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SEQUENCIAS DIDÁTICAS: um estado do conhecimento nos anais do Encontro 

Nacional de Ensino de Química (ENEQ) 

Cristina Emanuelly da Silva1 

Luciana Medeiros Bertini2 
 

 
RESUMO 

O processo de ensino-aprendizagem na disciplina de química no ensino médio, 

principalmente a relação conceitual científica com o cotidiano do aluno, vem se 

configurando como um grande desafio. Muitas são as discussões relacionadas a essa 

abordagem e quais critérios devem seguir para que se tenha um ensino de qualidade. 

Pensando nisso, muitos pesquisadores dessa área buscam alternativas para resolver 
essas necessidades apresentando novos métodos de ensino. Com isso, este trabalho 

teve como objetivo realizar uma pesquisa do tipo estado da arte, sobre as sequencias 

didáticas apresentadas para o ensino de química, presentes nos anais do Encontro 

Nacional de Ensino de Química (ENEQ) nas edições de 2014 a 2018. A pesquisa 

pautou-se na abordagem qualitativa e foi realizada na plataforma digital do evento, 

seguindo alguns critérios estabelecidos para averiguar as mais variadas estratégias de 

aprendizado. O processo metodológico aconteceu em dois momentos: foram 

selecionados os artigos que apresentassem a palavra sequência didática, trazendo uma 

totalidade de 66 artigos e depois, como forma de delimitar o objeto de estudo, foram 

pensados em dois parâmetros: primeiro, o artigo deve tratar de um conteúdo 

programático da disciplina de química, e segundo, a aplicação da sequência didática 

deve ter sido realizada com alunos do ensino médio regular. A partir desses 
parâmetros foram selecionados 18 artigos para análises. De um modo geral, os artigos 

apresentam resultados satisfatórios quanto aos seus objetivos, deixando claro toda a 

sequência didática utilizada e a aceitação e aprovação dos métodos pelos alunos. Além 

disso, os resultados indicaram a preocupação, por parte dos aplicadores, em relacionar 

o saber científico com o cotidiano do aluno, facilitando o processo de aprendizagem 

e melhorando o interesse das turmas aos conteúdos relacionados. Este trabalho se 

configura como referência válida não só para o ensino de química, mas para o ensino 

nas diversas áreas do conhecimento, mediante o tratamento dos dados, esse contexto 

pode ser aplicado e pensado para qualquer disciplina, pois nos leva a refletir sobre 

quais estratégias se utilizar para promover uma aprendizagem significativa.  

 
PALAVRAS-CHAVE: Sequencia didática; Aprendizagem significativa; Ensino de 

química; ENEQ 

 

 

INTRODUÇÃO 

 O processo de ensino-aprendizagem na disciplina de química no ensino médio, 

principalmente a relação conceitual científica com o cotidiano do aluno, vem se configurando 

como um grande desafio. Muitas são as discussões relacionadas a essa abordagem e quais 

critérios devem seguir para que se tenha um ensino de qualidade. Pensando nisso, muitos 

pesquisadores dessa área buscam alternativas para resolver essas necessidades apresentando 

novos métodos de ensino, pois não se trata apenas do ensinar, mas do ensinar com o objetivo 

de aprender e esse aprendizado deve ser significativo.  

 Para David Ausubel (1982) a aprendizagem significativa ocorre a partir do momento 

em que o conteúdo ministrado é incorporado aos conhecimentos prévios do aluno relacionando-

 
1 Mestranda em Ensino pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino (UERN/UFERSA/IFRN). Graduada em 
Licenciatura em Química pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte/IFRN. 

e-mail: cristinaemanuelle@hotmail.com. 
2 Doutora em Química pela Universidade Federal do Ceará. Docente do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte - Campus Apodi e do Programa de Pós-Graduação em Ensino 

(UERN/UFERSA/IFRN), e-mail: luciana.bertini@ifrn.edu.br 
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os com o seu dia-a-dia. O autor ressalta que quando isso não acontece, denomina a 

aprendizagem de mecânica ou repetitiva, tendo em vista que não existe uma atribuição de 

significados que se possa relacionar esse novo conteúdo à vivência dos alunos, e isso resulta 

em um armazenamento de conhecimento isolado e sem relação nenhuma com algo concreto do 

cotidiano.  
 

Para haver aprendizagem significativa são necessárias duas condições. Em 

primeiro lugar, o aluno precisa ter uma disposição para aprender: se o 

indivíduo quiser memorizar o conteúdo arbitrária e literalmente, então a 
aprendizagem será mecânica. Em segundo, o conteúdo escolar a ser aprendido 

tem que ser potencialmente significativo, ou seja, ele tem que ser lógica e 

psicologicamente significativo: o significado lógico depende somente da 
natureza do conteúdo, e o significado psicológico é uma experiência que cada 

indivíduo tem. Cada aprendiz faz uma filtragem dos conteúdos que têm 

significado ou não para si próprio (PELIZZARE et al, 2002). 
 

 Neste raciocínio, a sequência didática tem se constituído como um dos métodos mais 

utilizados para a obtenção da aprendizagem significativa e é importante reiterar de que essa 

aprendizagem traz como característica os conhecimentos prévios e novos dos alunos, 

apresentando significados e estabilidade sobre os conteúdos estudados.  Para Zabala (1998, p. 

18) a sequência didática é “um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para 

a realização de certos objetivos educacionais, que têm um princípio e um fim conhecidos tanto 

pelos professores como pelos alunos”.  

Sobre essa perspectiva, esse trabalho que é de natureza qualitativa, teve como objetivo 

realizar uma pesquisa do tipo estado da arte, sobre as sequências didáticas apresentadas para o 

ensino de química, presentes nos Anais do Encontro Nacional de Ensino de Química (ENEQ) 

nas edições de 2014 a 2018, buscando se aprofundar nos mais variados métodos para a 

construção do conhecimento significativo. Essa abordagem metodológica foi pertinente, pois 

permitiu uma dialética quanto aos fatos analisados proporcionando uma reflexão sobre como 

desenvolver aulas que tragam resultados positivos e instigantes para os alunos.  

As pesquisas do tipo estado da arte ou estado do conhecimento, apresentam caráter 

bibliográfico, trazendo propriedades em comum como: desbravar e discutir produções 

acadêmicas nos seus mais variados campos do conhecimento. Além de apresentar a 

particularidade de descrever e partilhar o tema investigado através de parâmetros e descritores 

estabelecido pelo autor. Sua principal fonte de dados são os catálogos com produções 

acadêmicas, mas não se restringe somente a eles (FERREIRA, 2002).  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Inicialmente, para realização da pesquisa estado do conhecimento, foi selecionado o 

evento no qual seria investigado. O evento escolhido foi o ENEQ (Encontro Nacional de Ensino 

de Química) nas edições 2014, 2016 e 2018, com o objetivo de se aprofundar nas mais variadas 

sequências didáticas e seus resultados, buscando compreender as diversas estratégias que 

promovessem a aprendizagem significativa. A escolha se deu de forma proposital, por se tratar 

especificamente na área da química o que se encaixaria exatamente no perfil estabelecido.  

Após essa escolha da plataforma, teve-se a seleção dos artigos que se deu em dois 

momentos: no primeiro, foram selecionados os artigos que apresentassem a palavra sequência 

didática, trazendo uma totalidade de 66 artigos e depois, foram pensados em dois parâmetros: 

primeiro, o artigo deve tratar de um conteúdo programático da disciplina de química, e segundo, 

a aplicação da sequência didática deve ter sido realizada com alunos do ensino médio regular. 

A partir dessas diretrizes foram selecionados 18 artigos para análises minuciosa e obtenção dos 

resultados. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A pesquisa pautou-se na abordagem qualitativa (SAMPIERI; COLLADO; BAPTISTA-

LUCIO, 2015; DENZIN; LINCOLN, 2012, LÜDKE; ANDRÉ, 1986), buscando promover 

narrativas sobre o objeto de estudo de forma a mostrar análises sobre qualidades e processos 

que não se podem medir experimentalmente, além disso, a escolha pelo método de coleta de 

dados possibilitou analisar, compreender e descrever o que ocorre no contexto da pesquisa.  

Esse trabalho foi realizado na plataforma digital do Encontro Nacional de Ensino de 

Química - ENEQ, como o próprio nome já sugere, é um evento nacional direcionado a área da 

química e trata dos mais diversos temas que envolvam essa ciência. Esse evento ocorre a cada 

dois anos, contudo devido a pandemia da COVID-19 não teve sua vigésima edição em 2020, 

sendo adiada para 2021 em que aconteceu pela primeira vez de forma remota devido ao surto 

da doença. Essa edição 2021, ainda não teve seus artigos disponibilizados na plataforma, e por 

esse motivo a pesquisa foi realizada com as três edições anteriores.  

Seguindo alguns critérios estabelecidos para averiguar as mais variadas estratégias de 

aprendizado. O processo metodológico aconteceu em dois momentos: inicialmente utilizou-se 

da palavra sequência didática como descritor para que fosse encontrado os artigos que tratassem 

dessa temática, sendo encontrados 66 artigos (Tabela 01).  
 

Tabela 01: Quantidade de artigos selecionados a partir do descritor, edição e ano   

Edição/ano Quantidade de artigos selecionados 

17ª/2014 41 

18ª/2016 19 

19ª/2018 06 

Fonte: autoria própria, 2021. 

  

 Como forma de delimitar o objeto de estudo, foram pensados em dois parâmetros: 

primeiro, o artigo deve tratar de um conteúdo programático da disciplina de química, e segundo, 

a aplicação da sequência didática deve ter sido realizada com alunos do ensino médio regular. 

Esses parâmetros foram pensados com a finalidade de averiguar as técnicas desenvolvidas e 

aplicadas pelos autores especificamente nos conteúdos programáticos, porque são esses 

conteúdos que se configuram como os principais desafios na aprendizagem do ensino de 

química, principalmente porque nem todos os professores da disciplina conseguem fazer 

relação dos assuntos ministrados com algo que reflita a realidade do aluno. Sendo assim, 

compreender a funcionalidade das sequencias didáticas e perceber se aconteceu a aprendizagem 

significativa é o grande foco dessa pesquisa.  

A partir desses parâmetros foram selecionados 18 artigos para a realização das análises 

(Tabela 02).  
 

Tabela 02: Quantidade de artigos selecionados a partir dos parâmetros de analises, edição e 

ano. 

Edição/ano Quantidade de artigos selecionados 

17ª/2014 08 

18ª/2016 09 

19ª/2018 01 

Fonte: autoria própria, 2021. 
 

 A edição 2014, apresentou 08 artigos que se encaixam nos parâmetros estabelecidos da 

pesquisa, na edição 2016 foram 09 artigos e em 2018 apenas 01. Sobre esses artigos, a Tabela 

03 descreve a edição, o título de cada artigo e seus respectivos autores.   
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Tabela 03: Título, autores, edição e ano dos artigos analisados na pesquisa. 
 

Edição/ano Título do artigo Autores 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

17ª/2014 

 

 

1 

Análise da implementação de uma 

sequência didática sobre ligações 

químicas a partir da disciplina de 
estágio supervisionado. 

Verônica Tavares S. Batinga; Luiz Alberto 

Barros Freitas; Amanda Maria V. Mendes; 

Rayane L. Gomes; Maria Angela V. 
Almeida; Suely A. da Silva. 

 

2 
Densidade: uma abordagem da 

relação entre grandezas e suas 

perspectivas unidades de medidas 
como estratégia para a ampliação da 

significação.  

Mauritz Gregório de Vries; Stefhanie Costa 

Merino; Valéria Campos dos Santos; 

Agnaldo Arroio. 

 

 
 

 

3 

O ensino da tabela periódica por meio 

de sequências didáticas 
contextualizadas. 

Patrícia Pereira Botelho Coelho; Lívia 

Maria Ribeiro Rosa; Brígida Isabel de 
Siqueira; Camila Vital de Oliveira; 

Valquíria Aparecida Alves Bastos; Andreia 

Ribeiro Rates; Josefina Aparecida de Souza; 

Bruno Andrade Pinto Monteiro. 

4 O ensino e a aprendizagem do 
conceito de substâncias como material 

puro. 

Renata R. Dotto Bellas; José Luís P. B. 
Silva. 

 

5 
Abordagem baseada na resolução de 

problemas à experimentação no 
ensino de ligações metálicas: de onde 

vem a eletricidade? 

Thaís Meira Menezes; Suely Alves da Silva. 

 

6 

Estudo de polímeros sintéticos com 

enfoque ambiental: uma proposta 

didática para o ensino de química a 
alunos do ensino médio. 

Tayanna Caira Fernandes Gomes; Maraína 

Souza Medeiros; Blyeny Hatalita Pereira 

Alves; Ana Cláudia Oliveira Silva; 
Elizângela Ferreira Dos Santos; Lucas 

Oliveira Carvalho. 

 

7 
Perfume: sua essência na química. A 

aplicação de uma sequência didática 
no ensino de funções orgânicas 

oxigenadas.  

Wivian de Paula Ferreira Machado Lapa. 

 

8 
Tabela periódica: proposta de uma 

sequência didática na perspectiva 

CTS-Artes. 

Vinícius Barbosa dos Reis; Maria Beatriz P. 

Mangas; Verenna Barbosa Gomes. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

1 

Construção e avaliação de uma 

sequência didática para o conteúdo de 

Eletroquímica com ênfase numa 

abordagem CTSA numa perspectiva 
Ausebiliana. 

José Gutembergue Mendonça; Paulo 

Deyvity Rodrigues de Sousa; Mônica 

Marcelino Souza; Thiago Pereira da Silva; 

Gilberlândio Nunes da Silva; Francisco 
Ferreira Dantas Filho. 

 

2 
Sequência Didática, com abordagem 

CTSA, para o estudo das funções 

Orgânicas. 

Ejane Dusek de Novaes Monteiro; Márcia 

Narcizo Borges. 

 

 

3 

Poluição dos recursos hídricos como 
possibilidade para discussão dos 

Processos de separação de misturas 

com foco nas relações entre Ciência, 
Tecnologia e Sociedade. 

Maria Daiane da Silva Monteiro, Danilo 
Oliveira de Souza, Marília Gabriela de 

Menezes Guedes, Bruna Herculano da Silva 

Bezerra. 

 
4 

Geometria molecular: Elaboração, 
aplicação e avaliação de uma 

Ana Paula Medeiros Silva, Eluzir Pedrazzi 
Chacon. 
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18ª/2016 

sequência didática envolvendo o 

lúdico. 

 

5 
Sequência didática: Abordando os 

conceitos de misturas e soluções para 
alunos do 2º ano do Ensino Médio. 

Paloma Barboza dos Santos. 

 

6 
Análise de uma sequência didática 

sobre o conteúdo de funções 

orgânicas aplicada no âmbito da 

extensão universitária. 

Karla Laís Caetano da Silva, João Rufino de 

Freitas Filho. 

 

7 

O desenvolvimento de sequência 
didática para o ensino de 

eletroquímica com o foco na 

experimentação. 

Rogério Pacheco Rodrigues, Danielle 
Ferreira Tizzo, Daiana Paula Duarte 

Teixeira, Gláucia Aparecida de Andrade 

Rezende. 

 

8 

Morfina, Nicotina e Cafeína: 
Explorando as similaridades para o 

ensino de funções orgânicas na 

Educação Básica. 

Edson A. de Almeida, Vitor H. 
Montemezzo, Katiussa M. Canola, Regiane 

Cristina M. Sita, Adriano L. Romero, Estela 

dos R. Crespan. 

 

9 
O ensino de Cinética Química: 

integrando conteúdos conceituais, 
procedimentais e atitudinais. 

Greice Tabarelli, Janessa Aline Zappe, Inés 

Prieto Schmidt Sauerwein. 

 

19ª/2018 
 

1 
Alfabetização científica no ensino de 

química: uma proposta de sequência 

didática sobre sais. 

Rafael Odorico Vieira, Alisson Antonio 

Martins, Leonir Lorenzetti. 

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 
 

 A partir dessa seleção, foi dado início as análises com a edição 2014, onde o primeiro 

artigo intitulado “Análise da implementação de uma sequência didática sobre ligações químicas 

a partir da disciplina de estágio supervisionado” apresentou como objetivo realizar possíveis 

contribuições para aprendizagem do aluno a partir de uma sequência didática aplicada 

utilizando o ensino por investigação através da experimentação. A sequência foi desenvolvida 

partido de um diagnóstico inicial da escola, sobre a questão estrutural do laboratório, seguido 

de um questionário aplicado aos alunos com o intuito de saber quais conhecimentos iniciais 

eles já teriam sobre o conteúdo que seria ministrado. Os autores apresentaram uma aula 

expositiva e dialogada voltada a aplicação do cotidiano do aluno e após esse processo 

reaplicaram o questionário. Os resultados foram satisfatórios, diante de que foi notado uma 

argumentação mais precisa e coerente no último questionário aplicado.  

 No segundo artigo analisado, “Densidade: uma abordagem da relação entre grandezas e 

suas perspectivas unidades de medidas como estratégia para a ampliação da significação”, os 

autores buscaram desenvolver uma sequência didática que desse um significado ao tema 

estudado, pensando sobre essa perspectiva, elaboraram um questionário com 

situações/problemas do cotidiano do aluno e que tinha relação direta com o conteúdo, mas só 

depois apresentaram de forma expositiva o conteúdo programático. Os resultados obtidos foram 

positivos, tendo em vista que sair do tradicionalismo empolgou os alunos e aguçou sua 

curiosidade.  

 O terceiro artigo analisado: “O ensino da tabela periódica por meio de sequências 

didáticas contextualizadas”, abordou um conteúdo programático da química que de modo geral 

apresenta muitos desafios, por se tratar da memorização de símbolos. Tendo em vista essa 

problemática, os autores desenvolveram uma sequência didática que despertou no aluno o 

interesse sobre esse conteúdo, se utilizando de vídeos, pesquisas, aula teórica e atividades 

investigativas, resultando em uma contribuição importante não apenas para os alunos, mas 
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também para os bolsistas e professores responsáveis por essa ação, pois permitiu a prática e a 

reflexão sobre todo o processo que foi realizado.  

 No quarto artigo analisado: “O ensino e a aprendizagem do conceito de substâncias 

como material puro”, os autores apresentaram uma sequência didática que trabalhou exercícios 

de consolidação do conteúdo relacionando ao cotidiano do aluno, mapas conceituais, vídeos e 

experimentos, além de aplicar pré e pós testes. Os resultados desse artigo mostram que as 

sequências didáticas de ensino junto a teoria da aprendizagem significativa, potencializa o 

desempenho dos alunos junto ao conteúdo programático, partindo de um conhecimento prévio 

para o científico.  

 Na análise do quinto artigo: “Abordagem baseada na resolução de problemas à 

experimentação no ensino de ligações metálicas: de onde vem a eletricidade? ”, os autores 

trazem a elaboração e aplicação de uma sequência didática sobre o conteúdo de ligações 

metálicas, vinculando essa temática ao cotidiano do aluno e a experimentação, utilizando-se de 

questionários antes, durante e depois da realização do planejamento didático. Os resultados 

obtidos foram satisfatórios, pois contribuíram para o desenvolvimento dos alunos na resolução 

de problemas vinculados ao seu dia-a-dia além da apropriação do conteúdo ministrado através 

também dos experimentos trabalhados.  

 No sexto artigo analisado: “Estudo de polímeros sintéticos com enfoque ambiental: uma 

proposta didática para o ensino de química a alunos do ensino médio”, os autores 

desenvolveram uma sequência didática que incialmente trabalhasse toda a parte teórica e logo 

depois, com o objetivo de tornar a aula mais atrativa e dinâmica, trouxe a experimentação com 

material de baixo custo e os jogos lúdicos. Essa proposta possibilitou que os alunos 

participassem de forma ativa e com resultados positivos, pois se tratava de uma aula criativa, 

diferente do tradicional. 

