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                                              Resumo 

Neste artigo pretendo apresentar como compreender a 
química através de uma metodologia que busque criar inter-
relações entre os conteúdos da disciplina com temas vindos 
da realidade do aluno, tendo como base o desenvolvimento de 
atividades educativas diferenciadas e contextualizadas com o 
cotidiano do aluno, gerando uma maior motivação e 
envolvimento deste durante as aulas. 
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1. Introdução 

 

Atualmente, o ensino de Química baseia-se na transmissão de informações, 

na aprendizagem mecânica de definições e de leis isoladas, na memorização de 

fórmulas e equações. Reduz-se o conhecimento químico a muitos tipos de 

classificações, à aplicação de regras desvinculadas de sua real compreensão. Há 

uma preocupação com apresentar uma grande quantidade de informações, na 

tentativa de se cumprir todo o conteúdo que os livros didáticos tradicionalmente 

abordam. Dessa maneira, torna-se difícil o envolvimento efetivo dos estudantes no 

processo de construção de seus próprios conhecimentos.  Uma compreensão mais 

abrangente e participativa do que se deve buscar para o ensino da Química é, 

claramente sinalizada nas orientações educacionais complementares aos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (2002, p. 87): 

“[...] 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”. 
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Considerando que o estudo da química foi sendo construído a partir de 

estudos das transformações químicas e das propriedades das substâncias, 

originando  modelos explicativos que foram gradualmente se desenvolvendo até se 

tornarem extremamente elaborados. Partindo da premissa que os alunos trazem 

informações prévias e o professor deve organizá-las para levar os alunos à 

construção do conhecimento químico, faz-se necessário uma interação entre eles. 

Neste sentido, a abordagem pedagógica será baseada nas teorias sócio-

construtivista, propondo uma intervenção nas zonas de desenvolvimento proximal 

dos alunos como organizadores de aprendizagens.  

  Embora os conceitos químicos não sejam absorvidos já completamente 

formados, há necessidade de uma interação entre educando como aprendiz e o 

educador como facilitador no processo de ensino-aprendizagem, sempre 

considerando que a relação do homem com o mundo não é direta, mas sim 

mediada por produtos culturais humanos. Neste sentido, se existir uma relação de 

proximidade entre ambos, produzindo parcerias na sala de aula, provavelmente o 

processo de aprendizagem desempenhará um papel predominante na aquisição do 

conhecimento cientifico. Descobrir a relação complexa entre a instrução e o 

desenvolvimento dos conceitos científicos, especificamente no estudo da disciplina 

de química, é uma importante tarefa vivenciada pelo educador, que consciente ou 

inconscientemente, permeia sua metodologia de ensino ao ponto de influenciar    

sua  ação na  sala de aula. 

 

2. A evolução do conhecimento científico 
 

A proposta curricular atual para o ensino da química visa a favorecer a 

formação de jovens que saibam interagir de forma mais consciente e ética com o 

mundo em que vivem, ou seja, com a natureza e a sociedade.  A objetivação desta 

proposta exige dos docentes na disciplina em questão a necessidade de buscar 
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práticas que oportunizem a construção do conhecimento científico pelos alunos, 

segundo Pietrobon (2006, p.78):  

 

“[...] Em se tratando de formação docente, a 
mesma deve objetivar a formação crítica, reflexiva e 
transformadora do professor diante do 
conhecimento. Para acompanhar a evolução tão 
acelera da ciência em termos de descobertas 
científicas, faz-se necessária a pesquisa constante 
por parte dos docentes, a mudança de postura 
frente ao trabalho em sala de aula, o qual necessita 
ser reelaborado, já que uma prática fragmentada 
não atende mais às necessidades da sociedade 
atual. Nesse sentido, a compreensão da evolução 
do conhecimento em termos conceituais possibilita 
que os docentes, de modo especial, saibam explicar, 
justificar e reconhecer a urgência de modificar sua 
prática. No entanto, isto ocorre se há uma reflexão 
sobre sua epistemologia.” 

