossa DE. Com relação à função 
formativa da contextualização temos a escola como espaço de resolução de problemas, por intermédio 
da mobilização de competências (Lopes, 2002), desenvolvidas utilizando situações de aprendizagens 
significativas. Acreditamos que esse deve ser o olhar do professor para a função da contextualização, 
permitindo a ampliação das possibilidades pedagógicas no exercício da função.

Apesar da visão distorcida que alguns docentes ainda apresentam, a contextualização vem sendo 
desenvolvida a fim de investigar, descobrir e propor intervenções plausíveis na realidade. Sabemos 
que ainda estamos avançando para uma formação melhor, tanto do professor quanto do aluno, mas 
este é o início de uma nova concepção de ensino-aprendizagem.

As metodologias utilizadas pelos professores estão, em sua maioria, pautadas nas discussões 
acerca dos temas propostos. O que é muito satisfatório já que antes o professor falava e o aluno ouvia 
e fazia cópia.

Embora a SEE-SP ofereça materiais ao professor e ao aluno, o professor deve se sentir à vontade 
para adaptar, ou reestruturar, as situações apresentadas nesses materiais, desde que contemple a 
todas as habilidades apontadas para o volume, o que representa um dos grandes desafios docentes.

As situações propostas pelos cadernos da SEE-SP trazem problematização, discussão, resolução 
de problemas e análise da aprendizagem. Muitos professores apresentam dificuldades em elaborar 
sequências didáticas diversificadas, como as propostas nos cadernos. Esse é um problema que se 
estende das práticas em sala de aula até às avaliações, que acabam visando apenas conteúdos em 
detrimento das competências e habilidades.

Por fim, conclui-se que a contextualização não é mais uma forma de chamar a atenção do aluno, 
é uma metodologia de trabalho que implica no processo do aprender a aprender. O olhar reflexivo do 
docente sobre a sua formação e seu trabalho formativo é determinante para a mudança das práticas 
pedagógicas em sala aula. No entanto, as concepções distorcidas dos docentes sobre a contextualização 
vêm sendo melhoradas, o que recai sobre o trabalho reflexivo oferecido nas escolas, e nos cursos de 
formação continuada de professores, no que tange a prática docente.
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Apêndice

QUESTIONÁRIO DO PROFESSOR

1. Assinale, em sua opinião, qual a melhor alternativa para o significado de ensino 
de Química contextualizado:

 □ Aplicação do conhecimento químico

 □ Descrição científica de fatos e processos

 □ Compreensão da realidade social

 □ Transformação da realidade social
JUSTIFIQUE:  
 
2. Assinale, em sua opinião, qual a melhor alternativa para a função de uma aula 

contextualizada:
 □ Motivacional

 □ Aquisição de conhecimento

 □ Desenvolvimento de atitudes e valores

 □ Transformação social
JUSTIFIQUE:  
 
3. Assinale, em sua opinião, qual a melhor alternativa de estratégia para se 

realizar essa aula, com vistas ao ensino de Química contextualizado:
 □ Exemplificação

 □ Discussão

 □ Problematização
JUSTIFIQUE:  
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