 Durante a análise do sétimo artigo: “Perfume: sua essência na química. A aplicação de 

uma sequência didática no ensino de funções orgânicas oxigenadas”, os autores desenvolveram 

uma sequência didática e fizeram as análises por parte:  no primeiro momento, onde aconteceu 

uma aula expositiva com a utilização do projetor, foi notado pouca interação dos alunos quanto 

ao tema lecionado. Em um segundo momento trabalhou-se com um artigo e a exposição de um 

filme, sendo percebido um maior envolvimento dos alunos e consequentemente uma maior 

interação. No terceiro e último momento dessa sequência, teve uma aplicação de questionário 

com resultados bem satisfatórios, pois os alunos demonstraram compreender o conteúdo 

estudado e participaram de forma ativa durante toda aula. Tendo assim, os autores, alcançado 

seus objetivos iniciais que foram desenvolver uma metodologia onde o aluno pudesse absorver 

o conteúdo e fazer com que os mesmos participassem de forma ativa nas aulas.  

 No oitavo e último artigo selecionado dessa edição, “Tabela periódica: proposta de uma 

sequência didática na perspectiva CTS-Artes”, os autores apresentaram uma proposta didática 

com o objetivo de trabalhar o conteúdo programático (Tabela periódica), juntar a ciência e a 

arte através dos desenhos animados (anime), além de trabalhar a conscientização dos alunos 

quanto ao bullying. Esse último se dá por alguns alunos não gostarem desse tipo de animação 

e acabam desrespeitando os que gostam. A sequência teve início com um questionário com 

perguntas relacionadas ao seu cotidiano, em um segundo momento, teve a exposição de um 

anime cujo tema fazia relação ao conteúdo estudado e posterior, teve uma discussão sobre 

bullying.  Em seguida, teve-se a apropriação do conteúdo programático e a confecção de um 

jogo que trabalhou diretamente a tabela periódica. E então a sequência foi finalizada com um 

outro questionário que comprovou resultados satisfatórios, mostrando assim o quanto que uma 

aula dinâmica e interativa pode impulsionar o desenvolvimento de cada aluno.   

 Na edição 2016, o primeiro artigo analisado: Construção e avaliação de uma sequência 

didática para o conteúdo de Eletroquímica com ênfase numa abordagem CTSA numa 

perspectiva Ausebiliana”, apresentou como objetivo proporcionar um ensino de Química numa 
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perspectiva contextualizada, interdisciplinar e construtivista, possibilitando gerar uma 

aprendizagem significativa nos estudantes. A sequência didática apresentada, trouxe 

inicialmente um levantamento de concepções prévios para depois trabalhar com resolução de 

situações problemas, leitura de imagens e visualização de vídeo. Passado esse momento, os 

autores apresentaram os conceitos propriamente ditos do conteúdo programático Eletroquímica 

e finalizou-se com uma avalição que traziam questões contextualizadas. Os resultados obtidos 

foram satisfatórios, diante da evolução observada, além do interesse e motivação despertados 

nos alunos. 

 No segundo artigo analisado: “Sequência Didática, com abordagem CTSA, para o 

estudo das funções Orgânicas”, os autores apresentaram uma sequência didática que deu início 

com um levantamento de concepções prévias sobre a temática envolvida, para posteriormente 

aplicar uma gincana onde os alunos eram responsáveis por apresentar o conteúdo programático, 

trazendo também confeccionados moléculas em 3D e uma paródia que falasse sobre o conteúdo 

em discussão. Os autores finalizaram a sequência trazendo algumas situações problemas para 

que os alunos pudessem responder de forma dialogada. Os resultados obtidos foram bem 

positivos, diante de que foi trabalhado entre outros aspectos, a formação cidadã e a comunicação 

oral.  

 Para o terceiro artigo analisado: “Poluição dos recursos hídricos como possibilidade 

para discussão dos Processos de separação de misturas com foco nas relações entre Ciência, 

Tecnologia e Sociedade”, os autores desenvolveram sua metodologia incialmente com uma 

avalição diagnóstica, com o objetivo de descobrir qual o nível de conhecimento dos alunos 

sobre a temática a ser trabalhada. Em seguida, realizaram uma aula expositiva e dialogada sobre 

o conteúdo em questão e aplicaram uma lista de exercícios com situações problemas. Os 

resultados obtidos também foram positivos, pois além da aprendizagem obtida do conteúdo 

programático, teve-se o desenvolvimento do sendo crítico e o posicionamentos dos alunos 

diante as situações impostas sobre seu cotidiano.   

 No quarto artigo analisado: “Geometria molecular: Elaboração, aplicação e avaliação 

de uma sequência didática envolvendo o lúdico”, os autores apresentam uma aula inicialmente 

expositiva, seguida de uma atividade desenvolvida pelos alunos, onde foram responsáveis por 

criar moléculas em 3D. Teve-se uma avalição escrita e posterior, para consolidação do conteúdo 

visto, uma aplicação de jogos lúdicos. Os resultados obtidos foram satisfatórios, principalmente 

porque despertou nos alunos uma motivação e uma nova visão sobre a disciplina de química.  

 Na análise do quinto artigo dessa edição: “Sequência didática: Abordando os conceitos 

de misturas e soluções para alunos do 2º ano do Ensino Médio”, foi apresentado inicialmente 

pelos autores, a aplicação de um questionário para saber o nível de conhecimento dos alunos. 

Depois, foi discutido textos complementares seguido de aulas experimentais. Com o objetivo 

de tornar as aulas ainda mais atraentes, os autores trazem ainda jogos que tratam a temática, 

resultando assim em métodos que despertam a motivação e interesse dos alunos, 

consequentemente obtendo resultados positivos e com uma aprendizagem mais significativa.  

  Sobre o sexto artigo analisado: “Análise de uma sequência didática sobre o conteúdo 

de funções orgânicas aplicada no âmbito da extensão universitária”, os autores optaram por 

iniciar a sequência com uma aula expositiva, discursiva e dialogada, seguido de aplicação de 

jogos buscando envolver os alunos de forma mais significativa. Após essa etapa, foi resolvido 

um questionário que apresentava questões sobre o conteúdo ministrado, mas que tinham relação 

direta com o cotidiano dos alunos seguido de uma atividade experimental. Os resultados obtidos 

foram satisfatórios, tendo em vista o conhecimento e a motivação adquiridos pelos alunos.  

 No sétimo artigo analisado: “O desenvolvimento de sequência didática para o ensino de 

eletroquímica com o foco na experimentação”, os autores apresentaram uma aula expositiva 

sobre o conteúdo programático, seguido de uma aula experimental. Em um outro momento, 

mas ainda sobre essa temática, teve-se uma apresentação de seminários pelos alunos, onde eles 
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puderam expor todo o conhecimento adquirido. E os autores finalizaram com aplicação de 

questionários para recolher de uma forma mais eficiente os resultados. Foi constatado a 

funcionalidade da sequência estabelecida, tanto do ponto de vista do conhecimento especifico 

da disciplina quanto desenvolvimento da oralidade dos alunos.  

 No oitavo artigo: “Morfina, Nicotina e Cafeína: Explorando as similaridades para o 

ensino de funções orgânicas na Educação Básica”, os autores apresentaram uma sequência 

didática inicialmente com aula expositiva, seguido de aula experimental. Depois fizeram um 

levantamento de ideias que fizessem relação do conteúdo visto com o cotidiano dos alunos, 

com o objetivo de mostrar a funcionalidade desse assunto específico. Os resultados obtidos 

foram significativos, não apenas para os alunos, mas também para os autores responsáveis por 

esse desenvolvimento, pois os fez refletir sobre a importância de se planejar de forma dinâmica 

a aula de química, explorando diferentes formas de trabalhar o conteúdo tendo como um dos 

pontos positivos uma aprendizagem significativa. 

 O nono e último artigo analisado dessa edição: “O ensino de Cinética Química: 

integrando conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais”, os autores tiveram como 

objetivo aplicar uma sequência didática sobre cinética química com o propósito de desenvolver 

uma aprendizagem significativa. Iniciou-se a sequência com aplicação de um questionário, com 

o intuito de saber os conhecimentos prévios do aluno, seguido de uma aula experimental e 

posterior a esse momento, teve-se uma aula expositiva e dialogada. Foi finalizado com a 

aplicação de exercícios de fixação. As atividades desenvolvidas buscaram superar as possíveis 

dificuldades dos alunos quanto ao assunto ministrado e minimizar a impressão de que os 

conteúdos de química apresentam desafios quanto ao aprendizado.  

 Na edição 2018, apenas um artigo estava dentro dos parâmetros estabelecidos: 

“Alfabetização científica no ensino de química: uma proposta de sequência didática sobre sais”, 

os autores apresentam a sequência didática como uma ferramenta importante para se alcançar 

a alfabetização científica dos alunos, pensando nisso iniciaram o conteúdo programático com 

um debate sobre a temática fazendo relação com o seu dia-a-dia. Posterior, os autores 

apresentaram leitura de textos complementares e documentário, de forma a estabelecer uma 

interdisciplinar com a biologia, sociologia e a geografia. Além disso, teve-se a construção de 

mapas conceituais com o intuito de entender se os alunos estavam conseguindo de forma 

sequencial e cronológica acompanhar todos os pontos do conteúdo em questão. Os resultados 

foram positivos pois os autores entenderam que aconteceu a alfabetação científica, ou seja, foi 

possível qualificar o processo de ensino e aprendizagem de forma em que o aluno pode construir 

seu conhecimento de forma científica, além disso proporcionou uma formação de sujeitos 

críticos que sabem se posicionar em situações reais, como o próprio texto sugere como 

exemplo: a escolha de uma alimentação saudável.      

 Ao analisar de forma minuciosa esses artigos, nota-se que os autores em sua grande 

maioria, adotaram questionários prévios e posteriores as aplicações das sequências didáticas, 

tendo em vista que esse método orienta quanto ao conhecimento prévio dos alunos e quais 

conhecimentos eles adquiriram durante esse processo. Além disso, um fator importante e que 

vale ressaltar é que os questionários em sua grande maioria, traziam questões discursivas e que 

favoreciam o aluno quanto ao diálogo aberto relacionado com o seu próprio cotidiano. E sobre 

essa questão, foi notado a grande preocupação que a maioria dos autores tinham em fazer 

relação dos conteúdos programáticos com o cotidiano do aluno. É compreendido que quando 

as aulas acontecem sobre essa perspectiva, a aprendizagem é bem mais significativa. Isso se 

deve ao fato que os alunos conseguem absorver melhor os conteúdos quando se faz relação do 

que é estudado em sala de aula com algo de concreto e do seu próprio meio (AUSUBEL, 1982). 

 Um fato observado durante essa análise foi a utilização do lúdico como estratégia para 

potencializar o ensino-aprendizagem. Os professores têm buscado essa inovação na sala de aula, 

pois tem percebido a grande importância de se trabalhar com procedimentos que possam 
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motivar e despertar o interesse dos estudantes pelos conteúdos ministrados e deixando as aulas 

mais dinâmicas e interessantes (NETO; MORADILLO, 2015). Um ponto que preocupa, são os 

jogos ou quaisquer procedimentos sem um embasamento teórico que deixe claro a 

funcionalidade daquela ferramenta, felizmente nos artigos analisados os autores apresentaram 

essa preocupação e é deixado claro o desenvolvimento e aplicação dos métodos teóricos e 

práticos. 

 As atividades realizadas nos laboratórios de química, foi outro ponto destacado e 

bastante utilizado como estratégia didática. Nem sempre era um laboratório propriamente dito, 

em alguns casos os professores se utilizavam da criatividade e montavam seu próprio 

laboratório com materiais alternativos na sala de aula, proporcionando aos estudantes 

momentos de vivência prática dos conteúdos ministrados. É importante ressaltar que nas 

sequencias didáticas que apresentavam a prática laboratorial, traziam o embasamento teórico 

prévio antes da aplicação, pois não faria sentido a aplicação da prática sem antes um 

conhecimento prévio.  

 Dentro dessas análises destaca-se ainda a utilização de mapas conceituais como 

estratégia de aprendizado, uma forma de assimilar conceitos com uma sequência lógica 

apresentada dos fatos. Trata-se de uma representação gráfica que são semelhantes a diagramas, 

apresentando relações de conceitos desde os mais gerais até os mais específicos. Esses conceitos 

são hierarquizados contemplando todo o conteúdo ministrado, facilitando assim uma melhor 

compreensão e estimulando o aprendizado do aluno (SILVA; CLARO; MENDES, 2017).  

 Além de todos esses pontos apresentados, ainda se teve a utilização de filmes, vídeos 

explicativos, apresentação de seminários e textos complementares. Todas essas estratégias em 

busca do desenvolvimento de uma aprendizagem significativa, de forma que o aluno 

desenvolva um estímulo para absorver o conhecimento específico, mas também que perceba 

todo esse aprendizado no seu dia-a-dia.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Durante o desenvolvimento desse trabalho, foi possível notar que a busca em obter uma 

metodologia diferenciada e que promovesse a aprendizagem significativa ocorreu em todos os 

artigos analisados. Partindo do princípio de Ausubel (1982), que difere totalmente das 

abordagens de ensino tradicionais trazendo uma aula expositiva e dialogada de forma que não 

exija do aluno uma memorização mecânica, mas uma organização cognitiva que os levem a 

verdadeira aprendizagem, pois se trata de aulas mais atrativas e estimulantes. 

 Foi percebido as mais variadas formas de organização nas sequências didáticas, muitas 

delas comuns aos outros, e todos os resultados foram tidos como bons ou satisfatórios. Uma 

estratégia bastante utilizada onde a maioria adotou, foi o questionário realizado antes e depois 

da aplicação das sequências didáticas e esses, confirmaram a evolução dos alunos mostrando 

que conseguiam discutir e relacionar esses conteúdos programáticos com o seu cotidiano. Além 

disso, passaram a avaliar a disciplina de química de uma forma positiva e atrativa, diante de 

que as aulas não se resumiam apenas em teoria, mas nas mais variadas possibilidades, desde as 

práticas laboratoriais ao lúdico.   

 Dessa forma, foi possível compreender a importância do desenvolvimento de uma 

sequência didática bem planejada e de estratégias que pudessem despertar a curiosidade dos 

alunos promovendo um maior aproveitamento nos conteúdos vistos, sabendo que se trata de um 

desafio constante na disciplina de química. Outro ponto importante e que vale apena ressaltar é 

que nas edições analisadas do ENEQ, o último ano (2018) teve-se apenas um artigo publicado 

que traziam os padrões estabelecidos na pesquisa, nos levando a refletir sobre os resultados 

positivos obtidos e a pequena quantidade de pesquisas aplicadas com essa temática nos fazendo 

pensar que é necessário desenvolver mais pesquisas e a cima de tudo aplicá-las com nossos 

alunos, diante de fatos tão satisfatórios.  
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Além disso, os resultados indicaram a preocupação, por parte dos aplicadores, em 

relacionar o saber científico com o cotidiano do aluno, facilitando o processo de aprendizagem 

e melhorando o interesse das turmas aos conteúdos relacionados. Este trabalho também se 

configura como referência válida não só para o ensino de química, mas para o ensino nas 

diversas áreas do conhecimento, mediante o tratamento dos dados, esse contexto pode ser 

aplicado e pensado para qualquer disciplina, pois nos leva a refletir sobre quais estratégias se 

utilizar para promover uma aprendizagem significativa.  
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RESUMO 

Devido ao contexto de pandemia, vivenciado desde o início de 2020 no Brasil, os 

professores estão sendo desafiados a se adaptar as Tecnologias Digitais da Informação 

e Comunicação (TDIC), que tem como objetivo principal mediar os educadores nas 

aulas, que estão impossibilitadas de acontecer nas unidades educacionais de ensino 

devido a proliferação do vírus da Covid-19. Desta forma, essa pesquisa tem o objetivo 

de investigar a interdisciplinaridade no ensino fundamental da disciplina de ciências 

como uma interface para melhorar o entendimento das disciplinas entre si, ou, entre 

as áreas com o uso das TDIC. Esse artigo foi realizado utilizando um questionário 
digital aplicado com docentes que atuam no ensino fundamental, sendo levantadas 

informações dos professores e das práticas pedagógicas utilizadas em sua disciplina 

com o uso das TDIC. Para obtenção dos dados, a pesquisa relacionou algumas 

questões, tais como: a interdisciplinaridade na escola; e a interação do ensino de 

ciências e o uso das TDIC com outras áreas do conhecimento escolar. Para o 

desenvolvimento desta pesquisa optou-se pela abordagem quantitativa tendo como 

parâmetro, alguns teóricos da área da tecnologia e da prática docente, à luz das teorias 

de autores como Fazenda (1993), Thisen (2013), Pontes (2019), entre outros. A 

pesquisa evidenciou que cabe ao professor reconhecer a importância e a necessidade 

do aperfeiçoamento no ensino de ciências com o uso das TDIC no cotidiano de sua 

prática pedagógica. Na contemporaneidade, o papel do professor não é mais o de 

transmissor do conhecimento, mas de mediador, sendo um profissional capaz de traçar 
estratégias que permitam aos alunos a pensarem e agirem de forma autônoma e crítica. 

Os resultados dessa pesquisa foram satisfatórios, considerando que os docentes 

participantes estão adotando em seus planejamentos métodos interdisciplinares de 

ensino, mesmo diante das dificuldades de alguns professores que não dominavam as 

TDIC. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Interdisciplinaridade; Ensino de Ciências; TDIC 

 

 

INTRODUÇÃO  

 

            A educação tem enfrentado diferentes interpretações na formação educacional dos 

discentes, tendo uma visão complexa dos espaços que norteiam o ensino, pois, antigamente o 

aprendiz era visto como uma tábua rasa, e a escola e os docentes eram os detentores do saber. 

Antigamente, os questionamentos e pensamentos críticos não eram permitidos e no quesito 

recursos pedagógicos, as tecnologias ainda não faziam parte do cotidiano escolar.   

Atualmente, o cenário é diferente. Há um compartilhamento de conhecimentos, e o 

professor é um facilitador e mediador da aprendizagem. Os conteúdos que serão trabalhados 

em sala de aula devem fazer parte da vivência dos alunos e articulados ao currículo escolar com 

propostas interdisciplinares. Sendo assim, a educação pode ser entendida como sendo um 
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processo de desenvolvimento da capacidade física, intelectual e moral dos educandos, visando 

a sua melhor interação individual e social. 

Segundo Thisen (2013) o currículo deve ser visto, a partir de uma visão holística, 

porque vivemos em um mundo complexo, e as áreas do conhecimento, devem ser articuladas 

através de propostas interdisciplinares, para que a interação que ocorra entre os sujeitos 

promova melhores resultados no processo ensino aprendizagem. Nesse sentido, ao abordar a 

interdisciplinaridade no ensino de ciências e o uso das TDIC como proposta curricular na 

pesquisa e ensino na educação, o currículo dos professores que estão atuando na educação 

básica, deve ter as seguintes características: ser consultor, ser articulador e mediador no 

processo de ensino; e para que essa aprendizagem seja significativa, é necessário que os 

conteúdos e a metodologia dos planos de aula dos docentes, sejam elaborados e executados 

através das vivências dos alunos. 

A interdisciplinaridade não pode ser uma “junção de conteúdo, nem uma junção de 

métodos, muito menos a junção de disciplinas” (FAZENDA, 1993, p. 64). Ela reflete um novo 

pensar e agir, admitindo uma postura que privilegia a abertura para uma vivência interativa 

mediada por conhecimentos diversificados. Com isso, a interdisciplinaridade tenta superar a 

linearidade do currículo escolar com propostas mediatizadas pelas Tecnologias Digitais da 

Informação e Comunicação (TDIC). 

Nesse contexto, os docentes que estão em atuação devem articular e repensar sua 

prática, partindo de propostas que envolvam a interdisciplinaridade e a integração de áreas de 

conhecimento; e essa integração só poderá acontecer, se os espaços escolares problematizarem 

e recriarem seus espaços de conhecimento, para que os professores e discentes vejam o 

conhecimento científico e tecnológico de maneira complexa e dialética. 