 
 

Partindo do princípio que o conhecimento científico é atemporal e, 

diretamente relacionado com o pensamento vigente em diferentes períodos 

históricos, o professor necessita compreender  como se processou a relação entre o 

sujeito e o objeto do conhecimento, isto só será possível se compreender como tais 

conceitos evoluíram durante os séculos até os dias atuais. Basicamente, podemos 

relacioná-lo da seguinte maneira:   

- ciência grega (século VII AC até final do século XVI) - conhecida como 

filosofia da natureza tinha como preocupação a busca do saber a compreensão da 

natureza das coisas e do homem. Conhecimento este desenvolvido pela filosofia 

que hoje é distinta da ciência.  Deixaram de lado a mitologia, que na sua concepção, 

os fenômenos ocorriam devido a forças espirituais e sobrenaturais (deuses) e 

inseriram a idéia de que existe uma ordem natural no universo não influenciado 

pelos  deuses.  Através do modelo platônico perceberam que o verdadeiro mundo  

está nas idéias, acreditando  que a inteligência só pode ser alcançada por meio  da 

busca da verdade com o diálogo, ou lógica desenvolvida por teses.  Por fim, o 

modelo aristotélico afirma  que o conhecimento depende de uma  justificativa lógica, 

com argumentos verdadeiros para sustentarem os princípios, assim  propõe uma 

ciência que produza conhecimento fiel à realidade por estar amparado no 

observável e pela sua característica de necessidade; 
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- ciência moderna (século XVII até final do século XIX) – Durante o 

renascimento onde se introduziu a experimentação científica modificou-se 

radicalmente a compreensão e concepção teórica de mundo, ciência, conhecimento 

e método. Segundo Francis Bacon, as principais formas de aquisição do 

conhecimento estavam relacionadas com  a observação e a experimentação dos 

fenômenos , que passou a ser conhecido como método científico e deveria seguir os 

passos da experimentação, formulação de hipóteses, repetição da experimentação 

por outros cientistas, repetição do experimento para testar hipóteses e formulação 

das generalizações e leis. Galileu Galilei ao introduzir a matemática e a geometria 

como linguagens da ciência e o teste quantitativo experimental estabeleceu o 

domínio do diálogo científico e o diálogo experimental, que era o diálogo entre o 

homem e a natureza. Newton, dando uma interpretação diferente da de Galileu, 

afirmava que suas leis e teorias eram tiradas dos fatos, sem interferência da 

especulação hipotética, originando o método científico indutivo confirmável. O 

sucesso das aplicações de Newton no decorrer de três séculos gerou uma 

confiabilidade cega neste tipo de ciência que fez com que, não apenas as ciências 

naturais, mas também as sociais e humanas, procurassem esse ideal científico e o 

aplicassem para ter os mesmos resultados; 

- ciência contemporânea (início do século XX até os dias atuais) - no início do 

século XX as idéias de Einstein e Popper revolucionaram a concepção de ciência e 

método científico. Os princípios tidos com incontestáveis foram cedendo  lugar à 

atitude crítica, e com a publicação da obra de Bachelard “O Novo Espírito Científico” 

houve uma ruptura na concepção de método científico  com o senso comum, tal fato 

se dá através da superação do empirismo pelo racionalismo. Isto significa que o 

método científico já não é direto e imediato, mas indireto e mediado pela razão. Nas 

suas palavras: 

“[...] várias vezes, nos diferentes trabalhos 
consagrados ao espírito científico, nos tentamos 
chamar a atenção dos filósofos para o caráter 
decididamente específico do pensamento e do 
trabalho da ciência moderna. Pareceu-nos cada vez 
mais evidente, no decorrer dos nossos estudos, que 
o espírito cientifico contemporâneo não podia ser 
colocado em continuidade com o simples bom 
senso. Bachelard (1972, p.15)” 

 



 

Revista Eletrônica Saberes da Educação – Volume 4 – nº 1 - 2013 
 

 

5

Nesta nova visão, pode-se deduzir que o conhecimento científico é resultado 

decorrente da identificação de dúvidas e da necessidade de elaborar e construir 

respostas para esclarecê-las. A investigação científica desenvolve-se porque há 

necessidade de construir uma possível resposta ou solução para um problema, 

decorrente de algum fato ou conjunto de conhecimentos teóricos. A ciência atual 

reconhece que não existem regras para uma descoberta, e os pesquisadores 

podem seguir caminhos diversos para chegar a uma conclusão. 