              Sendo assim, este trabalho teve como objetivo investigar a interdisciplinaridade no 

ensino fundamental I e II na disciplina de ciências como uma interface para melhorar o 

entendimento das disciplinas entre si, ou, entre as áreas com o uso das TDIC.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

A interdisciplinaridade no conhecimento escolar e as TDIC 

A interdisciplinaridade é um dos princípios que norteiam os conhecimentos 

pedagógicos.  
[...] A interdisciplinaridade será possível pela participação progressiva num 

trabalho de equipe que vivencie esses atributos e vá consolidando essa atitude. 

É necessário, portanto, além de uma interação entre teoria e prática, que se 

estabeleça um treino constante no trabalho interdisciplinar, pois, 
interdisciplinaridade não se ensina, nem se aprende, apenas vive-se, exerce-

se. Interdisciplinaridade exige um engajamento pessoal de cada um. Todo 

indivíduo engajado nesse processo será o aprendiz, mas, na medida em que 
familiarizar-se com as técnicas e quesitos básicos, o criador de novas 

estruturas, novos conteúdos, novos métodos, será motor de transformação. 

(FAZENDA, 2011, p. 94) 

 

Sob o olhar escolar, a interdisciplinaridade visa resolver um problema ou compreender 

um determinado fenômeno sob diferentes pontos de vista, sem criar disciplinas novas ou 

saberes, apenas utilizar os conhecimentos já conhecidos. Morin (2003) prioriza a complexidade 

da educação, falando principalmente sobre o que ele denomina como os sete saberes necessários 

à educação do futuro: as cegueiras do conhecimento; o erro e a ilusão; os princípios do 

conhecimento pertinente; ensinar a condição humana; ensinar a identidade terrena; enfrentar as 

incertezas; e ensinar a compreensão e a ética do gênero humano. Ele enfatiza também a 
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problemática da fragmentação das disciplinas e dos currículos, o que muito dificulta a 

interdisciplinaridade na educação. 

Dentro da metodologia aplicada, a interdisciplinaridade se apresenta como principal 

pilar do conhecimento escolar. Essa visão se mostra mais lúcida quando se leva em 

consideração que todos os conhecimentos mantêm diálogos entre si, em que se pode realizar 

questionamentos de aplicação e confirmação. Nesse sentido, a formação do professor influencia 

na sua concepção de ensino, já que ela tem relação direta com suas metodologias. Logo, quando 

trabalhamos a interdisciplinaridade junto as tecnologias digitais da informação e comunicação 

possibilitamos a criação de um ensino significativo. Como exemplo, citamos as orientações 

curriculares para o ensino médio, ciências humanas e suas tecnologias que têm como objetivo, 

preparar o educando para a vida, e sua inserção qualificada para o mercado de trabalho. 

Vale ressaltar que o professor - pesquisador, ao inserir uma abordagem interdisciplinar 

a sua prática docente, precisa estar preparado para integrar as suas metodologias as tecnologias. 

Segundo Borba (2018, p.57), [...] “O conhecimento é produzido por um coletivo, formado por 

seres humanos e não humanos, e a disponibilidade e o uso da tecnologia digital provocam a 

reorganização do pensamento”. Alguns autores classificam seres humanos sendo os 

professores, alunos e comunidade escolar, como também os não–humanos que são as 

tecnologias digitais, que ao estar em reciprocidade entre os sujeitos, provoca transformações e 

interação ao conhecimento 

 

UMA INVESTIGAÇÃO DO ENSINO DE CIÊNCIAS COM A 

INTERDISCIPLINARIDADE 

Nos últimos tempos, uma dicotomia tem sido um marco no ensino de Ciências Naturais 

e em outras áreas do conhecimento, se tornando assim um desafio para os educadores. No 

ensino fundamental, o ensino de ciências objetiva que seu aluno consiga ser independente, ou 

seja, fazer com que ele tenha condições de identificar problemas a partir das observações sobre 

um fato, levantar hipóteses, testá-las, refutá-las e abandoná-las quando fosse o caso. 

 
O aluno deveria ser capaz de “redescobrir” o já conhecido pela ciência, 

apropriando-se de sua forma de trabalho, compreendida então como o 

“método científico”: uma sequência rígida de etapas preestabelecidas 
(BRASIL, 1997, p. 20).  

 

Vale destacar que a forma linear e fragmentada da organização do currículo escolar é 

confirmada pelas repetições e memorizações, ou seja, limitações típicas do ensino tradicional. 

Santomé (1998, p. 55) afirma que “mesmo que aprovados em provas, muitas vezes são precários 

os significados atribuídos, descaracterizando o ensino das ciências como uma área que se 

preocupa com aspectos diversos da vida, com o desenvolvimento de uma visão crítica sobre o 

homem em seu meio natural e cultural e sobre seu papel no mundo em transformação”.  

Seguindo essa linha, procura-se aplicar uma nova prática curricular, que possa produzir 

um ambiente social no qual os conhecimentos das ciências fundamentam novas formas de 

interlocução, interpretação e ação, exaltando a convivência do cotidiano fora da escola possam 

ser condutores de novos diálogos e questionamentos, e que, dessa forma, gerem novas formas 

de pensamento. 

 
Diálogo e questionamento sustentados pelo compartilhamento de saberes 
sistematicamente enriquecidos de novos discursos, olhares e vozes 

enriquecem as novas formas de pensamento e ação articuladas numa 

perspectiva transformadora de culturas diversificadas. (GALIAZZI; AUTH; 

MORAES; MANCUSO, 2008, p. 39) 
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Sendo assim, é fundamental que as escolas, ao manterem a organização disciplinar, 

pensem em organizações curriculares que possibilitem o diálogo entre os professores das 

disciplinas da área de Ciências da Natureza, na construção de propostas pedagógicas que 

busquem a contextualização interdisciplinar dos conhecimentos dessa área. O que se precisa é 

instituir os espaços necessários interativos de planejamento e acompanhamento coletivo da ação 

pedagógica, de acordo com um ensino com característica contextual e interdisciplinar 

(BRASIL, 2006, p. 105). 

Destaca-se que a interdisciplinaridade é uma ponte para o melhor entendimento das 

disciplinas entre si. É importante porque abrange temas e conteúdos permitindo dessa forma 

recursos ampliados e dinâmicos, onde as aprendizagens são entendidas. Pontes afirma que:  

 
[...] “o saber, antes centralizado na escola, na era digital encontra-se disperso, 
difuso, circulando de forma descentralizada, por outras vias. Vive-se a era da 

mobilidade, ubiquidade, conectividade, em que é possível estar, 

simultaneamente, em tempos e espaços diferentes, via tecnologias”. (2019, p. 
47) 

 

Então, o plano de trabalho do professor não deve ser elaborado individualmente. Deve 

ser o resultado da construção coletiva pela equipe de professores, e principalmente pelo aluno, 

nada pode o substituir na tarefa de modificar, enriquecer e construir novos e mais potentes 

instrumentos de ação e interpretação de determinada área do conhecimento. 

 

METODOLOGIA  

A metodologia escolhida para esta pesquisa foi a quantitativa, pois objetivamos captar 

a percepção dos professores participantes acerca da interdisciplinaridade e suas funcionalidades 

dentro do Ensino de Ciências e como as Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação 

vem contribuindo para que esse processo aconteça entre professor-aluno.  

 
Utiliza a coleta e a análise de dados para responder às questões de pesquisa e 

testar as hipóteses estabelecidas previamente, e confia na medição numérica, 

na contagem e frequentemente no uso de estatística para estabelecer com 
exatidão os padrões de comportamento de uma população (SAMPIERI, 

COLLADO, LUCIO, 2006, p.5). 

 

Nessa análise utilizamos questionários como propostas de contribuições da 

interdisciplinaridade no ensino de ciências, com enfoque no uso das TDIC, a fim de investigar 

a viabilização no processo ensino aprendizagem no ambiente escolar. Piaget (1981, p.52) reitera 

que a interdisciplinaridade pode ser entendida como “o intercâmbio mútuo e a integração 

recíproca de várias ciências”. Ela é a construção do saber a partir da conjunção de várias áreas 

do conhecimento.  

Baseados nessa ideia de Piaget foi aplicado um questionário a todos os professores da 

Escola Municipal Professor Manoel Assis, na cidade de Mossoró/RN, do Ensino Fundamental 

I e II. A escola foi escolhida em decorrência do seu número elevado de professores atuando 

totalizando 33 professores. Devido a pandemia da Covid-19, que vem ocorrendo no mundo, os 

questionários foram aplicados de forma digital utilizando o Google Forms. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nesse momento, apresentaremos os dados coletados através dos questionários digitais 

aplicados na escola. Os docentes da escola apresentaram as seguintes porcentagens referentes 

às idades: 14,8% professores com idade de 25 anos a 35 anos, 40,7% com 35 e 45 anos, 37% 
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com 45 a 55 anos e 7,4% com mais de 55 anos. Diante desses dados, observa-se que a maior 

parte deles ainda faz parte do grupo de pessoas pertencentes à Geração Y, segundo o autor 

Tapscott (2010), são pessoas nascidas entre 1977 a 1997. De acordo com Tapscott (2010) essa 

geração tende a apresentar uma maior habilidade com os recursos tecnológicos, pois nessa 

geração existe um contingente de pessoas nascidas em um contexto social marcado pela 

evolução da informática, da Internet e de outras tecnologias digitais.  

Segundo a Revista Galileu (2009, p. 47-48), a Geração Y (nascidos a partir de 1978) 

com o mundo relativamente estável, eles cresceram em uma década de valorização intensa da 

infância, com internet, computador e educação mais sofisticada que as gerações anteriores. 

Ganharam autoestima e não se sujeitam a atividades que não fazem sentido em longo prazo. 

Sabem trabalhar em rede e lidam com autoridades como se eles fossem um colega de turma. 

Além das idades, foi verificado que 29,6% dos entrevistados são do sexo masculino e 

70,4% são do sexo feminino. É possível afirmar, que nesta escola o quadro funcional da 

instituição possui uma maior porcentagem do sexo feminino.  

Diante da era digital em nosso cotidiano, não foi surpresa apurar que todos os docentes 

responderam a essa pesquisa que possuem acesso à internet em casa. Vale ressaltar que isso não 

é uma realidade de nossos alunos, já que alguns mesmo com essa acessibilidade atual da 

internet, não dispõem do recurso em casa devido não possuir poder aquisitivo, e a ausência das 

ferramentas tecnológicas como: computador, notebook, smartphone etc. 

As tecnologias nos proporcionam uma nova visão, e nela, nosso mundo não cabe mais 

dentro de uma sala de aula, hoje temos um leque maior de possibilidades. Apesar de termos 

medo, temos que escolher e aprender que o mundo de hoje não é o mesmo de ontem, precisamos 

aprender a aprender, e a tecnologia é a ferramenta necessária. 

Para Moran (2012, p.13): 

 
a educação fundamental é feita pela vida, pela reelaboração mental-emocional 

das experiências pessoais, pela forma de viver, pelas atitudes básicas da vida 

e de nós mesmos’. Assim, o uso das TIC na escola auxilia na promoção social 

da cultura, das normas e tradições do grupo, ao mesmo tempo, é desenvolvido 
um processo pessoal que envolve estilo, aptidão, motivação. A exploração das 

imagens, sons e movimentos simultâneos ensejam aos alunos e professores 

oportunidades de interação e produção de saberes. 

 

Os professores demonstraram certa inconsistência com relação aos recursos 

tecnológicos e aos conhecimentos dos recursos disponíveis na instituição. Através das suas 

respostas, pode ser observado 77,8% dos professores alegaram que a instituição possui recursos 

tecnológicos acessíveis. Em contrapartida, 22,2% alegaram que não possui. Os 

questionamentos que podemos aplicar aqui seriam: a escola não fornece acesso a esses 

recursos? Os professores não têm conhecimento deles ou não sabem o que são na realidade? A 

situação apresentada nos trouxe muitas dúvidas. 

Vencer as frustrações e receios, relativas as tecnologias, e se lançar no novo 

conhecendo as mais diversas possibilidades oferecidas por elas, é o início para torná-la uma 

ferramenta pedagógica. De acordo com Sampaio e Leite (1999), “[...] o professor deve ter 

clareza do papel delas enquanto instrumentos que ajudam a construir a forma de o aluno pensar, 

encarar o mundo e aprender a lidar com elas como ferramentas de trabalho” (p. 74). Deste 

modo, vemos como é importante que a educação avance em consonância com a evolução 

tecnológica do mundo. 

Foi questionado se os professores têm acesso aos recursos tecnológicos nas suas 

residências. Na análise desse quesito 92,7% responderam que sim, enquanto outros 7,4% que 

não se utiliza desses recursos tecnológicos. 
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No questionário também foi abordado se a instituição oferecia capacitação para os 

docentes sobre a utilização das TDICs em sala de aula. Diante dessa análise ficou perceptível 

que a maioria dos professores, 63% deles, não tiveram treinamento direcionado pela 

Coordenação Pedagógica da sua escola de formação continuada para o uso das tecnologias em 

sala de aula, e essa falta de treinamento não os impediram de utilizarem tais recursos em sua 

prática docente, o que reafirma a concepção de que a visão do uso das TDIC já foi superada 

pelos indivíduos pesquisados. Essa realidade deve-se ao fato de a maior parte dos professores 

serem integrante da Geração Y, como foi citado na primeira questão do questionário aplicado. 

Indagamos os professores quanto à utilização de tecnologias para aproximar e dá ênfase 

a interdisciplinaridade perante alunos e professores, promovendo a interação entre estes. 

Também procuramos investigar se os professores apoiam a interdisciplinaridade e se ela ajuda 

alunos e professores no processo ensino aprendizagem. Em ambos os questionamentos 

obtivemos 100% de respostas positivas. Logo, os professores concordam com questionamentos 

relativos à interdisciplinaridade. 

 Diante da unanimidade do posicionamento dos professores, podemos constatar que o 

trabalho interdisciplinar com a integração entre tecnologias digitais e docência proporciona 

indícios de ressignificações no processo de ensino e aprendizagem. A maior parte dos 

professores demonstra certa satisfação ao utilizar a interdisciplinaridade no processo ensino-

aprendizagem. Contudo, ainda é possível encontrar um número de docentes, que estão em sala 

de aula, que possuem incertezas (33,3%) quanto questão da interdisciplinaridade para avaliar 

seus alunos. 

  Considera-se importante ao professor conhecer as possibilidades metodológicas que as 

tecnologias trazem para trabalhar o conteúdo, através de atividades criativas, de um processo 

de desenvolvimento consciente e reflexivo do conhecimento, usando pedagogicamente os 

recursos tecnológicos, com perspectiva transformadora da aprendizagem escolar. Elas também, 

podem ser uma ferramenta facilitadora da comunicação entre os professores e alunos, ponto 

que foi reiterado por 96,3% das respostas coletadas no questionário. 

 Hoje, o importante na formação do educador é saber trabalhar coletivamente, ter 

iniciativa, ter autonomia, intuição, saber comunicar-se, saber resolver conflitos, ter estabilidade 

emocional. Pode-se dizer que não é a tecnologia em si que causa a aprendizagem, mas a maneira 

como o professor e os alunos interagem com ela. Além disso, 100% dos professores 

pesquisados, concordam que a interdisciplinaridade é importante para o ensino. 

 

CONCLUSÃO 

Por meio da análise bibliográfica e dos resultados obtidos a partir da pesquisa dos 

questionários, foi possível refletir sobre a relevância e, ao mesmo tempo, sobre a carência na 

formação adequada dos professores quanto ao uso das TDIC em sala de aula e a inserção da 

interdisciplinaridade a sua didática junto ao ensino de ciências. 

  Os instrumentos utilizados na pesquisa permitiram importantes reflexões e 

constatações acerca das possibilidades e dificuldades de uso das TDIC no processo de ensino e 

de aprendizagem. Assim, espera-se que este estudo possa contribuir para o reconhecimento das 

potencialidades do uso das TDIC na educação e como um referencial para estudos futuros sobre 

a temática, uma vez que a democratização do acesso à informação e ao conhecimento no 

contexto escolar, ainda se apresenta como um desafio para os envolvidos na educação. 

A motivação dos docentes para validar o conhecimento ao ensino de ciências depende 

da metodologia ministrada em sala de aula. O educador deve primar pela utilização de práticas 

metodológicas e estratégias que possam dinamizar o trabalho pedagógico com a inserção das 

Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação as TDIC.  
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Por fim, cabe ao professor o papel de “reencantar a educação” e os alunos pela sua 

forma de selecionar, organizar, e contextualizar os conteúdos, promovendo assim seu 

desenvolvimento intelectual, e auxiliando-os na construção como sujeito, cientificamente 

social. 
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RESUMO 

Este trabalho é um recorte de uma pesquisa desenvolvida no mestrado profissional do 

Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática da UFRN. 

Um dos objetivos da pesquisa foi realizar uma análise de conteúdo, mas quando se 

trata de documentos norteadores, como os cadernos pedagógicos do Instituto de 

Corresponsabilidade pela Educação (ICE), o volume textual torna-se extenso. No 

Brasil o ICE é o órgão responsável por gerir grande parte das escolas em tempo 

integral. O caderno “Metodologias de Êxito da Parte Diversificada do Currículo 

Práticas Educativas” foi selecionado e para fazer a análise documental, o software 
IRAMUTEQ foi utilizado. Tal software faz parte das chamadas CAQDAS (Software 

de Análise Qualitativo de Dados Auxiliado por Computador) que podem otimizar a 

obtenção dos resultados e ajudar o pesquisador em sua interpretação. O software 

viabilizou a Análise Lexicográfica Clássica, a Nuvem de Palavras e a Classificação 

Hierárquica Dependente (CHD). Como resultados quantitativos obteve-se 1 texto, 

separado em 150 segmentos de textos (ST), com aproveitamento de 123 STS 

representando 82,00%. Como resultados qualitativos a palavra “estudante” foi a que 

apresentou maior frequência no corpus, sendo todo o texto dividido em subcorpus A 

denominado “Estudantes” e subcorpus B denominado “Docentes”. Dentro de cada 

subcorpus 7 classes se encontram interconectadas. Esta pesquisa aponta para o 

acolhimento aos estudantes, bem como da equipe escolar, estendendo-se aos pais e 

responsáveis, além da tutoria, atividade que pode ser exercida pelo próprio professor 
titular da disciplina e pelos alunos. São propostas exequíveis tanto em um modelo de 

escola integral, como em um modelo tradicional em qualquer disciplina e modalidade 

de ensino. 

 

PALAVRAS CHAVE: escola em tempo integral; iramuteq; formação de professores 

 

 

INTRODUÇÃO 

A primeira experiência de escola pública brasileira em tempo integral foi a do Centro 

Educacional Carneiro Ribeiro (CECR) criado em 1950 em Salvador. O CECR era composto 

por quatro escolas e uma escola-parque para atender as camadas populares, no sentido de 

contribuir para a solução de problemas sociais e possibilitar a formação integral, ou seja, para 

além dos conteúdos escolares mínimos (LACERDA, 2019, p.36). A autora destaca algumas 

atividades que eram realizadas no contra turno, como por exemplo: atividades físicas, na qual 

muitos conteúdos específicos podiam ser aplicados; oficinas de trabalhos manuais; dança e 

música, explorando inteligências múltiplas como a inteligência espacial, inteligência corporal-

cinestésica e inteligência musical respectivamente (GARDNER, 1995, p.15).  

No Brasil, o órgão responsável por gerir grande parte das escolas em tempo integral é o 

Instituto de Corresponsabilidade pela Educação (ICE). Trata-se de uma instituição sem fins 

lucrativos cuja missão é mobilizar a sociedade para produzir soluções educacionais inovadoras 
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2 Doutora em Ciências pela UNICAMP. E-mail: josivaniamd@yahoo.com.br. 

 

mailto:flavia_ufrn@outlook.com


 

   

30 

que permitam ser aplicadas em outros contextos. Segundo Morais (2013, p. 97), “o Instituto 

desenvolve parcerias tanto com órgão do setor privado quanto o setor público das áreas relativas 

a seu foco”.  

 

LEIS E DOCUMENTOS ACERCA DAS ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL  

A Educação Integral está presente na legislação educacional brasileira de diversas 

maneiras. No capítulo II da Lei de Diretrizes e Bases 9.394/96 com destaque ao inciso 1 do art. 

24 diz: “a carga horária mínima anual será de oitocentas horas para o ensino fundamental e para 

o ensino médio, distribuídas por um mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho escolar, 

excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver”. O artigo 24 descreve que: “A 

carga horária mínima anual de que trata o inciso I do caput deverá ser ampliada de forma 

progressiva, no ensino médio, para mil e quatrocentas horas, devendo os sistemas de ensino 

oferecer, no prazo máximo de cinco anos, pelo menos mil horas anuais de carga horária, a partir 

de 2 de março de 2017”.  

Enquanto isso, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) no que tange o ensino 

médio reelaborou os currículos das redes privadas e públicas do país. Desconsiderando o 

contexto local dos alunos e sem levar em consideração o professor; tem um aumento na carga 

horária para até mil e oitocentas horas no máximo. Não sendo satisfatório esse total de horas, o 

restante da carga horária deverá ser preenchida com “conjunto de disciplinas, projetos, oficinas, 

núcleos de estudo, entre outras situações de trabalho, que os estudantes poderão escolher no 

ensino médio” (BRASIL, 2018) os chamados itinerários formativos. Essa implementação nas 

escolas de tempo integral, segundo a fonte de pesquisa:  

 
O Ministério da Educação, por meio da Portaria nº 1.145/2016 substituída 

pela Portaria nº. 727/2017, instituiu o Programa de Fomento à 

Implementação de Escolas em Tempo Integral, e a Lei nº 13.415/2017 

instituiu a Política de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino 
Médio em Tempo Integral, estabelecendo um período de 10 anos para 

repasse de recursos às SEE [...] o PNE estabelece que, até 2024, o país 

deve atender, pelo menos, 25% das matrículas da educação básica em 
tempo integral (BRASIL, 2018). 

 

O programa Mais Educação, como parte constitutiva do Plano de Desenvolvimento da 

Educação foi instituído através da Portaria Interministerial n° 17 de 24 de abril de 2007, firmada 

entre alguns Ministérios, cujo objetivo era a implementação da educação integral. Porém, o 

projeto de educação integral tem como desafio a ser superado, estabelecer um diálogo ampliado 

entre escolas e comunidades (BRASIL, 2009, p.13). Mais do que isso, escolas precisam dialogar 

com os currículos escolares para então promover:  

 
[...] Uma educação integral estruturada a partir de um conceito de 

integralidade, que supere termos como “contraturno” e “atividades 

complementares”, bem como saberes escolares e saberes comunitários (Brasil, 
2009, p. 14).  

 

É sabido que para dar-se conta de tão grande demanda nessa modalidade escolar, os 

professores devem ter programas e políticas de formação voltadas para esse fim. Não basta 

apenas ampliar a jornada escolar dos alunos, é preciso criar um ambiente acolhedor para que 

eles queiram estar lá, como também preparar os professores por meio de uma formação mais 

direcionada.  
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

Ao consultar o texto da Base Nacional Comum Curricular duas pesquisas foram 

realizadas. A primeira delas foi o termo “formação de professores” na qual quatro citações 

foram mencionadas. A primeira diz respeito aos objetivos que a BNCC vai corresponder. 

Outros dois trechos referem-se à formação de professores indígenas. Por fim, a última citação 

se refere ao conhecimento específico de língua portuguesa. Em nenhuma dessas ocasiões, o 

termo está associado a currículo ou projetos, práticas de formação ou práticas docentes. 

Pesquisando o termo “tutoria” acha-se novamente quatro referências. Dentro do texto referente 

a língua portuguesa, o texto sinaliza a palavra na página 120, mas ela inexiste no trecho 

apresentado. As outras duas referências, refere-se, a palavra “tutoriais” e, por fim, a última 

passagem, encontra-se dentro do item “saberes e práticas docentes”, cujo trecho está destacado 

a seguir. 

 
Levantar dados, informações e discussões sobre profissões e ocupações 
contemporâneas de interesse dos estudantes e, em especial, de profissões que 

atuam na área de linguagens (docência, tutoria, produção/edição de objetos 

digitais de aprendizagem, de materiais didáticos, mediação cultural etc. 
(BNCC, 2018 p.510). 

 

Vale ressaltar que o texto da BNCC passou por 3 versões e em 14 de dezembro de 2018 

o documento foi homologado no que tange o ensino médio. É nítido que o texto em nada 

acrescenta à formação dos professores em si, nem em projetos ou políticas de formação. “O 

currículo e a sua organização assumem-se como elementos de destaque, uma vez que eles 

revelam opções acerca de um determinado modelo de formação profissional, caracterizado 

pelas articulações que se estabelecem, no seu interior, entre os saberes teóricos e os saberes 

práticos, necessários à atividade docente e ao desenvolvimento profissional, cuja construção 

deve ser o objetivo de qualquer programa de formação”. (DOS SANTOS FELÍCIO; DA 

SILVA, 2017, p. 151). É necessário se pensar em práticas de formação para o desenvolvimento 

profissional dos professores e, uma dessas ações é a tutoria.  

A tutoria é um método que visa realizar a interação pedagógica entre o educador (tutor) 

e os estudantes (tutorados). Os profissionais que passam por este momento em sua formação 

levarão suas experiências adiante. O Brasil dispõe deste programa chamado Programa de 

Educação Tutorial (PET). Ele é disponibilizado a graduandos em formação inicial, articulando 

eixos de ensino, pesquisa e extensão da educação tutorial; cujo objetivo é aplicar os 

conhecimentos adquiridos em sala de aula e ampliar a formação acadêmica. (FNDE, 2017). 

Estudantes de graduação ou da educação básica podem desenvolver função de tutoria desde que 

estejam devidamente acompanhados pelo professor supervisor. Esse tipo de ação promove 

interação entre os pares e é benéfico para a socialização. Àqueles que tiveram a oportunidade, 

em seus currículos formadores, de passar por um projeto de tutoria, tanto poderá exercer a 

função de tutor enquanto professor, como estimular seus próprios alunos a também serem 

tutores dos próprios colegas.  

 

PERCURSO METODOLÓGICO  

Dentre os documentos norteadores do ICE, a escolha do caderno intitulado 

“Metodologias de Êxito da Parte Diversificada do Currículo Práticas Educativas” se deu pelo 

título. Currículo flexível é a proposta das escolas em tempo integral por meio das disciplinas 

eletivas. A importância deste documento, além de norteador, é mostrar quais ações na prática 

tiveram êxito no modelo ‘escola da escolha’.  
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Após a escolha do material, foi realizada uma análise documental, que é um tipo de 

abordagem qualitativa, em que os documentos são os objetos de estudo. A análise de conteúdo 

é “um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou 

não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção 

(variáveis inferidas) destas mensagens” (BARDIN, 1977, p. 42). A primeira etapa é a 

organização da análise, na qual consiste de uma leitura prévia, conhecida como leitura flutuante, 

a fim do pesquisador se inteirar sobre o conteúdo exposto. Essa leitura foi feita sem a criação 

de categorias prévias. Após cumprida esta etapa, chamada de exploração do material, o texto 

foi selecionado e separado apenas a parte textual, ou seja, explicações de palavras ou box de 

informação não foram contemplados. O texto selecionado foi copiado integralmente para o 

bloco de notas, onde foi revisado seguindo as recomendações da literatura quanto a simbologia 

e salvo em formato adequado (CAMARGO; JUSTO, 2018, p. 13). Essa escolha de quais partes 

do documento interessam ao objeto de pesquisa, o recorte, é muito importante para a construção 

do corpus textual e, ao mesmo tempo, também é muito particular do olhar do pesquisador. Por 

fim, o tratamento dos resultados foi a última etapa da análise de conteúdo (AC).   

Após o corpus textual ficar pronto, o texto foi direcionado ao Iramuteq. Vale ressaltar 

que o software aqui foi utilizado para “facilitar o gerenciamento dos arquivos, agilizar a 

codificação e busca de respostas, além de facilitar a comunicação e análise de dados. É 

importante enfatizar que os CAQDAS, são apenas ferramentas de apoio, quem analisa é o 

pesquisador” (SCHLOSSER; FRASSON; CANTORANI, 2019, p. 546). O software Iramuteq 

é um “programa informático gratuito, que se ancora no software R e permite diferentes formas 

de análises estatísticas sobre corpus textuais” (CAMARGO; JUSTO, 2013, p.513). Por este 

motivo, em ser um recurso acessível e, se tratando de um contexto de pandemia, é que este 

programa foi escolhido. Inicialmente desenvolvido pelo pesquisador francês Pierre Ratinaud, 

sua utilização passou a ser feita no Brasil no ano de 2013 devido suas potencialidades 

(SANTOS, 2017, p. 393). São muitas as possibilidades de resultados, porém, no que tange esta 

pesquisa, três deles foram selecionados: Análise Lexicográfica Clássica, Nuvem de Palavras e 

a Classificação Hierárquica Descendente (CHD). A análise lexicográfica clássica “identifica e 

reformata as unidades de texto transformando textos em ST, identifica a quantidade de palavras, 

frequência média e hapax (palavras com frequência igual a um)” CAMARGO & JUSTO (2018. 

p. 14), ou seja, faz um mapeamento geral das informações contidas no corpus textual. Com 

relação a nuvem de palavras, os autores dizem que esta análise “agrupa as palavras e as organiza 

graficamente em função da sua frequência”, ou seja, é uma forma organizacional de 

informações simples, constituindo de uma análise lexical projetada graficamente, onde se pode 

perceber quais palavras estão em destaque. Ainda de acordo com os mesmos autores, com 

relação a CHD nos é dito que “esta análise visa obter classes de ST que, ao mesmo tempo, 

apresentam vocabulário semelhante entre si, e vocabulário diferente dos segmentos das outras 

classes”. Ou seja, frente a esta relação de semelhança, um dendograma colorido é apresentado, 

facilitando a visualização para o pesquisador, então, fazer a interpretação dos dados.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O caderno intitulado “Modelo Pedagógico-Metodologias de Êxito da Parte 

Diversificada do Currículo Práticas Educativas” analisado possui 31 páginas. Sua leitura 

resultou em um corpus constituído por 1 texto, separado em 150 segmentos de textos (ST), com 

aproveitamento de 123 STS representando 82,00%. 

 
É importante salientar que as análises do tipo CHD, para serem úteis à 

classificação de qualquer material textual, requerem uma retenção mínima de 

75% dos segmentos de texto (CAMARGO; JUSTO, 2018, p.34). 



 

   

33 

 

Tal porcentagem obtida, acima do esperado pela literatura, indica um bom 

aproveitamento do texto e uma maior confiabilidade dos dados desta pesquisa. O 

processamento estatístico do texto feito pelo R-4.0.4 rodado em Windows 7 foi realizado com 

o programa IRAMUTEQ (2020) versão 0.7, alpha 2. A análise do corpus (conjunto de textos) 

foi baseada na frequência de palavras e sua distribuição dos segmentos de texto. Com relação a 

Análise Lexicográfica Clássica, emergiram 5.354 ocorrências (palavras, formas ou vocábulos), 

sendo 1.070 palavras distintas e 581 palavras com uma única ocorrência. O conteúdo analisado 

foi categorizado em 7 classes: classe 1, com 30 ST (13,82%); classe 2 com 19 ST (15,45%); 

classe 3 com 35 ST (13,01%); classe 4 com 25 ST (12,2%); classe 5 com 44 ST (13,82%); 

classe 6 com 29 ST (13,82%); classe 7 com 42 ST (17,89%). Os dados podem ser vistos na 

CHD com apenas 1 casa após a vírgula.  

 

Nuvem de Palavras  

A nuvem de palavras agrupa as palavras e as organiza graficamente em função da sua 

frequência. A palavra “estudante” foi a que teve maior frequência no corpus: 99 vezes, seguida 

de “acolhimento” com 58 vezes, “tutoria” com 55 vezes, “escolar” com 50 vezes, “tutor” com 

42 vezes e “escola” com 41 vezes (figura 1). A nuvem de palavras, da forma como está 

apresentada, é um produto de análise fornecido pelo iramuteq. Cabe ao pesquisador interpretar 

a imagem.  

 

Figura 1: Nuvem de Palavras  

 
Fonte: Autoria própria 
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Da inferência frente a imagem acima, a palavra que aparece mais ao centro, de tamanho 

e fonte destacados é a palavra mais representativa. Estudantes são os protagonistas em qualquer 

modalidade de ensino. Neste caso “estudante” está circundada de palavras como acolhimento, 

tutoria, escolar, tutor e escola, os quais corroboram com o ambiente e ações que são 

desenvolvidas juntamente ao aluno para que este sinta-se acolhido na instituição de ensino. 

Percebe-se uma rede de apoio por parte da equipe escolar. Sobre a palavra “estudante” 

destacamos o seguinte trecho do documento analisado. “Incentivo à participação dos estudantes 

nas atividades desenvolvidas, respeitando suas possibilidades de engajamento” (ICE, 2015, 

p.9).  

 

Classificação Hierárquica Descendente 

A CHD contém as estatísticas textuais do corpus. O dendograma (figura 2) representa a 

partição e uma indicação do tamanho das classes. Nesta pesquisa, 7 classes foram computadas 

pelo Iramuteq e, desse total, pôde-se perceber 2 novas classificações intituladas subcorpus A e 

B. A figura a seguir também representa um produto de análise fornecido pelo software, porém, 

aqui foram criadas as categorias a posteriori pelo pesquisador. As categorias, aqui denominadas 

de corpus, referem-se aos Estudantes e Docentes respectivamente. Estas categorias emergiram 

a partir da leitura da CHD. Para as classes, observou-se suas correlações conforme o teste qui-

quadrado (ꭓ²), dado que expressa a força de ligação entre a forma e a classe. 

 

Figura 2: Classificação Hierárquica Descendente  

 

Fonte: Autoria própria 

 

O subcorpus A, denominado “Estudantes” é composto pelas seguintes classes: Classe 7 

(Pais e Responsáveis), e as Classes 1, 3 e 4 (como um grande bloco) referindo-se à Escola. Esse 
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subcorpus nos mostra a relação que há entre família e escola em prol do aluno. Sendo que a 

classe 1 (projeto de vida), classe 3 (acolhimento), classe 4 (gestão escolar). Na classe 7, pais e 

filhos são convidados como família a conhecer uma metodologia que possa estimular e 

desenvolver melhor o projeto de vida dos alunos por meios de mecanismos de 

acompanhamento. É importante para os alunos o apoio de seus familiares, já que os estudantes 

são os protagonistas e estão em busca de realizar seus sonhos. Assim, eles sentem-se 

estimulados a alcançar o futuro quando lhes é provido uma rotina de estudos adaptada à 

realidade de crenças e valores inerentes a cada família. As classes 1, 3 e 4 vão tratar um pouco 

mais especificamente sobre o aluno e sua relação com a escola. O aluno enquanto ser ativo e 

participativo de sua experiência escolar está em constante atividade. A formação escolar 

recebida, através de práticas integrativas adotadas no currículo, que lhes viabilize práticas e 

vivências, fará com que a escola realize a tarefa mais importante do acolhimento aos alunos: 

Possibilitar aos estudantes o Projeto de Vida dos por meio de uma formação integral. É no 

acolhimento que os estudantes iniciam as primeiras práticas que os colocam como protagonistas 

na elaboração de seus Projetos de Vida, essas atividades ligadas ao acolhimento são 

consideradas o “Marco Zero”, o ponto de partida sob o qual todas as outras atividades se 

desenvolverão. Esse acolhimento também é importante para a gestão escolar, pois é por meio 

dele que se tem acesso e contato com os primeiros registros dos sonhos dos estudantes, a partir 

do qual se modelarão seus projetos de vida e auxiliarão a equipe da escola a desenvolver as 

atividades escolares visando alinhar o projeto escolar com os projetos de vida dos estudantes. 

O subcorpus B denominado “Docentes” é composto pelas seguintes classes: Classe 2 

(Tutor), e as Classes 5 e 6 (como um grande bloco) referindo-se à Atividades Práticas desses 

professores. Esse subcorpus nos mostra a relação que há entre os professores e sua docência. 

Sendo a classe 5 (Tutoria) e classe 6 (Futuro). Na classe 2 nos é apresentado o papel do professor 

tutor. O tutor planeja o desenvolvimento e avalia a eficácia e eficiência de suas orientações de 

modo que possa corrigir e resolver possíveis problemas no decorrer do processo educativo. Esse 

papel requer algumas ações como de orientador da aprendizagem, dinamizador da vida 

socioafetiva do grupo-classe e orientador pessoal, escolar e profissional dos alunos. Podemos 

definir tutoria como uma situação de interação em que uma pessoa dá apoio a outra para tornar 

possível que ela desenvolva e/ou ponha em ação algum direito, dever, conhecimento, 

competência ou habilidade. No Modelo da Escola da Escolha essa tutoria é realizada pelos 

próprios estudantes através de monitoria (modelo acadêmico comum nas universidades), pois 

se entende que, o estudante enquanto protagonista de seu projeto de vida é e faz parte da solução 

do problema do seu colega, porque naquele momento domina um conhecimento que o outro 

ainda não domina e se coloca à sua disposição para ajudá-lo. Portanto, é uma aptidão possível 

de ser aprendida desde que haja, da parte de quem se propõe a aprender, disposição interior, 

abertura, sensibilidade e compromisso. Tendo em vista o potencial dessa ação pedagógica, 

encontramos a seguir:  

 
A Tutoria torna possível ao estudante ampliar a visão que tem de si mesmo, 

do mundo, das oportunidades, das estratégias e possibilidades para tomar em 

suas mãos sua própria vida (ICE, 2015, p.18).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A proposta apresentada no caderno “Metodologias de Êxito da Parte Diversificada do 

Currículo Práticas Educativas” visa demonstrar aos educadores metodologias que tiveram êxito 

na Escola da Escolha e que por sua vez servem como introdução para colocar em prática nas 

salas de aulas locais. As metodologias apresentadas no caderno são desenvolvidas pelo modelo 

de Escola de Escolha, com o objetivo de apresentar as bases do projeto escolar para os diferentes 

públicos. Os resultados do iramuteq por meio do subcorpus A e B demonstram as relações de 
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acolhimento e tutoria como uma forma inovadora de conceber a educação, buscando 

transformar o ambiente escolar. 
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CONTRIBUIÇÕES E DESAFIOS DA ABORDAGEM CTS PARA O ENSINO DE 

QUÍMICA: um estado do conhecimento 

 Danielle Pereira de Almeida1 

Albino Oliveira Nunes2 

 

 
RESUMO 

São notórios os avanços científicos e tecnológicos vivenciados ao longo dos anos. 