A concepção atual do método científico ou de como fazer ciência é aplicado 

no Brasil e reflete-se no modelo educacional proposto pelo MEC nos parâmetros 

curriculares nacionais (PCNs) , publicado em 1997, os quais orientam a inclusão 

nas aulas  de temas como tecnologia, meio ambiente e saúde. Como os desafios do 

mundo contemporâneo são muitos e devem ser relacionados com as 

transformações da ciência, faz-se necessário compreender o pensamento histórico-

cultural de aquisição do conhecimento. Segundo Vygotsky, a construção do 

conhecimento não exige uma ruptura com o senso comum, mas a reestruturação de 

tal conceito conectando o que já existia com os conceitos científicos ou 

conhecimento científico. Ele afirma: 

“[...] Embora os conceitos científicos e 
espontâneos se desenvolvam em direções 
inversas, os dois processos estão estreitamente 
relacionados. Ao forçarem lentamente o seu 
caminho ascendente, os conceitos quotidianos 
abrem caminho para os conceitos científicos e o 
seu desenvolvimento descendente. Cria uma série 
de estruturas necessárias para a evolução dos 
aspectos mais primitivos e elementares de um 
conceito, que lhe dão corpo e vitalidade. Os 
conceitos científicos, por seu turno, fornecem 
estruturas para o desenvolvimento ascendente dos 
conceitos espontâneos da criança rumo à 
consciência e à utilização deliberada. Os conceitos 
científicos desenvolvem-se para baixo, através dos 
conceitos espontâneos; os conceitos espontâneos 
desenvolvem-se para cima, através dos conceitos 
científicos. (VYGOTSKY, 2009, p.251-252) ” 

Neste sentido o professor torna-se um mediador influenciando na construção 

do intelecto do aluno, fazendo do ensino aprendizagem uma ligação entre senso 

comum e o conhecimento científico.  Para tanto, a dialética pode ser usada de 

modo, interdisciplinar,  multidisciplinar,  transdisciplinar, possibilitando a aquisição 

do conhecimento, do crescimento individual e principalmente coletivo dos 
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estudantes. Assim, a idéia de ensino aprendizagem  inclui a interdependência dos 

indivíduos  envolvidos  no processo,  isto é, o aprendizado ocorre na interação 

social entre aluno e professor, o que Vygotsky denomina zona de desenvolvimento 

proximal. 

 

3. A relevância do senso comum na construção do conhecimento 

 

Os jovens possuem vários esquemas de conhecimento utilizados para 

interpretar os fenômenos com que se deparam no seu  dia-a-dia, tais esquemas são 

fortemente apoiados pela experiência pessoal e pela socialização em uma visão de 

senso comum (Driver,1999). Tal proposição têm mudado a maneira de entender a 

construção do conhecimento científico no sistema de ensino atual, o aprender deixa 

de ser um  processo de recepção passiva em que vigora a metodologia tradicional 

com aulas expositivas e teorias livrescas, para se tornar uma aprendizagem 

significativa, caracterizada por construções paralelas relacionando o senso comum 

a contextos específicos da área científica. 

 Dentro de domínios específicos das ciências existem maneiras  de moldar e 

interpretar as idéias informais que prevalecem no raciocínio de crianças e jovens, 

afim de transformá-los em conhecimento científico. Para uma melhor compreensão 

deste conceito, podemos recorrer à seguinte pergunta: porquê a massa de um bolo 

“cresce” ao ser levada ao forno? A resposta imediata, da maioria dos alunos é, 

devido ao fermento adicionado à massa durante a mistura dos ingredientes, o que 

está correto. Percebe-se claramente um tipo de conhecimento informal que 

prevalece no raciocínio do aluno, adquirido por meio da observação e 

questionamentos, que na maioria das vezes é perfeitamente adequado para 

interpretar e orientar suas ações.  