Tais avanços modificaram o modo de vida e organização social dos indivíduos, 

evidenciando contribuições para as diversas áreas da sociedade. Porém, é necessário 

levar em consideração também as consequências negativas relativas aos processos que 

envolvem ciência e tecnologia. De acordo com Pinheiro, Silveira e Bazzo (2007), 

confiar de forma excessiva na ciência e na tecnologia pode ser perigoso, tendo em 

vista que, atreladas a elas existem interesses sociais, políticos, econômicos e militares, 

que podem implicar em riscos, uma vez que os produtos do desenvolvimento 
científico-tecnológico estão intimamente ligados a esses interesses. Desse modo, é 

fundamental que os cidadãos tenham acesso a discussões desse âmbito, e que esse 

diálogo esteja presente no contexto escolar, possibilitando a formação de indivíduos 

que sejam capazes de se posicionarem de forma crítica e reflexiva diante de problemas 

que envolvem a tríade Ciência, Tecnologia e Sociedade. Segundo Auler e Bazzo 

(2001), o movimento Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) surgiu após meados do 

século XX, entre as décadas de 1960 e 1970, em virtude, principalmente, das 

preocupações ambientais e do uso dos conhecimentos científicos e tecnológicos para 

fins bélicos e processos de controle cultural. Os pressupostos desse movimento vão 

de encontro à alfabetização científica, logo, suas discussões necessitam serem 

construídas mediante um olhar amplo e multidimensional, considerando impactos 

ambientais, posturas éticas e desconstruindo os mitos que dificultam o entendimento 
dessas relações. Considerando a relevância do tema, o presente trabalho realizou um 

estado do conhecimento buscando mapear as propostas que tratavam da abordagem 

CTS no ensino de química a nível médio e destacar as contribuições e desafios 

associados aos trabalhos.  Para isso, foram selecionados artigos de três periódicos que 

traziam propostas CTS e que serviram de subsídio para discussão do tema. Os 

resultados apontaram para a predominância da abordagem qualitativa, instrumentos 

de coleta de dados diversos e o uso de temáticas sociocientíficas. Além disso, 

destacou-se contribuições relacionadas uma ampliação da visão dos alunos a respeito 

de implicações socioambientais, o rompimento de uma visão estereotipada sobre a 

natureza dos conhecimentos científicos, a participação ativa dos alunos e uma 

evolução conceitual. No que diz respeito aos desafios, tiveram destaque a visão 
distorcida e linear da ciência enraizada nos alunos, a dificuldade no processo de 

negociação de significados para a construção de compreensões mais elaboradas, a 

insuficiência de materiais didáticos na área que possam dar suporte a tais discussões 

e a complexidade científica na abordagem de determinados temas. É esperado que o 

trabalho possa provocar reflexões pertinentes acerca das referidas práticas e insights 

de novas compreensões sobre a temática.  
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INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos foram vivenciados significativos avanços científicos e tecnológicos. 

Tais avanços modificaram o modo de vida e organização social dos indivíduos, evidenciando 

contribuições para as diversas áreas da sociedade. Assim, diante da ascensão da Ciência e 

Tecnologia questiona-se: Como tais avanços interferem na esfera social? Quais os prejuízos 

causados? Qual o papel da educação na formação do indivíduo para a tomada de decisões de 

ordem científica e tecnológica?  

Tais questionamentos são importantes e refletem pressupostos do movimento Ciência, 

Tecnologia e Sociedade (CTS), que busca, dentre outras coisas, superar visões distorcidas da 

ciência e tecnologia e possibilitar a compreensão da ciência e da tecnologia como um processo 

social (CUTCLIFFE, 2003 apud CHRISPINO, 2017). Pinheiro, Silveira e Bazzo (2007), 

alertam que confiar de forma excessiva na ciência e na tecnologia pode ser perigoso, tendo em 

vista que, atreladas a elas existem interesses sociais, políticos, econômicos e militares, que 

podem implicar em riscos. De acordo com os autores, isso se justifica em virtude de que os 

produtos do desenvolvimento científico-tecnológico estão intimamente ligados a esses 

interesses. Assim, é necessário levar em consideração não somente as contribuições que os 

avanços científicos e tecnológicos trouxeram para a sociedade, mas também os prejuízos que 

estes podem causar. 

Nesse cenário, por mais que os indivíduos discutam questões de ordem científico-

tecnológicas, tais discussões ainda são cercadas por mitos, relacionados à ciência e a tecnologia 

que dificultam a compreensão das várias faces dessas questões. No contexto da escola, as visões 

empobrecidas e distorcidas, acabam contribuindo, muitas vezes, para o desinteresse dos 

discentes, convertendo-se assim em um obstáculo à aprendizagem (CACHAPUZ, et al. 2005). 

Dessa forma, é necessário desmistificar falsas crenças, e a escola pode ser um ponto de partida 

para isso.  

É importante que o ensino de ciências busque a formação de indivíduos que possam se 

posicionar de forma crítica e reflexiva diante de problemas que envolvem a tríade Ciência, 

Tecnologia e Sociedade. Isso pode ser desenvolvido pela interseção de propósitos que 

envolvem o ensino de ciências, a educação tecnológica e a educação cidadã (SANTOS, 2012). 

Considerando a relevância do tema para a sociedade, para o ensino de ciências, assim 

como para uma formação cidadã o presente trabalho realizou um estado do conhecimento 

buscando mapear as propostas que tratavam da abordagem CTS no ensino de química a nível 

médio e destacar as contribuições e desafios associados aos trabalhos.  Para isso, foram 

selecionados artigos de três periódicos relevantes na área do ensino de ciências.  

Com o intuito de elucidar tais questões o presente artigo discute inicialmente a 

abordagem CTS enfatizando os aspectos históricos e conceituais, seguida de uma breve 

discussão relativa a essa abordagem no ensino de Química. Posteriormente, é detalhado o 

caminho metodológico percorrido na pesquisa, seguido dos resultados e discussões que trazem 

as seguintes categorias estabelecidas: Abordagem CTS e temas sociocientíficos e 

socioambientais; Abordagem CTS e a natureza do conhecimento científico; Abordagem CTS e 

a prática docente; Aspectos metodológicos; Contribuições e Desafios. Por fim, são apontadas 

as considerações finais destacando as principais compreensões e apontamentos acerca da 

pesquisa. 

 

ABORDAGEM CTS: ASPECTOS HISTÓRICOS E CONCEITUAIS  

Os efeitos dos avanços Científicos e Tecnológicos foram pautas de debates, 

principalmente após a Segunda Guerra Mundial, com o advento das bombas nucleares, que 

causaram destruição de vidas e prejuízos ao meio ambiente. Logo, após esse período, 

desenvolveu-se uma insatisfação com a visão tradicional da ciência e da tecnologia, pleiteando-
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se a autonomia dessas áreas em relação à interferência social e política (GARCÍA PALACIOS, 

et al. 2003).  

 Assim, nesse contexto de insatisfação, grupos de ativistas iniciaram manifestações 

chamando a atenção para os riscos advindos da prosperidade tecnológica. Em consonância a 

isso, surge o movimento Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS), após meados do século XX, 

entre as décadas de 1960 e 1970, em virtude, além dos acontecimentos citados anteriormente, 

das preocupações ambientais, da energia nuclear e do uso dos conhecimentos científicos e 

tecnológicos para fins bélicos, processos de controle cultural e pesquisas genéticas (AULER; 

BAZZO, 2001; CHRISPINO, 2017).  

Diante de tais acontecimentos foi possível perceber o lado prejudicial e ignorado até 

então, da ciência e da tecnologia. Dessa forma, os anos 60 e 70 representaram um momento de 

modificações. O liberalismo econômico proposto para a ciência começa a se converter em uma 

política mais intervencionista, na qual os poderes públicos começaram a desenvolver e aplicar 

instrumentos para direcionar o desenvolvimento científico e tecnológico e monitorar seus 

efeitos em relação ao meio ambiente e a sociedade (GARCÍA PALACIOS, et al. 2003). 

Iniciava-se assim uma busca pelo rompimento da visão clássica e essencialista da 

ciência e tecnologia que predominava até então. García Palacios et al. (2003, p.120) destacam 

que essa visão se resumia na seguinte equação: “+ ciência = + tecnologia = + riqueza = + bem-

estar social”. De acordo com essa equação acreditava-se que quanto mais avanços científicos e 

tecnológicos mais riqueza e bem-estar social seriam ofertados à sociedade, logo, nessa equação 

não eram considerados os prejuízos que tais avanços poderiam representar.   

Os autores destacam ainda que os estudos CTS tiveram seu desenvolvimento em três 

direções: no campo da pesquisa, no campo da política pública e no campo da educação. No 

campo da pesquisa tais estudos emergiram com o intuito de promover uma visão não 

essencialista e contextualizada das atividades científicas. No campo das políticas públicas tais 

estudos caminharam no sentido de promover a regulação social, criando mecanismos 

democráticos para a participação social em questões relacionadas a políticas de cunho 

científico-tecnológicas. Por último, no campo da educação, esses estudos vêm caminhando, em 

diversos países, no sentido de estimular a criação de programas e materiais com enfoque CTS 

no ensino secundário e nas universidades. 

Pinheiro, Silva e Bazzo (2007) destacam a educação como um dos principais campos 

para investigação e ações sociais relacionadas ao movimento CTS, necessitando assim, de ações 

curriculares de estruturação curricular dos conteúdos de modo a realizar uma relação efetiva 

entre o contexto social e ciência e tecnologia. Logo, esse processo não requer apenas a inserção 

de tais temas no currículo, mas também uma abordagem crítica e integradora que se relacione 

com a realidade dos discentes. 

Compartilhando de um pensamento semelhante, Acevedo Díaz (1996) enfatiza que as 

propostas no âmbito CTS podem ser motivadas por diversos motivos, objetivando além de 

proporcionar uma visão mais adequada da ciência e tecnologia dentro do contexto social, 

melhorar as atitudes dos discentes no que tange o aprendizado das ciências naturais, trabalhar 

a dimensão ética e os valores. 

Ainda em relação a definição dos objetivos da abordagem CTS, Strieder (2012) 

destaca  a formação de cidadãos críticos que compreendam a relação dos aspectos da ciência e 

tecnologia com a sociedade, que se posicionam diante de problemas que envolvam tais aspectos 

e possam intervir no seu entorno. O autor complementa tais ideias defendendo que a tomada de 

consciência e o posicionamento crítico é importante, mas é necessário também a prática, ou 

seja, a ação dos indivíduos no contexto. 

No que diz respeito a essa abordagem voltada para o contexto do estudante, Martins 

(2002) defende que os temas trabalhados devem estar voltados para contexto da vida real que 

pode ser próximo ou não dos discentes, e que os conceitos precisam dar sentido ao que é 
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problematizado.  Assim, diante das ideias do autor é possível destacar que podem ser utilizadas 

problemáticas tanto a nível local, como global, desde que se realize uma transposição que 

permita os estudantes compreenderem as relações entre ciência, tecnologia e sociedade e que 

os conceitos sejam envolvidos ao trabalhar a problemática, e não de maneira isolada. 

Nesse sentido, as compreensões e percepções dos autores, ressaltam pontos em comum, 

como o contexto como plano de fundo para o desenvolvimento de propostas no âmbito CTS. 

Além disso, ganha destaque o estímulo ao pensamento crítico dos indivíduos e a tomada de 

decisão frente aos problemas. Desse modo, destacamos que nossa compreensão da Abordagem 

CTS vai de encontro às ideias de Chrispino (2017, p.6) que conceitua essa abordagem como 

“um campo complexo, interdisciplinar, contextualizado e transversal, fundamentado 

especialmente nos saberes da sociologia, da filosofia, na história, da economia, da política, da 

psicologia, dos valores etc.”. Assim, a abordagem CTS rompe as barreiras disciplinares, 

perpassando por várias áreas e disciplinas, resgata vivências e busca desenvolver atitudes e 

decisões conscientes em relação à ciência e tecnologia, e esse é um processo complexo. 

 

ABORDAGEM CTS NO ENSINO DE QUÍMICA 

Um dos problemas presentes no ensino de ciências ao longo dos anos é a abordagem 

isolada dos conteúdos de disciplinas específicas e a valorização da concepção de ciência 

atrelada a um caráter neutro, no qual se tem a ideia de que o cientista produziu sempre 

conhecimentos benéficos para a sociedade (NASCIMENTO; VON LINSINGEN, 2006). A 

Química, como uma ciência, também se insere nesse contexto, e nesse sentido, se faz necessário 

buscar propostas alternativas de ensino que possam colaborar para o rompimento dessa visão 

neutra da ciência. 

Nunes (2014) compactua com esse pensamento ao afirmar que a Pesquisa em Ensino de 

Química revela dificuldades que envolvem aprendizagens ligadas a natureza desse 

conhecimento. O autor aponta para a necessidade de reformulação no ensino dessa disciplina, 

de modo a viabilizar uma formação cidadã, que é um dos objetivos do ensino de química, 

buscando a promoção de uma alfabetização científica e tecnológica, cujo desenvolvimento não 

se vincula com o pensamento positivista e o determinismo tecnológico. 

Em detrimento a isso, destaca-se a importância de implementar propostas CTS no 

currículo da disciplina de Química. Pinheiro, Silva e Bazzo (2007) salientam que a importância 

de discutir acerca dos avanços científicos e tecnológicos com os alunos, relaciona-se ao fato da 

compreensão da ciência como uma criação do homem, e assim, intrínseca à evolução humana. 

Os autores enfatizam que a ciência deve ser trabalhada de modo a provocar uma ação reflexiva 

de quem sofre com as crises relativas a esses avanços. 

Assim, é de significativa importância discutir causas, consequências dos processos 

envolvendo ciência e tecnologia, assim como, os aspectos históricos e filosóficos envolvidos e 

a relação que se estabelece com aspectos sociais. Estudar tais processos na ausência da 

dimensão social pode provocar a ilusão de que o aluno compreende a ciência e tecnologia, ao 

passo em que podem estar desenvolvendo uma visão distorcida e ingênua dessas esferas, e 

assim, defender mesmo que de forma inconsciente, os interesses econômicos que estão por trás 

de tais processos (SANTOS; MORTIMER, 2002). 

É fundamental que os estudantes tenham uma visão crítica acerca da ciência e da 

tecnologia, para que possam posicionar-se de forma coerente diante de problemas ou situações 

quando necessário. Nunes e Dantas (2016) salientam que seria importante oportunizar a 

participação da população em geral nas decisões frente a problemas desse âmbito, não apenas 

de modo individual, mas a partir de decisões coletivas. Essa ação seria relevante tendo em vista 

que na maior parte das vezes, esse tipo de decisão fica a cargo de uma minoria, não passando 

por uma avaliação popular. 
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Ainda, de acordo com os autores, para favorecer uma educação em ciências capaz de 

promover a participação social, é preciso desenvolver uma alfabetização científica que dialogue 

com aspectos relativos à cidadania e a consciência das inúmeras relações estabelecidas entre a 

ciência, tecnologia e sociedade com o ambiente. Logo, essa discussão dessas temáticas deve 

ocorrer de forma ampla e dialógica.  

Martins (2002) orienta a seleção de temas e conceitos relativos à ciência e tecnologia 

que possam contribuir para a explicação e a interpretação de questões emergentes da sociedade. 

Assim, o diálogo dos alunos entre si, com o professor e a realização de pesquisas e 

aprofundamentos em relação a esses temas, pode contribuir para o desenvolvimento de atitudes 

e valores relacionados aos pressupostos da abordagem CTS. Nessa perspectiva o movimento 

CTS pode contribuir com a resolução de problemas, o diálogo entre diferentes pontos de vista, 

a construção de argumentos e a análise crítica destes (Martins, 2002).  

É interessante que esse diálogo também ocorra entre as diferentes áreas. Santos (2012) 

ressalta que essa discussão deve ser praticada de modo a envolver aspectos políticos, culturais, 

ambientais, éticos, demandando assim, de atividades que necessitam de um período de 

desenvolvimento mais extenso. O autor destaca que a educação CTS estabelece relações com a 

compreensão da linguagem científica e a natureza da ciência, mas o seu foco está voltado para 

as interrelações.  

Dessa maneira, para a discussão dessas interrelações são importantes mudanças nos 

currículos educacionais, de modo que abarquem temáticas sociocientíficas e que estas sejam 

discutidas através de um olhar amplo, englobando as várias faces que envolvem os problemas. 

À vista disso, as configurações curriculares necessitam estar mais sensíveis ao entorno, 

rompendo com a discussão pautada apenas na lógica interna de uma disciplina, visto que a 

complexidade de tais temas não é compatível com o viés disciplinar (AULER, 2007). 

Diante da complexidade que é trabalhar essas relações em sala de aula, o ensino baseado 

na abordagem CTS exige um preparo do professor e a formação inicial deveria ser um ambiente 

para dialogar e pôr em prática tais discussões, porém, ainda existe um déficit nesse sentido. 

Nunes e Dantas (2012), ao pesquisarem acerca das crenças e atitudes de discentes da 

licenciatura em química em relação a ciência e a tecnologia, identificaram que os participantes 

apresentavam crenças positivas, influenciadas pelo positivismo, nas quais percebiam o 

desenvolvimento de modo linear, considerando que a ciência gera tecnologia e conduz ao 

desenvolvimento econômico e social. 

Mediante essa perspectiva, para sanar tais visões equivocadas, os autores acreditam que 

seja importante inserir nos cursos de licenciatura em Química discussões relacionadas a 

natureza da ciência, natureza da tecnologia, relações científico tecnológicas, determinismo 

tecnológico, assim como as relações de controle social envolvidas e os impactos ambientais 

envolvidos. A inserção desses temas pode contribuir para a problematização dos conhecimentos 

dos licenciandos no que tange as relações entre ciência e tecnológica com a sociedade, o que 

pode vir a corroborar também com a alfabetização científica. (NUNES; DANTAS, 2012). 

Nesse sentido, acreditamos que a inserção de discussões de pressupostos teóricos e 

metodológicos do enfoque CTS na formação inicial possa ser um caminho para a 

implementação efetiva dessas propostas em sala de aula. Consideramos ainda que ensino de 

Química baseado nesses pressupostos pode trazer contribuições significativas para uma 

formação cidadã, que contemple a tomada de decisões responsáveis em relação a ciência e a 

tecnologia e a desconstrução de mitos relacionados a ciência que se perpetuaram na sociedade 

e consequentemente nos contextos escolares. 

 

METODOLOGIA  
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O presente trabalho se deu mediante a realização de um “estado de conhecimento”, 

buscando mapear as produções relacionadas a propostas voltadas ao âmbito CTS no ensino de 

química, a nível médio, em três periódicos voltados para a área de ensino de ciências: Ciência 

& Educação, Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências e Investigações em Ensino de Ciências 

- IENCI. 

De acordo com Romanowski e Ens (2006), o estado do conhecimento busca mapear um 

setor das publicações sobre um determinado tema. Os autores justificam a realização de estudos 

dessa natureza com base no crescente interesse em pesquisas na área do ensino e com isso o 

aumento significativo de publicações, gerando inquietações do tipo: Quais são os temas mais 

discutidos? Como têm sido abordados? Quais as contribuições dessas publicações? Quais os 

referenciais adotados? 

Destacamos ainda que esse estudo se configura como uma pesquisa descritiva, uma vez 

que de acordo com Richardson (1999) essa abordagem tem como objetivo descrever de forma 

sistemática um fenômeno de interesse, a partir de uma descrição clara e detalhada. 

A escolha dos periódicos se deu em virtude de suas importantes contribuições para a 

disseminação de conhecimento e diálogos acerca do ensino de ciências no país e por 

apresentarem Qualis A1 na categoria “Ensino”, justificando assim sua relevância na área. 

Ressaltamos que não ocorreu um recorte temporal para a busca dos artigos e que para as revistas 

IENCI e Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências, a busca se deu nos próprios sites das 

revistas, enquanto para a Revista Ciência & Educação a busca foi realizada na plataforma 

Scielo, tendo em vista que no site da revista não havia dispositivo de busca. As buscas foram 

realizadas ao longo do mês de maio de 2021, e em síntese, o processo ocorreu da seguinte 

forma: 

 

Figura1- Síntese do processo de busca 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Autoria própria 
 

Os descritores utilizados para a busca foram: “abordagem CTS”, “enfoque CTS”, 

“CTS”, “CTS no ensino de Química”. Para a seleção dos artigos utilizou-se os seguintes 

critérios: Estarem relacionados ao ensino de Química no ensino médio, relacionarem-se à 

temática CTS, discutirem propostas aplicadas em sala de aula e estarem disponíveis de forma 

livre para o acesso. Ao todo foram encontrados 74 trabalhos, porém considerando os critérios 

adotados anteriormente apenas 6 artigos foram selecionados para análise. É importante ressaltar 

que os descritores foram localizados em todos os campos do texto (título, resumo, palavras-

chave e corpo do texto). 

Para a análise dos trabalhos, adotou-se a análise de conteúdo, proposta por Bardin 

(1977). Para a categorização foi estabelecido o método de categorias “a priori”, no qual as 

categorias são estabelecidas antes da análise do corpus, porém, após a análise emergiram outras 

categorias.  Dessa forma, foram estabelecidas seis categorias de análise: Abordagem CTS e 

temas sociocientíficos e socioambientais; Abordagem CTS e a natureza do conhecimento 

científico; Abordagem CTS e a prática docente; Aspectos metodológicos; Contribuições e 

Desafios. Na discussão dos resultados será apresentado inicialmente um detalhamento do 

corpus de análise e em seguida serão discutidas as categorias estabelecidas. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados serão discutidos a partir da análise dos artigos selecionados. Assim no 

quadro 1, são apresentadas informações básicas desses artigos como o título, o periódico do 

qual foi extraído, os autores e ano de publicação. Como forma de identificação e para melhor 

compreensão atribuímos um código a cada artigo, que se encontra posterior ao título. 

Quadro 1: Detalhamento dos artigos selecionados 

 

Periódico Título do Artigo Autor(es) e ano 

de publicação 

Ciência & 

Educação 

Ensino de conceitos químicos em um enfoque CTS a 

partir de saberes populares (A1) 

Zanotto, 

Silveira e Sauer 

(2016) 

Ciência & 

Educação 

Analisando a implementação de uma abordagem 

CTS na sala de aula de química (A2) 

Firme e Amaral 

(2011)  

IENCI Agrotóxicos: uma proposta socioambiental reflexiva 

no ensino de Química sob a perspectiva CTS (A3) 

Buffolo e 

Rodrigues 

(2015) 

IENCI Compreensões de alunos de nível médio sobre 

descoberta: discussões em torno do episódio da 

descoberta da radioatividade em uma sequência de 

ensino e aprendizagem (A4) 

Rocha e 

Tourinho e 

Silva (2019) 

Ensaio - Pesquisa 

Em Educação Em 

Ciências 

Controvérsias sobre o aquecimento global: 

circulação de vozes e de sentidos produzidos em sala 

de aula (A5) 

Barbosa, Lima e 

Machado (2012) 

Ensaio - Pesquisa 

Em Educação Em 

Ciências 

Tema Sociocientífico “Cachaça” em aulas práticas de 

Química na Educação Profissional: Uma abordagem 

CTS (A6) 

Santos, Amaral 

e Maciel (2012) 

Fonte: Autoria Própria 
 

No que diz respeito ao período das publicações, os artigos selecionados de acordo com 

o perfil de busca foram todos publicados na última década, entre 2011 e 2019, o que reflete, no 

contexto analisado, que a implementação de propostas CTS no ensino médio na disciplina de 

química se configura como uma preocupação recente e vem se consolidando na última década, 

mesmo que o número de trabalhos encontrados não seja tão expressivo.  

Abordagem cts e temas sociocientíficos e socioambientais 
Na análise do corpus foi possível identificar a predominância de trabalhos voltados para 

aspectos sociocientíficos e socioambientais. Dos seis trabalhos selecionados, três envolveram 

questões sociocientíficas, foram eles: Buffolo e Rodrigues (2015), Barbosa, Lima e Machado 

(2012) e Santos, Amaral e Maciel (2012). 



 

   

45 

Buffolo e Rodrigues (2015) discutiram a aplicação de uma sequência didática com o 

tema “agrotóxicos”, buscando articular conceitos químicos e questões socioambientais. Para a 

seleção dos conteúdos foi considerado além da importância dos conceitos científicos a relação 

que poderia ser estabelecida com a temática “agrotóxicos” tendo em vista a aspectos sociais, 

políticas, econômicas e ambientais e as controvérsias relacionadas ao tema. 

A sequência foi elaborada com base nos pressupostos da abordagem CTS e dos três 

momentos pedagógicos, sendo desenvolvida com alunos da 2ª série do ensino médio de uma 

escola pública estadual. Os conhecimentos químicos trabalhados foram soluções, pH, 

concentração, diluição e as atividades desenvolvidas foram diversificadas, envolvendo leitura 

e discussão de textos, pesquisas com agricultores, questões problematizadoras, aulas 

expositivas e dialogadas, vídeos, análise de rótulos e produção textual 

Barbosa, Lima e Machado (2012) discorrem acerca de uma proposta baseada na 

utilização de temas sociocientíficos, analisando um episódio de aula na disciplina de Química 

do ensino médio com base na teoria da enunciação de Bakhtin. As discussões realizadas giraram 

em torno do efeito estufa e aquecimento global. O episódio analisado faz parte de uma 

sequência didática e o percurso foi desenvolvido mediante a utilização de um material 

paradidático intitulado por “Aquecimento global e efeito estufa: a ciência por trás de uma 

controvérsia”. Os autores destacam que as discussões realizadas tinham o intuito de possibilitar 

abertura ao diálogo e assim, a diferentes explicações e interpretações diversas. 

Santos, Amaral e Maciel (2012) analisaram a implementação de uma proposta baseada 

na utilização de temas sociocientíficos (TS) com abordagem CTS. O TS escolhido 

foi   "cachaça", sendo trabalhado durante aulas práticas de Química orgânica Aplicada com 

alunos da última série do curso técnico de Química do CEFET-MG. Os autores acompanharam 

a forma como o docente desenvolveu a proposta e discutiu a temática, assim como, o 

envolvimento dos alunos, as interações entre professor-aluno e o desenvolvimento de atitudes 

e valores em relação à ciência, tecnologia e a sociedade. 

A partir da análise percebeu-se que os artigos mencionados ao utilizar temáticas 

sociocientíficas e socioambientais, buscaram exercitar nos alunos o diálogo entre as opiniões 

divergentes, o olhar para os diferentes pontos de vista e a percepção das controvérsias 

relacionadas a esses temas. Aliado a isso, os autores buscaram também desenvolver nos sujeitos 

atitudes e valores importantes para a formação cidadã.  

 

Abordagem CTS e natureza do conhecimento científico 
Questões relacionadas à natureza do conhecimento científico também foram 

identificadas nos trabalhos selecionados. Do corpus de análise, dois artigos estavam 

relacionados a esses aspectos, o trabalho de Rocha e Tourinho e Silva (2019) e o trabalho de 

Zanotto, Silveira e Sauer (2016). 

Rocha e Tourinho e Silva (2019) relataram uma análise das discussões desenvolvidas 

por alunos do ensino médio, juntamente com a professora, em relação a descoberta da 

radioatividade, durante o desenvolvimento de uma Sequência de Ensino e Aprendizagem (SEA) 

construída com base na Abordagem Contextual. A proposta foi aplicada em uma turma de 2° 

ano do Ensino Médio, na forma de oficina, na disciplina de Química. O objetivo da análise foi 

de evidenciar as diferentes concepções dos alunos acerca da descoberta científica. 

Os autores partiram de um tema social, “O acidente radioativo com o Césio 137 em 

Goiânia”, antes de abordarem a construção histórica dos conceitos envolvidos na temática “A 

descoberta da radioatividade”.  Os autores buscaram com a temática social estabelecer relações 

entre os conceitos desenvolvidos e os aspectos tecnológicos e impactos socioambientais 

relativos ao acidente em questão. 

Zanotto, Silveira e Sauer (2016) desenvolveram sua pesquisa a partir da utilização de 

saberes populares para a construção de conceitos químicos, assim como, a articulação dos 
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saberes sob o enfoque CTS. O trabalho foi realizado com alunos da 3ª série do ensino médio de 

um colégio da rede estadual de ensino, do estado do Paraná. No primeiro momento os alunos 

realizaram uma pesquisa na comunidade acerca de saberes populares que englobam conceitos 

químicos. Após discussão em sala foram escolhidos quatro dos saberes oriundos da pesquisa 

dos alunos para serem estudados em sala de aula, porém, para discussão no artigo os autores 

detalham apenas um deles, que estava relacionada a utilização da cebola em ferimentos. Diante 

disso, foram levantados os conhecimentos prévios dos alunos e em seguida eles realizaram 

pesquisas em livros e na internet, elaboraram infográficos (historinhas) e mapas conceituais 

acerca do que aprenderam. 

Mesmo estando relacionadas à natureza do conhecimento científico, os trabalhos 

possuem formas diferentes de tratar desse aspecto. Rocha e Tourinho e Silva (2019) trazem 

uma abordagem mais voltada para a construção dos conceitos científicos a partir do senso 

comum, dos saberes populares. Já os autores Zanotto, Silveira e Sauer (2016) trabalham esse 

aspecto mais voltado à historicidade e a valorização das concepções dos discentes em relação à 

descoberta científica. Por fim, destacamos que ambas as perspectivas de abordagem são 

importantes para o entendimento da natureza e da construção dos conhecimentos científicos. 

 

Abordagem CTS e a prática docente 
Relacionando a abordagem CTS e aspectos voltados à prática docente, foi possível 

caracterizar apenas o trabalho desenvolvido por Firme e Amaral (2011). Os autores analisaram 

a aplicação de uma intervenção com enfoque CTS, em duas turmas na disciplina de química de 

duas escolas estaduais de Recife. A análise considerou fatores relacionados à aplicação e 

planejamento realizado pelos professores. 

O trabalho teve como objetivo identificar as dificuldades enfrentadas pelos professores 

durante o desenvolvimento da referida prática. Os autores ressaltam que numa etapa anterior 

foi discutido com os professores pressupostos teóricos e metodológicos da abordagem CTS, 

assim como também informações relacionadas a sua implementação em sala de aula. 

Abordar a relação entre o enfoque CTS e a prática docente, analisando as dificuldades 

de implementação e planejamento é algo muito importante no contexto da pesquisa em ensino, 

pois pode revelar lacunas que perpassam desde a formação inicial e vão sendo perpetuadas 

durante a prática de professores. Assim, conhecer essas lacunas pode contribuir para o debate e 

a melhoria no ensino. 

 

Aspectos metodológicos  
Quanto à abordagem metodológica verificou-se a predominância da pesquisa 

qualitativa. Três dos seis artigos analisados denominaram-se estudos qualitativos e os outros 

três não classificaram suas pesquisas, mas apresentaram aspectos da abordagem qualitativa em 

seus trabalhos, o que pôde ser evidenciado a partir da leitura da metodologia e da discussão dos 

resultados. No quadro 2 é descrito a metodologia e os instrumentos de coleta de dados utilizados 

em cada trabalho: 

 

Quadro 2: Abordagem metodológica e instrumentos de coleta de dados 

 

Artigo Abordagem 

metodológica 

Instrumentos de coleta de dados 
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A1 Qualitativa Questionários, apresentação e discussão dos resultados das 

pesquisas bibliográficas, análise de mapas conceituais e 

infográficos. 

A2 Qualitativa Observações, filmagens e gravações. 

A3 Qualitativa Observações, registros, gravações, filmagens e questionários. 

A4 Não definiu Gravações em vídeos e aplicação de questionários 

A5 Não definiu Imagem, som e registros escritos. 

A6 Não definiu Observações, registros, gravações, filmagens e questionários. 

Fonte: Autoria Própria 
 

Em relação aos instrumentos de coleta de dados, os mais frequentes nas pesquisas 

analisadas foram observações, questionários, filmagens, gravações e registros. É notório assim, 

que os pesquisadores fizeram uso de diversos instrumentos de coleta de dados, o que é algo 

positivo, pois pode indicar que buscou-se compreender e descrever os fenômenos observados a 

partir de uma perspectiva ampla. 

 

Contribuições  
Os artigos selecionados levantaram contribuições da abordagem CTS para as propostas 

que foram desenvolvidas. As principais contribuições relatadas estão relacionadas a motivação 

dos alunos, a aprendizagem dos conteúdos, a mudança da visão acerca da ciência e tecnologia 

e a importância do papel do professor nesse processo. 

 Buffolo e Rodrigues (2015) e Zanotto, Silveira e Sauer (2019) destacaram que trabalhar 

os conhecimentos químicos de maneira articulada com o contexto social, partindo de temas 

CTS pode despertar o interesse do aluno, tornando o ensino de química mais significativo. 

Outro ponto destacado foi a participação dos alunos e a evolução conceitual que foram 

desenvolvidas durante a implementação das propostas. Foi evidenciado um aumento nas 

relações dialógicas em sala de aula ao se discutir tais temáticas, assim como uma evolução 

conceitual dos discentes em relação a suas compreensões inicial, o que evidencia que o 

conhecimento está sempre uma construção (SANTOS; AMARAL; MACIEL, 2012; ROCHA, 

TOURINHO e SILVA, 2019; ZANOTTO; SILVEIRA; SAUER, 2019). 

Além disso, foi evidenciado a importância do desenvolvimento de propostas desse 

âmbito para os entendimentos das questões de caráter social e ambiental, contribuindo para um 

olhar crítico da realidade e a superação de visões estereotipadas acerca da natureza da ciência 

e das controvérsias existentes na discussão de temáticas sociocientíficas (BARBOSA; LIMA; 

MACHADO, 2012; BUFFOLO; RODRIGUES, 2015; ROCHA; TOURINHO e SILVA, 

2019).  

Santos, Amaral e Maciel (2012) destacaram a importância do professor como mediador 

na condução das discussões. Os autores ressaltam que os resultados apontaram que a 

experiência do professor é uma condição facilitadora para o desenvolvimento satisfatório das 

estratégias em sala de aula, uma vez que a medida que o professor diversifica suas práticas ele 

adquire autonomia e segurança para buscar novas metodologias. 

Diante do exposto e mediante a análise dos trabalhos analisados, fica evidente que a 

abordagem CTS pode contribuir de maneira significativa para o ensino de química, podendo 

ser um ponto de partida para o rompimento de falsas crenças e visões distorcidas da ciência e 
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da tecnologia, uma aprendizagem contextualizada dos conceitos e o papel ativo dos estudantes 

no processo de construção do conhecimento. 

 

Desafios  
Os artigos analisados enfatizaram algumas dificuldades percebidas ao longo da 

implementação das propostas. Dentre as principais dificuldades revelam-se as concepções 

equivocadas das ciências que os alunos trazem consigo, a complexidade de trabalhar tais 

relações em sala de aula, assim como, as questões ligadas ao preparo dos docentes para 

desenvolver propostas neste âmbito. 

Foi evidenciado que a maioria dos alunos carrega uma concepção linear e finalista da 

ciência, na qual consideram que cada modelo é um degrau para o próximo, não considerando 

que alguns modelos explicam melhor determinados fenômenos, não necessariamente o modelo 

mais recente (ROCHA; TOURINHO e SILVA, 2019). Outro ponto destacado foi em relação 

às expectativas que os alunos têm da ciência como fonte de posicionamentos únicos ou 

verdadeiros, o que faz com que inicialmente os alunos não consigam perceber as controvérsias 

relacionadas a um determinado tema (BARBOSA; LIMA; MACHADO, 2012). 

Firme e Amaral (2011) concluíram que as dificuldades no desenvolvimento das 

atividades voltadas ao enfoque CTS podem estar associadas a prática docente, assim como 

também a outros fatores como:  A complexidade de abordagem de alguns temas, ausência de 

informações de caráter técnico e científico sobre o tema e a pouca quantidade de materiais 

didáticos que possam dar subsídio a tais discussões. 

Diante das dificuldades apresentadas pelos autores, é possível enfatizar que trabalhar 

com abordagem CTS, de modo a desenvolver atitudes e valores é algo que requer tempo e 

confere um certo grau de complexidade, tendo em vista que os discentes trazem consigo 

concepções que não são fáceis de serem desconstruídas, uma vez que foram construídas ao 

longo de suas vivências cotidianas. Além disso, nem sempre o professor está preparado para 

trabalhar tais temáticas em sala de aula, muitas vezes, tais discussões podem não terem sido 

desenvolvidas ao longo de sua formação. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Levando em consideração o que foi mencionado, destacamos que o objetivo inicial do 

trabalho, que foi a realização de um estado de conhecimento, buscando mapear as propostas 

que tratavam da abordagem CTS no ensino de química a nível médio e destacar as contribuições 

e desafios associados aos trabalhos foi alcançado. Durante esse percurso foi possível perceber 

a predominância de alguns aspectos nas referidas pesquisas. 

Ficou evidente a predominância de temáticas sociocientíficas e socioambientais nos 

trabalhos, assim como também, propostas voltadas para a natureza do conhecimento científico 

e a prática docente. Além disso, foi possível identificar a predominância da abordagem 

qualitativa e da utilização de instrumentos de coleta diversos. Foram destacados ainda pelos 

autores, contribuições e desafios para o desenvolvimento de tais intervenções, o que pode 

contribuir para evidenciar aspectos que vêm dando certo, assim como, aspectos que podem ser 

aprimorados para o desenvolvimento de propostas nesse âmbito. 

As pesquisas denominadas “estado do conhecimento” são importantes por 

proporcionarem uma melhor compreensão do objeto de estudo e por destacarem aspectos que 

muitas vezes passam despercebidos ao realizar a leitura de trabalhos isolados. Diante do estudo 

realizado, é possível inferir que por mais que propostas relacionadas a abordagem CTS tenham 

sido implementadas no ensino de Química na última década, a ampliação da utilização dessa 

abordagem poderia trazer relevantes contribuições para o ensino e para o desenvolvimento de 

valores e atitudes relacionadas a ciência e tecnologia. 
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Por fim, é esperado que as discussões apresentadas neste trabalho possam provocar 

reflexões pertinentes acerca da abordagem CTS e insights de novas compreensões sobre a 

temática, assim como motivar professores e futuros professores para a adoção de tais práticas 

em suas rotinas de sala de aula, o que pode contribuir para uma formação cidadã dos discentes. 
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RESUMO 

A educação brasileira é marcada por sucessivas lutas no que tange o combate ao 

analfabetismo. Com o surgimento de movimentos escolares, ao longo de décadas, bem 

como o surgimento de documentos oficiais até os dias de hoje, fica notório a 

importância da alfabetização de Jovens e Adultos até os dias atuais. Neste artigo, 

apresentamos um mapeamento da produção acadêmica acerca do ensino de 

Ciências/Biologia e direcionada a Educação de Jovens e Adultos (EJA). Trata-se de 

um Estado da Arte, cuja metodologia constou na consulta de artigos e dissertações no 

Portal de Periódicos da CAPES. O recorte temporal foi o período de 2000 a 2019. 
Nestes 20 anos, foram localizados um total de 21 produções acadêmicas, no qual 18 

são artigos científicos, 02 são dissertações e 01 se destaca como texto apresentado 

para uma banca de qualificação de um mestrando. Foi realizada uma análise detalhada 

dos artigos e dissertações, levando em consideração a evolução acadêmica no decorrer 

dos 20 anos, as revistas de publicação em destaque, as instituições que publicaram 

artigos na área em questão, os autores das referidas publicações, as áreas temáticas 

dos trabalhos, bem como a visão dos autores acerca da modalidade EJA, e as 

metodologias empregadas. Nos artigos analisados, destaca-se a importância dos 

conhecimentos prévios dos alunos. Fica claro a necessidade de mais publicações na 

modalidade EJA, bem como na abordagem dos conhecimentos da disciplina 

Ciências/Biologia em especial em determinadas regiões do país.  

 
PALAVRAS-CHAVE: Educação de Jovens e Adultos; Biologia; Estado da Arte 

 

 

INTRODUÇÃO 

A Educação Brasileira, desde seus primórdios é caracterizada por sucessivas lutas no 

que se diz respeito ao combate ao analfabetismo. Anteriormente, ao surgimento da atual Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB), a necessidade de uma reestruturação escolar 

se fazia necessária mediante as mudanças recorrente no contexto escolar brasileiro. Após a 

década de 30, grandes eventos implicaram diretamente da importância de um contexto escolar, 

como o aumento da população brasileira. Por exemplo, o Movimento Escola Nova surgiu em 

1930, diante de um cenário pós-revolução Industrial, no qual os ideários Escolanovistas, 

perceberam a necessidade de uma transformação no cenário educacional, e se fazia necessário 

uma escola que mantivesse o ritmo da industrialização, superando-se assim as desigualdades 

sociais e uma escolarização igualitária que se adequasse ao cenário da burguesia (SANTOS; 

PRESTES; VALE, 2006). Esse foi um dos primeiros movimentos de cunho pedagógico que 

tinha como objetivo combater o analfabetismo, através de um ensino universal e leigo para 

todos.  