Assim, podemos perceber que o senso comum usado pelo aluno para 

explicar o fenômeno da fermentação é pobre porém verdadeiro em sua essência, 

mas difere em muito quanto ao conhecimento científico da questão proposta. O 

raciocínio científico é caracterizado pela formulação explicita de teorias, objetivando 

a construção de um quadro geral e coerente do mundo, ou seja, o compromisso 
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científico é satisfeito por modelos que tenham maior generalização e escopo 

(Driver,1999). 

Do ponto de vista científico, como resposta à questão formulada 

anteriormente, um cientista diria: a fermentação é um processo de transformação de 

uma substância em outra, produzida a partir de microorganismos, tais como fungos, 

bactérias, ou até o próprio corpo, chamados nestes casos de fermentos. Um 

exemplo de fermentação é o processo de transformação dos açúcares das plantas 

em álcool, tal como ocorre no processo de fabricação da cerveja, cujos etanol e gás 

carbônico são produzidos a partir do consumo de açúcares presentes no malte, 

obtido através da cevada germinada. Este é o mesmo processo usado no preparo 

da massa do pão (ou bolo), onde os fermentos das leveduras ou fungos consomem 

o açúcar obtido do amido da massa do pão, liberando gás carbônico, que aumenta o 

volume da massa. 

Com base na questão exposta, percebe-se claramente a atuação do 

professor na sala de aula,o mesmo deve ser capaz de levar o aluno a compreensão 

dos fenômenos que ocorrem a sua volta, sem deixar de lado as experiências e 

vivencias dos seus alunos.  Torna-se importante ressaltar que o professor não pode 

só ministrar aulas expositivas neste intento, segundo Trindade (2010), a sala de 

aula é local privilegiado do ponto de vista das relações que se estabelecem entre 

aluno e aluno, aluno e professor e destes com o conhecimento, uma vez, que 

cotidianamente, essas relações têm ocorrência sistemática, sendo planejadas com 

base em alguma perspectiva didático-pedagógica. Cabe ao professor, durante sua 

intervenção em sala de aula e por meio de sua interação com a classe, ajudar o 

aluno a transformar sua curiosidade em esforço cognitivo e a passar de um 

conhecimento confuso, sincrético, fragmentado, a um saber organizado e preciso. 

Portanto, faz-se necessário trabalhar com metodologias diferenciadas ( aulas 

práticas, textos relativos ao assunto, jogos, recursos áudio visuais, entre outros ) 

que auxiliem na construção do conhecimento científico. 

 

4. Química na sala de aula 

 

Objetivando uma aprendizagem significativa na disciplina de química, muitos 

educadores estão mudando suas estratégias em sala de aula, onde o foco deixou 
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de ser a preparação do aluno para testes e vestibulares passando para uma 

formação que contemple o crescimento pessoal e social do mesmo. Segundo a 

proposta curricular para o ensino de química do estado de São Paulo (SEE-SP, 

2008), para que uma aprendizagem significativa seja alcançada, é necessário o 

envolvimento ativo dos alunos nesse processo. Essa participação efetiva requer que 

o professor  dê voz ao aluno,  conhecendo  o que ele pensa e como enfrenta as 

situações-problema propostas , num processo dialógico que o auxilie na         re-

elaboração de suas idéias” 

Torna-se claro para nós educadores, que ensinar química é diferente de uma 

educação química.  O ensino de Química subtende uma postura onde esse 

processo faz-se centrado no professor (que ensina) e, em situações extremas, pode 

resumir-se a ações em sala de aula. Já por Educação Química entendemos uma 

postura onde valoriza-se a construção de conhecimentos pelo aluno (que elabora 

conceitos) e a extensão do processo ensino-aprendizagem ao cotidiano, a práticas 

de pesquisa experimental, ao exercício da cidadania e ao resgate da História da 

Ciência como veículo contextualizador, humanizador e recurso instrucional 

importante (Machado,2012). 