Com a promulgação da Constituição Brasileira de 1934, ficou assegurado o direito a 

educação, bem como sua obrigatoriedade, bem como da imposição de obediência ao Plano 

 
1  Graduada em Ciências Biológicas pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte; Mestranda do Programa 
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Norte, Campus Apodi. Email: luciana.bertini@ifrn.edu.br. 
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Nacional de Educação (PNE). Durante o período da Era Vargas ou Estado Novo, como assim 

também era conhecido, ocorreu o surgimento das Leis Orgânicas do Ensino, impulsionando o 

Ensino Profissionalizante, afinal, o capitalismo industrial havia gerado um aumento 

significativo da população na cidades, o que incitava a importância de um ensino caracterizado 

por uma hegemonia, no qual este não seria mais direcionado apenas para as classes dominantes, 

mas que fosse atingido o maior número possível da população (SANTOS; PRESTES; VALE, 

2006). Justamente nesse período, podemos dizer que o Ensino Profissionalizante ganhou mais 

força, através do surgimento do SENAI e SENAC.  

No entanto, na década de 1950 foi marcada por constantes conflitos entre a Igreja e os 

liberais. A Igreja Católica defendia o ensino privado, afirmando que apenas esse poderia educar 

os alunos, pois a escola pública limitava o conhecimento dos alunos, assim, as escolas 

particulares desenvolveriam a inteligência e caráter do indivíduo, algo que estava fora do 

alcance das escolas públicas. Esse período conflituoso cessou com o surgimento da LDB Nº 

4024 que atendia as necessidades e exigência tanto dos católicos quanto dos liberais. 

Já nas décadas de 1970 e 1980 foram caracterizadas por sucessivos Movimentos de 

Educação Popular. Esses movimentos tinham como objetivo lutar por uma Educação de 

qualidade, igualitária, pública e gratuita. Esses Movimentos tinham como objetivo propiciar 

Programas de Alfabetização para Jovens e Adultos. Foi justamente nesse período que Paulo 

Freire exerceu um papel fundamental, como defensor de uma educação libertadora para os 

oprimidos, como muito bem destacado em sua obra “Pedagogia dos Oprimidos” (1970). Rubio 

(1997) destaca o papel fundamental de Paulo Freire, ao afirmar que o mesmo desenvolveu uma 

filosofia para encontrar os sentidos, a natureza e a identidade entre os oprimidos. Refutou a 

ideia da “Educação Bancária” com maestria, ao mostrar que o aluno não é um “depósito de 

conhecimentos” e destacando a importância de uma educação comunicativa entre educador e 

educando, no qual o educador problematiza fazendo com que o aluno pense, argumente, 

questione e assim que ele seja criador de seu próprio conhecimento. 

 Na década de 1970, ganhou-se destaque o Movimento Brasileiro de Alfabetização 

(MOBRAL). Criado pela Lei 5.379, de 15 de Dezembro de 1967, o Mobral tinha como objetivo 

dar continuidade a educação de Jovens e Adultos e para os que ainda não tinham sido inseridos 

no contexto escolar, dar início a Alfabetização. No início, pessoas até 35 eram as prioritárias da 

educação continuada, depois pessoas acima de 30 anos deveriam receber as atividades. 

Conforme Martins e Guerra (2018) os projetos e ações do MOBRAL eram supervisionados por 

agentes sociais dotados de uma concepção liberal-humanista para cumprir metas e objetivos 

educacionais. Falando a respeito do MOBRAL, Coleti (2008) ressalta que sua criação se deu 

devido ao fracasso de Programas instituídos anteriormente e pela pressão existente em relação 

a educação de Adultos. As pessoas que participavam do MOBRAL3 eram consideradas tímidas 

e inseguras, e o papel do professor era modificar essa situação.  

 Em 1971, o Ministério da Educação aprovou a Lei de Diretrizes e Bases 5692/71 com 

a geração do 1º e 2º grau. Entre os objetivos da LDB estava “suprir a necessidade regular para 

os adolescentes e adultos que não tinham conseguido concluir na idade regular”. Era destaque 

o ensino profissionalizante dos adultos. A partir de 1988, iniciaram-se debates sobre o 

surgimento de uma nova LDB, e após 08 anos de debates e discussões, foi promulgada a Lei de 

Diretrizes 9394/96, pelo então Presidente Fernando Henrique Cardoso, documento existente há 

mais de 20 anos, marcando historicamente a Educação Brasileira ao buscar promover a 

regularização do ensino no País.  Para Cury (2016, p. 15): “A LDB e o PNE nos põem diante 

de um desafio instaurador de um processo que amplia a democracia e educa para a cidadania, 

rejuvenesce a sociedade e irriga a economia”. A atual LDB apresenta congruências com as 

 
3  Teve sua extinção no ano de 1985 
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LDB’s anteriores, mas a mesma destaca não apenas a educação do ensino fundamental e médio, 

mas também o Ensino para Indígenas, a inclusão e a Educação de Jovens e Adultos 

No que tange a Educação de Jovens e Adultos (EJA), essa modalidade é destinada para 

aqueles que não tiveram como dar continuidades aos estudos na idade apropriada, bem como 

inserir aqueles que não tiveram o acesso ao ensino. Sobre essa modalidade, a atual Lei de 

Diretrizes e Bases (9394/96) diz: 
 

1º Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, 
que não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades 

educacionais apropriadas, consideradas § as características do alunado, seus 

interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames 

(BRASIL, 1996). 

 

 Assim, com o surgimento da atual LDB, ficou enfatizado a preocupação em garantir um 

ensino de qualidade não apenas para o público regular do ensino fundamental e médio, mas 

também a suprir a necessidade daqueles que não conseguiram o ensino regular. Existem muitas 

diferenças comparando o ensino médio regular e o da EJA. O público da EJA, por exemplo não 

é caracterizado por pessoas que estão realizando cursos para ingressar no ensino superior, como 

é o caso dos alunos do ensino médio, no qual, grande parte participa de cursinhos preparatórios. 

Os alunos da EJA são pessoas que vem atrás de uma segunda chance, com uma bagagem de 

experiencias a partir de vivencias do cotidiano (FRANZOI et al, 2010). 

Quando paramos para refletir, observamos que a Educação de Jovens e Adultos não tem 

tanto foco como é o caso do Ensino Regular. Esse fato é corroborado em meio há lacunas 

existentes na modalidade que se apresentam como desafios a serem enfrentados. Sendo assim, 

artigo teve como objetivo realizar um levantamento de dados acadêmicos no que tange ao 

ensino de Ciências/Biologia na Educação de Jovens e Adultos. 

 

METODOLOGIA 

Como já declarado nesse artigo, objetivamos realizar um levantamento das pesquisas na 

área de Ciências / Biologia na modalidade da Educação de Jovens e Adultos. Para o corpus da 

análise, foram selecionadas publicações disponibilizadas no Portal de Periódicos da CAPES.  

Esse tipo de pesquisa é denominado Estado da Arte. São pesquisas realizadas a partir de 

inquietações e questionamentos gerados diante de inúmeros estudos realizados acerca da 

Educação, o que resultam na produção de artigos, dissertações, livros, teses entre outros. Sobre 

o Estado da Arte, Romanosvski et al (2006) afirma: 

 
Essas análises possibilitam examinar as ênfases e temas abordados nas 

pesquisas; os referenciais teóricos que subsidiaram as investigações; a relação 

entre o pesquisador e a prática pedagógica; as sugestões e proposições 

apresentadas pelos pesquisadores; as                  contribuições da pesquisa para 
mudança e inovações da prática pedagógica; a contribuição dos 

professores/pesquisadores na definição das tendências do campo de formação 

de professores (ROMANOSYSKI, 2006, p. 39) 

 

Esse tipo de pesquisa não se trata apenas de um levantamento da quantidade de dados, 

trata-se de uma pesquisa qualitativa. Minayo (2001) ao falar sobre pesquisa, afirma que a 

qualitativa se aprofunda no estudo de processos, de vivencias, no cotidiano, valores, padrões, 

mudanças, algo que não pode ser quantificado.  

A partir dessas ponderações, foi realizado um levantamento sobre a produção acadêmica 

da área de Ciências/Biologia direcionada para a Educação de Jovens e Adultos. Esse 

levantamento ocorreu na Plataforma da CAPES. Para essa atividade foi traçado um recorte 
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temporal das produções de 2000 até o presente ano. Primeiramente, ao utilizar os descritores 

“Ensino de Biologia” e “Educação de Jovens e Adultos” foi obtido um total de 97 publicações. 

Ao analisar essas publicações notou-se que grande parte estava direcionada ao Ensino Médio 

Regular e não a modalidade EJA. Em seguida, foi utilizado uma pesquisa utilizando os 

descritores “Biologia” e “Educação de Jovens e Adultos” ao qual totalizou uma quantidade de 

54 artigos. Após a leitura dos resumos, obteve – se um total de 19 publicações, aos quais foram 

o corpus desta pesquisa. Procedeu-se então o estudo detalhado desses artigos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 Diante do levantamento bibliográfico e leitura desses artigos, foi possível perceber na 

Figura 01, os primeiros artigos que encontramos nas nossas pesquisas, data a partir do ano de 

2006, tendo um aumento mais considerável a partir do ano de 2010, no qual houve publicações 

em quase todos os anos consecutivos com algumas exceções.  

 

Figura 1. Evolução de Produção 

Percebemos que os trabalhos da área de Biologia direcionadas a Educação de Jovens e 

Adultos, são publicados em diversas revistas, sendo que as revistas com um maior número de 

artigo, se destacam a Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências e a Revista 

Estação Cientifica, ambas com duas publicações em cada. As revistas Ciência e Educação, 

Insignare Scientia, Ensenanza de Las Ciencias, Interfaces da Educação, Educação: Teoria e 

Prática; Conexão UEPG; Educação e Cultura Contemporanea e Ibeoamericana de Educação 

tiveram um destacam secundário com uma publicação em cada.  

Em relação as instituições que mais publicaram trabalhados do ensino de 

Biologia/Ciências, a Figura 2 apresenta um panorama das instituições de ensino. No total 

inventariamos 14 instituições vinculadas aos trabalhos, mas percebemos que as instituições 

mais presentes nessas produções são: a Universidade Estadual Paulista (UNESP) com 4 

publicações, seguida da Universidade de Brasília (UNB) com três participações. As demais 

instituições apresentaram de 1 a 2 publicações. 
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Figura 2. Instituições e quantidade de participações 

 Através da análise, inventaríamos um total de 43 autores. Percebemos também que 

muitos mencionaram em suas publicações autores que se dedicam ao estudo da EJA, como é o 

caso de Haddad. Através de uma rápida consulta no Currículo Lattes, observamos que se trata 

de um professor e pesquisador, que durante seu mestrado e Doutorado, dedicou-se a pesquisas 

direcionadas a Educação de Jovens e Adultos. Atualmente, Haddad faz parte da Comissão 

Nacional da Educação de Jovens e Adultos.  

 Em relação as áreas temáticas abordadas nas produções da EJA, conseguimos agrupar 

as produções acadêmicas em quatro áreas: Formação de Professores; Praticas e Estratégias 

Pedagógicas para o ensino de Ciências/Biologia na EJA; Currículo e Alfabetização Científica 

na Educação de Jovens e Adultos. Abaixo é apresentado um panorama da distribuição da 

produção por área temática. 

 

Figura 3. Áreas Temáticas 

 Na área temática Formação de Professores, destacam-se trabalhos que valorizavam a 

importância da motivação por parte dos professores, bem como a importância da Formação 

Continuada deles. O ensino tradicionalista ainda é muito nítido não apenas no ensino médio 

regular, mas também no ensino da EJA. Os trabalhos enfatizavam a necessidade de um ensino 

interdisciplinar, que leve em consideração as experiências vividas pelos alunos da EJA. No que 

tange a área Práticas e Estratégias Pedagógicas no Ensino de Biologia da EJA, analisamos as 

metodologias que têm sido utilizadas no ensino de Biologia. Levando em consideração a 

autonomia do sujeito, os artigos apresentaram metodologias variadas sobre alguns assuntos da 

área de Biologia. Já os trabalhos da área Currículo da EJA debruçam-se na busca incessante de 

um currículo contextualizado, que seja baseado nas dificuldades encontradas em tal 
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modalidade, e como essas dificuldades podem ser combatidas. Por fim, nos trabalhos que 

abordavam a Alfabetização Científica na EJA, encontramos trabalhos que davam ênfase a 

importância de uma alfabetização cientifica, tão necessária para a continuidade da formação de 

um sujeito crítico e participativo.  

 Em relação as metodologias utilizadas nas produções acadêmicas, o quadro abaixo 

apresenta um quantitativo referente ao uso das metodologias aplicadas.

 

Figura 4. Metodologias utilizadas nas produções acadêmicas*4 

 Conforme apresentado, os questionários foram utilizados em 04 produções. Duas 

produções acadêmicas, apresentaram o uso de entrevistas em destaque com o corpo docente. A 

aula expositiva e os seminários não foram tão predominantes, sendo cada apresentado em uma 

publicação. No entanto, ao analisar as produções, foi notável o uso de outras metodologias 

como o uso de ilustrações científicas, análise documental e narrativas bibliográficas.  

 

O ensino de Biologia na Educação de Jovens e Adultos – o que dizem as produções? 

 Ao estudarmos as publicações relacionadas ao ensino de Biologia, foi possível observar 

que os autores partilham de preocupações inertes a Educação de Jovens e Adultos. Em relação 

ao Ensino de Biologia, a sobrecarga de conteúdos foi citada como uma lacuna existente na EJA. 

Tal fato gera uma desmotivação no aluno que não consegue problematizar, tampouco resolver 

problemas, ficando apenas restrito a sala de aula (BATAGLIN; GOMES, 2015) Em sua 

pesquisa, Costa (2013) nos traz a realidade existente no ensino da EJA, que mesmo interligado 

ao mundo do mercado, não se propõe a um ensino interdisciplinar, mas sim que o aluno é 

considerado um “depósito” de conhecimentos a ser memorizado. A isso, a autora defende 

veemente a busca de inúmeras metodologias que preparem o aluno não apenas para o mercado 

de trabalho, mas que o mesmo seja um sujeito pensante e que possa opinar, questionar, refutar 

seus ideais no mundo que os rodeia.  

 Como a EJA apresenta um período letivo de 6 meses, os professores tem dificuldade de 

selecionar os conteúdos que serão abordados. Mediante isso, Rocha (2010) destaca que os 

assuntos da EJA devem motivar o aluno a refletir. A escolha de conteúdos por mais que pareça 

uma atividade simples, é de suma importância pois a desmotivação tende a desistência por parte 

desses alunos, que também é um problema vislumbrado nessa modalidade.  

Os artigos analisados traziam a necessidade de um ensino contextualizado, que leve em 

consideração as vivências e experiências do aluno da EJA. Pesquisas demonstram que levar em 

consideração o cotidiano do aluno contribui significativamente no processo formativo do 

 
4  Algumas produções acadêmicas constavam mais uma metodologia. 
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sujeito (ÁVILA, 2011). E justamente isso que o grande mestre Paulo Freire propunha: uma 

educação no qual o professor não fosse apenas um transmissor de conhecimentos, mas um 

mediador entre o conhecimento e o aluno, interligando as experiencias do educando com o seu 

processo educativo.  

 Outro ponto enfatizado nos artigos se refere a formação de professores. Não muito 

diferente do Ensino Médio Regular, o professor da EJA é um profissional desmotivado, muito 

ligado ao ensino tradicional.  Sobre a formação do professor da EJA, Machado (2008) levanta 

a lacuna existente desde o início da formação do professor, como graduando na Universidade, 

visto que os currículos dos cursos de Licenciatura não abrangem a Modalidade da Educação de 

Jovens e Adultos, exceto os cursos de pedagogia.  

 Apesar do ensino tradicionalista ser tão marcante na educação brasileira, um ponto 

positivo na análise das produções foi o uso do dinamismo nas aulas de Biologia. Embora artigos 

destacassem o uso contínuo do livro didático e aulas expositivas, algumas produções 

acadêmicas mostravam resultados satisfatórios através de metodologias lúdicas como desenhos 

científicos e unidades de aprendizagem. Pesquisas que utilizaram metodologias diferenciadas 

no ensino de Biologia apresentaram resultados satisfatórios no que tange a despertar o olhar 

científico do aluno (FERREIRA; BETTIOL; CERQUEIRA, 2015). 

Por fim, acreditamos que a formação de professores, tanto na formação inicial quanto 

na continuada é imprescindível. O aluno da EJA necessita de atenção, compreensão e de um 

ensino contextualizado que o ajude a pensar, refletir e criticar e isso só será possível por meio 

de professores capacitados.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A produção do Estado da Arte sobre o Ensino de Ciências/ Biologia na EJA foi de suma 

importância. Compreender como se tem dado o desenvolvimento da modalidade da EJA ao 

longo desses anos, corrobora a necessidade de uma atenção mais acentuada, iniciando na 

formação de futuros professores na graduação.  

 Ficou notório que as produções encontradas nos periódicos da CAPES em sua grande 

maioria, tratam-se de análise de documentos, ou aplicação de questionários aos alunos. Vale 

ressaltar que é de suma importância a análise de documentos, afinal a partir da reformulação do 

currículo da EJA que será possível as mudanças necessárias para a formação do educando de 

tal modalidade. No entanto, é importante que as atividades realizadas a esse público sejam 

divulgadas, salientando assim a importância de publicações na área. Um ponto observado foi a 

pouca produção encontrada realizada nas Universidades do Nordeste, deixando em destaque a 

necessidade de mais produção por parte de tais instituições. 
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RESUMO 

O tema principal desse trabalho trata sobre a disponibilidade, uso, conhecimento e a 
importância da utilização e das novas tecnologias da informação e comunicação como 

ferramentas educacionais, utilizadas como estratégias metodológicas no processo de 

ensino e aprendizagem de biologia em escolas estaduais da rede pública de ensino. A 

pesquisa teve como objetivo, elaborar jogo pedagógico sobre o sistema digestório e 

uma aplicação utilizando tecnologias da informação. A metodologia utilizada para a 

elaboração do jogo pedagógico foi uma pesquisa bibliográfica para embasar o 

conteúdo a ser abordado e a escolha dos recursos tecnológicos. Foi desenvolvido um 

jogo colorido, dinâmico, com textos norteadores, cartões com perguntas e respostas e 

QR code, que levou os alunos a vídeos sobre Sistema Digestório no Canal do Youtube. 

Foi realizado um levantamento junto aos alunos sobre o jogo e o seu uso para abordar 

o conteúdo e os mesmos relataram que se sentiram desafiados pelas questões, contudo, 
afirmaram que a atividade foi muito satisfatória e deixou a aula mais divertida. Ao 

final do desenvolvimento da pesquisa foi possível concluir que mesmo com a grande 

disseminação das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs) na nossa 

sociedade e na educação, o ensino de Ciências e Biologia continuam na maioria das 

salas de aula, restrito as aulas expositivas, com mínima participação dos alunos e 

fazendo com que eles acreditem ser uma das disciplinas mais difíceis do currículo 

escolar. Para mudar essa visão, uma das alternativas encontradas é o uso desses 

recursos no processo de ensino, colocando o aluno em contato com as mudanças que 

acontecem todo o dia na sociedade, na velocidade em que elas ocorrem, discutindo a 

Ciência disponível na mídia, e que muitas vezes não chegou aos livros didáticos, para 

que assim dinamize e facilite a compreensão dos conteúdos ministrados.   
 