Partindo-se do princípio que o livro didático e o quadro negro tornaram-se 

instrumentos de apoio do professor e não mais o motivo central de uma aula, 

devemos repensar os conteúdos a serem ensinados, bem como  as estratégias de 

ensino. É neste momento que o professor necessita estar com a mente aberta para 

buscar novas metodologias embasadas em temas relevantes que permitam   ue os 

alunos participem ativamente das aulas, favorecendo a formação de indivíduos que 

saibam interagir de forma consciente e ética com a natureza e sociedade na qual 

estão inseridos. Assim, o professor deve se apropriar dos vários recursos didáticos 

disponíveis para auxiliar na compreensão dos conteúdos, levando os seus alunos a 

construção de conceitos científicos a partir daquilo que o aluno já traz, ou seja, 

através do conhecimento espontâneo. Esse é o caminho natural no processo de 

ensino aprendizagem dentro da perspectiva sócio-construtivista, pois aproxima a 

ciência da realidade do aluno numa linguagem simples, impedindo que o 

conhecimento se torne algo inatingível. Como exemplo, além das aulas 

experimentais que são essenciais na compreensão de fenômenos químicos e 
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físicos, o professor pode recorrer a jogos didáticos e a sites que disponibilizam jogos 

interativos em química. 

Com relação as aulas práticas a maior dificuldade está em trabalhar  num 

laboratório a altura de  uma  excelente aula experimental, porém nada impede ao 

professor de elaborar ou pesquisar outros experimentos  mais simples, adaptando-

os ao seu conteúdo. Algo simples, porém  muito interessante, facílimo de ser feita 

em sala de aula e com receita disponível na internet , seria  introduzir uma aula 

sobre hidrocarbonetos produzindo uma geleca ou  amoeba. Este experimento além 

de divertido, gera uma discussão sobre as propriedades e aplicações da cola  

branca , cuja as principais são  produção de lonas para cobertura e chicletes. 

Quanto ao uso dos jogos didáticos na sala de aula, Fialho (2007, p.19) tem 

como motivação uma necessidade crescente e atual de transformar material 

reciclável em peças úteis, lúdicas, pedagógicas e divertidas em uma perspectiva de 

mudanças de práticas: artística e econômica.   Para ilustrar pode ser usado o jogo 

dominó em química, que consiste em 28 peças elaboradas com caixinhas de 

fósforo, onde cola-se  retângulos com símbolos e nomes de alguns elementos da 

tabela periódica. Tal jogo tem como objetivo exercitar a memória e o raciocínio, 

trabalhar com exigência de regras e melhorar o relacionamento em grupo.  

  

 

5.Considerações finais 

 

O presente artigo considera que os alunos, no que diz respeito a disciplina de 

química, possuem representações cotidianas sobre os fenômenos que a ciência 

explica. Essas representações, as quais denominam-se senso comum ou 

conhecimento espontâneo são essenciais para a construção do conhecimento 

científico e devem ser levadas em consideração pelo professor na elaboração do 

plano de aula,  a fim de que os alunos possam conscientemente reconhecer, 

compreender e refletir sobre  a cultura científica atual. Com relação ao processo de 

ensino  aprendizagem, as teorias sócio-construtivistas devem auxiliar na elaboração 

de aulas dinâmicas e participativas em que o professor como mediador deve estar 

sempre atualizado e trabalhando com métodos alternativos,oferecendo um ensino 

com resultados significativos para o aluno.  
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Por fim, e não menos importante deve ser a valorização do professor, seria 

desejável mais oportunidades e incentivos em sua própria formação específica, bem 

como a pedagógica. É necessário que o mesmo participe de grupos de estudo e 

pesquisa, cursos de atualização e especialização; só através da troca de 

experiências que deram certas haverá mudanças na educação. 
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