PALAVRAS-CHAVE: Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC); Ensino 

de Biologia; Estratégias Metodológicas 

 

 

INTRODUÇÃO 

Na última década, a popularização da tecnologia e o fácil acesso às informações por 

dispositivos móveis em vários lugares, trouxe à tona a discussão sobre a proibição de 

dispositivos eletrônicos em sala de aula, embora a UNESCO recomende o uso de celulares 

como ferramenta de aprendizado, a maioria das escolas proíbe o uso do telefone celular, 

segundo Saccol, Schlemmer e Barbosa (2011, p. 30): “em boa parte das instituições formais de 

ensino o uso de telefones celulares é restrito, por uma espécie de convenção social”, a proibição 

está relacionada à falta de maturidade dos jovens e ao uso indevido dos aparelhos atrapalharem 

a aprendizagem.  

 De acordo com Setzer (2014), o computador deveria ser introduzido na vida do jovem 

quando este compreendesse os aspectos positivos e negativos dessa ferramenta, o autor ainda 

destaca que o uso desses dispositivos pelos jovens deveria ser supervisionado, na escola pelo 

professor e em casa pelos pais. Dessa forma a proposta desse trabalho é aliar tecnologia e aulas, 
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pois resolveríamos o impasse entre professores e alunos, uma vez que a maioria reconhece 

possibilidades de utilização pedagógica de celulares, smartphones e tablets em sala de aula 

(MATEUS; BRITTO, 2011). Contudo existe a necessidade de uma e discussão dentro da escola 

de modo que o celular no ambiente escolar não seja usado como distração para os alunos e sim 

como um instrumento facilitador do processo de ensino e aprendizagem. A utilização desses 

recursos poderia melhorar o interesse dos jovens pela leitura e pela sala de aula, sobretudo na 

escola pública, que não dispõe de recursos materiais adequados e suficientes para o 

desenvolvimento de aulas atraentes para os alunos, fazendo com que o professor utilize uma 

metodologia do século passado, nada atraente aos jovens, os quais têm à mão um smartphone 

ou outro dispositivo de última geração (MATEUS; BRITTO, 2011).  

A escola é um lugar interessante e os jovens gostam de frequentar, sobretudo, para 

encontrar amigos, contudo é possível que o desinteresse de alguns jovens pelo processo 

educacional não esteja ligada à escola e sim com as metodologias tradicionais empregadas, 

centrada no professor e com baixa contribuição para o aprendizado do aluno (PRADO, 2015).    

 No momento atual a escola precisa e deve encontrar meios de trabalhar os conteúdos 

fazendo uso das ferramentas e tecnologias disponíveis, sejam estas novas ou não, mas que 

possam contribuir positivamente para que os objetivos da educação sejam alcançados.  

O poder público tem promovido algumas mudanças na educação visando estimular os 

jovens, distribuiu tabletes para os alunos, encontrasse em instalação o sistema de internet livre 

nas escolas do Estado Paraíba, mesmo assim pouco mudou na forma como os jovens veem a 

escola. É importante nesse momento que os educadores tenham a consciência da necessidade 

de uma mudança de postura metodológica, e que eles busquem ferramentas e aperfeiçoamento 

para sua utilização, pois, qualquer dispositivo utilizado inadequadamente representa apenas um 

jeito novo de realizar praticas antiga, a presença das tecnologias da informação e comunicação 

(TICs) na educação não é sinônimo de sucesso, uma vez que “a tecnologia não se transforma 

em aprendizagem sozinha e a informação, por si só, não promove o senso crítico” (PRADO, 

2015). Dessa forma, o autor deixa implícita a importância do professor, mesmo no mundo das 

TICs, e que ele ainda é protagonista quando se trata da formação do indivíduo crítico e 

reflexivo, desde que ele tenha a consciência que o processo de formação do professor é contínuo 

e o mesmo deve constantemente buscar junto às tecnologias recursos para a realização de um 

bom trabalho.  

Segundo Meirinhos (2015) quem nasceu após 1995, são nativos digitais, pois, 

conviveram com o uso da internet em sua infância com tecnologias como Wi-Fi, smartphones, 

tablets, jogos on-line e serviços virtuais de comunicação e socialização. A era digital trouxe 

muitas mudanças, sobretudo na forma de aprender, através da adequação desses meios a 

educação possivelmente os jovens poderão alcançar uma aprendizagem mais significativa. 

De acordo com D´Ambrósio (2001), vive-se a era da "sociedade do conhecimento", e a 

função da escola deve ser estimular a aquisição, organização, geração e difusão do 

conhecimento de forma ativa, sempre atendendo aos anseios da sociedade. 

O maior desafio da atualidade para educadores é encontrar meios que possam adequar 

o processo de ensino/aprendizagem a nova realidade das TICs, uma vez que no mundo moderno 

não se concebe falar em educação excluindo as tecnologias educacionais desse processo 

(ANDREIS; SCHEID, 2010).  

Segundo Sobrinho (2009), as aulas de biologia em muitas escolas continuam a ensinar 

do modo tradicional, baseada no livro didático de forma expositiva, centrada no professor, 

algumas vezes são feitas aulas práticas ou com uso de recursos tecnológicos, mais focados na 

memorização do que mesmo na aprendizagem. 

Um discurso bastante atual é dizer que a educação precisa melhorar, uma possibilidade 

de isso acontecer é pelo saber fazer docente. Este tipo de saber do professor desperta o interesse 

dos estudiosos que tratam deste tema sob a diferente perspectiva da proposta de educação 
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libertadora e prática política (FREIRE, 1999).  A competência do professor e a integração do 

conhecimento subjacente do aluno (PERRENOUD, 2002); do professor reflexivo-crítico 

(ALARCÃO, 2003). 

A mudança na metodologia e a busca pelo aprimoramento no uso e adequação das 

ferramentas disponíveis deve ser um desejo constante do profissional da educação, e de nada 

adianta a escola receber e disponibilizar recursos materiais tecnológicos educacionais se os 

professores continuarem suas aulas com foco na memorização e não na aprendizagem, 

significativa.  

Para Almeida (2000), além da introdução das tecnologias e ferramentas educacionais no 

ambiente escolar, são necessários cursos de formação constante para os professores e torna-los 

capacitados para a prática pedagógica. Manter-se atualizado é imprescindível ao processo de 

ensino-aprendizagem em todas as áreas.  

Freire (1999) acreditava que o educador não será capaz de ajudar o educando a superar 

a ignorância enquanto não superar a sua própria, isto mostra que o professor deve estar sempre 

em busca do conhecimento, do saber; e nunca achar que está pronto e acabado, e estar 

constantemente aberto aos novos conhecimentos.   

De acordo com Plácido e colaboradores (2007), com a inserção das novas tecnologias 

educacionais, fica evidente para o educador que a educação está mudando e que a metodologia 

de ensino também precisa mudar, principalmente no que concerne à valorização dos 

conhecimentos prévios dos alunos, da leitura em sala de aula na forma de pesquisa através de 

tablete, smartphone, etc., esse avanço tecnológico possibilitado inovações na construção do 

conhecimento de forma significativa (SILVA, 2013). Diante dessa realidade, a escola e os 

educadores devem buscar práticas pedagógicas inovadoras, para que o ensino em sala de aula 

seja mais eficiente, onde “a escola e os seus agentes têm de mudar os métodos e técnicas de 

ensino e pensar em formas eficientes e eficazes para preparar os estudantes para a sociedade do 

conhecimento” (COUTINHO, 2011). 

A diversidade no seu sentido mais amplo é o que tem caracterizado a sociedade humana 

e dessa forma, é uma necessidade adaptar as práticas de ensino à tecnologia disponível como: 

aplicações de imagens, vídeos, aplicativos de celulares, músicas, artes, dentre outras, moldando 

o que o “mundo” disponibiliza para trabalhar o conteúdo em sala de aula. De acordo com os 

PCN’s (BRASIL, 2000, p.11): 

 
As novas tecnologias da comunicação e da informação permeiam o cotidiano, 

independente do espaço físico, e criam necessidades de vida e convivência 
que precisam ser analisadas no espaço escolar. A televisão, o rádio, a 

informática, entre outras, fizeram com que os homens se aproximassem por 

imagens e sons de mundos antes inimagináveis. 
 

Nesse sentido, como a construção do conhecimento pode ser enriquecido pelo uso de 

“imagem”, o trabalho com as mesmas pode ser especialmente instigante e produtivo, 

proporcionando aos estudantes resultados satisfatórios em sua aprendizagem. De modo geral, 

as TICs, especialmente as que possibilitam conexão com a internet, oferecem significativas 

contribuições para o processo de ensino e aprendizagem.  

Segundo os parâmetros curriculares nacionais (BRASIL, 2000), desde que exista 

disponibilidade de equipamentos e em quantidade suficiente para uso, com um bom 

planejamento das atividades é possível através das várias formas de TICs e uma boa 

metodologia de ensino, buscar novos saberes, oportunizando a construção de conhecimento por 

parte dos estudantes. Diante do exposto a pesquisa teve como objetivo, elaborar jogo 

pedagógico sobre o sistema digestório e uma aplicação utilizando TICs.  
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METODOLOGIA 

 

Elaboração de Jogo didático: O caminho do alimento em nosso corpo 

 

Para a elaboração do jogo, foi utilizado o Power Point, imagens da internet e livros 

didáticos do ensino médio para elaborar os textos orientadores e as questões com respostas. 

Foram elaboradas em média 60 questões. As perguntas foram distribuídas ao longo do Sistema 

Digestório. Ao longo do jogo foram adicionados QRs codes que levaram os alunos a vídeos 

sobre o sistema digestório, o engasgo durante a alimentação e um vídeo sobre câncer do sistema 

digestório. 

 

Aplicação do Jogo didático: O caminho do alimento em nosso corpo 

 

A escola João Silveira Guimarães, conta com 758 estudantes matriculados e foi feita 

com uma amostragem com 100 alunos. Já a escola Francisco de Sá Cavalcante, conta com 448 

estudantes matriculados e foi feita uma amostragem com 69 alunos. A pesquisa foi realizada 

com os alunos do ensino médio com idades entre 14 e 22 anos. Os alunos foram divididos 

pequenos grupos de 05 ou 06 pessoas, onde cada grupo recebeu um tabuleiro, um bloco de 

cartões contendo textos, perguntas e respostas, dois dados e dois elementos que representem os 

competidores no tabuleiro. 

Um ou dois alunos foram responsáveis pela administração da brincadeira, jogando os 

dados, lendo os textos, fazendo as perguntas, analisando as respostas e determinando as 

punições em caso das respostas erradas, e a ascensão de quem acertou. Os outros quatro 

participantes formaram duplas que competiram na demonstração de seus conhecimentos a cerca 

do conteúdo estudado. 

Foi feito um cara ou coroa para saber quem começava iniciado o jogo e se a primeira 

dupla não respondesse satisfatoriamente ou não soubesse a resposta, a pergunta passava para 

outra dupla, e assim por diante. Ao final do jogo os alunos relataram sua opinião sobre a 

dinâmica de aula lúdica. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os jogos têm o poder de fascinar, de submeter os jogadores a um estado de envolvimento 

e de imersão. Esse poder que os jogos exercem sobre as pessoas é indicativo de que podem ser 

usados para fins educacionais. Segundo Rouland et al (2004), aprende-se mais e melhor quando 

o lado emocional está disposto a fazê-lo, quando o aprender não parece imposto, quando se 

encontra uma razão para querer aprender.  

Diferente de outras formas de aprendizado como leituras, exposições orais, exercícios 

passados pelo professor em sala de aula, os jogos não trazem explicitamente a imposição do 

aprender e sim ativa centros decisórios em estado de constante interatividade, 

interconectividade e mobilidade, levando ao aprendizado “brincando”.  É algo que vem abrindo 

fronteiras para a educação, cujas possibilidades e limites ainda não são plenamente conhecidos, 

mas que influencia profundamente o trabalho nas escolas, promovendo a aprendizagem 

cooperativa, capaz de preparar o indivíduo para um novo tipo de trabalho profissional que 

envolva a atividade em equipe.  

 O Jogo do Sistema Digestório - O caminho do alimento em nosso corpo (FIG 1) foi 

aplicado as turmas que já tinha tido aulas teóricas do conteúdo e neste momento tinha como 

principal objetivo fazer uma revisão do conteúdo de forma dinâmica e lúdica, além de valorizar 

o trabalho em equipe. Os alunos desenvolveram a atividade em duas aulas seguidas e ao final 

eles responderam um diagnóstico sobre a metodologia aplicada. 
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Figura 1. Tabuleiro, cartas e dado do Jogo Sistema Digestório - O caminho do alimento em 

nosso corpo 

 
Fonte: autoria própria. 
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Os alunos relataram as seguintes percepções que tiveram ao utilizar o jogo de tabuleiro 

- O caminho do alimento em nosso corpo: 

 

A aula foi bem legal e dinâmica e nem vimos o tempo passar (aluno 1); 

Baixe o aplicativo molecular que lê os QRs codes e tirei um monte de 

dúvida ao assistir os vídeos, achei muito legal e instrutivo (aluno 2);  
Acho que mais professores deveriam utilizar metodologias desse tipo, foi 

bem legal e aprendi muito (aluno 3); 

Achei a melhor aula. Aprendi me diverti e nem percebi o tempo passar 
(aluno 4); 

Como foi fácil utilizar os QRs codes e como sentado na minha carteira 

puder viajar na internet para aprender, foi bem legal! (aluno 5); 
Quando a gente estuda com o livro não é a mesma coisa que assistir aos 

vídeos que mesmo bem curtinhos tem imagens bem mais reais e como 

movimentos que não vemos nos livros (aluno 6).  

 

É possível perceber a empolgação e deslumbramento dos alunos com a utilização do 

jogo e foi possível perceber que eles vão querer mais aulas deste tipo em seu dia a dia na Escola. 

Este recurso utilizado é barato e requer habilidade mínima do professor, ele precisará de um 

computador, preparar o jogo no Power point ou outro programa que ele deseje e inserir os QRs 

codes que leve os alunos a vídeos, laboratórios virtuais ou museus virtuais de anatomia ou 

fisiologia ou de qualquer outro assunto que o professor deseje elaborar.   

A Internet, não oferece só recursos de pesquisa ao interessado em estudar educação, mas 

se constitui numa poderosa ferramenta de trabalho para se atuar em ambientes educacionais 

(DIAS, 2012). Através da Internet, programas de educação à distância, que já vinham sendo 

executada com a utilização de outros meios de comunicação, como livros, jornais, encontram 

novas possibilidades com os recursos multimídias, com a combinação na rede de diversas 

formas de comunicação (OLIVEIRA; COSTA; MOREIRA, 2011).  

Ensinar com a Internet é possível chegar a resultados significativos quando está 

integrada em um contexto estrutural de mudança do ensino-aprendizagem, em que professores 

e alunos vivenciam processos de comunicação abertos, de participação interpessoal e grupal 

efetivo (ALONSO,2017). De outra forma, a Internet será uma tecnologia a mais, que reforçará 

as formas tradicionais de ensino (RANGEL, 2012).  

Os recursos m-learning (celulares, tablets, comunicação móvel etc.) são outro exemplo 

de ferramenta que pode melhorar a prática docente e a pesquisa, porém, muitos professores não 

se apropriam dessas novas formas de ensinar (BAZZO, 2009).  

O celular é o meio mais fácil e rápido de se trocar informações, o que gera, portanto, 

grande interatividade (TAIARA, 2001). Com esta ferramenta de custo, muitas vezes mais 

acessível que um computador, o professor teria possibilidade de interagir com seus alunos 

enviando links, arquivos de vídeos, imagens, músicas e até as “lições de casa” (MARTINHO; 

POMBO,2009). Além disso, os professores poderiam, com o auxílio de um celular, produzir 

materiais a serem utilizados em suas aulas, como por exemplo, gravar vídeos com experiências 

em laboratório, ou imagens e enviá-los a um site onde estes estariam disponíveis para que seus 

alunos pudessem assistir e então fazer a discussão, em sala de aula, baseado no conteúdo do 

material produzido com o uso do celular (SANTOS, 2007).  

A escola é o principal espaço de inclusão digital das crianças brasileiras. Como o custo 

de se ter um computador com acesso à Internet em casa é alto e inacessível para maioria da 

população, são os laboratórios de informática das escolas públicas que permitem que crianças 

e jovens possam ter contato com a tecnologia da informação (MORAN, 2007).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
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Mesmo com a grande disseminação das Tecnologias da Informação e da Comunicação 

(TICs) na sociedade e na educação, o ensino de Biologia continua restrito as aulas expositivas, 

com mínima participação dos alunos e fazendo com que os mesmos acreditem ser uma das 

disciplinas mais difíceis do currículo escolar. 

Para mudar essa visão, uma das alternativas encontradas é o uso desses recursos no 

processo de ensino, colocando o aluno em contato com as mudanças que acontecem todo o dia 

na sociedade, na velocidade em que elas ocorrerem, discutindo a Ciência disponível na mídia, 

e que muitas vezes não chegou aos livros didáticos, para que assim dinamize e facilite a 

compreensão dos conteúdos ministrados.  

É possível notar que o uso de tecnologia em sala de aula torna-se uma necessidade 

imediata, diante das mudanças que vêm ocorrendo na sociedade da informação. Dessa forma, 

pode ser possível melhorar o processo de ensino e aprendizagem e o desenvolvimento de 

habilidades necessárias para o atual mercado de trabalho.  

Sugere-se a importância do uso das novas tecnológicas em sala de aula não para 

substituição do quadro, livro didático e giz, mas como um recurso facilitador da prática docente 

e do ensino, de modo a contribuir para uma aprendizagem significativa, prazerosa e dinâmica.  

Para isso, ressalta-se a importância de repensar a formação de professores, para que 

estes sejam capazes de cumprir o principal objetivo da educação: formar cidadãos críticos, que 

sejam capazes de interferir nas decisões sociais, políticas, científicas e tecnológicas, além de 

contribuir para a melhoria da sociedade em geral. 
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RESUMO 

A Química tem papel fundamental no ensino, pois explica a matéria e suas 

transformações e está presente em diversas fases da vida escolar, com diferentes 

intensidades e com maior inserção a partir do ensino médio. No entanto, a Química é 

pouco relacionada ao ensino fundamental I, devido à ineficiência na formação de 

professores em seu componente curricular e sobretudo a falta de relação entre teoria 

e prática. A ausência pode ser muito negativa, já que de algum modo impede que a 

criança questione e construa sentido sobre a natureza e sobre a sociedade, limitando o 
processo de investigação para compreensão do mundo a sua volta. A pesquisa tem 

como objetivo apresentar uma alternativa metodológica para inserção da Química nas 

séries iniciais e estabelecer bases fundamentais sobre conhecimentos químicos, para 

que futuramente os alunos não tenham dificuldades em seu aprofundamento. Nesse 

sentido, foi realizada uma pesquisa quali-quantitativa do tipo pesquisa-ação, 

experimental e de campo, tendo como público-alvo a educação infantil que estudam 

o 4° e 5° ano do Ensino Fundamental I, em uma escola pública localizada na zona 

rural do município de Rafael Fernandes/RN. A atividade consistia em uma aula 

expositiva e dialogada sobre os tipos de soluções e sua presença no cotidiano, fazendo 

uso da experimentação e da atividade lúdica como artifícios para um melhor ensino e 

aprendizagem. Os resultados adquiridos sugerem a real importância da inclusão de 

conteúdos químicos nos anos iniciais da educação básica e a necessidade de aulas 
contextualizadas e interativas, como recurso didático para despertar o conhecimento 

do discente na área científica. Dessa forma, é possível incluir o ensino de Química por 

meio da interação professor e aluno e de artifícios como a experimentação e a 

ludicidade para assim incorporar a química na educação infantil. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Educação infantil; Ensino; Química; Soluções químicas 

 

 

INTRODUÇÃO 

A Química é uma ciência que tem papel fundamental no ensino, pois explica a matéria 

e suas transformações e está presente em diversas fases da vida escolar, com diferentes 

intensidades e com maior inserção a partir do ensino médio. No entanto, a Química é pouco 

relacionada ao ensino fundamental I, devido a ineficiência na formação de professores em seu 

componente curricular e sobretudo a falta de relação entre teoria e prática. A ausência pode ser 

muito negativa, uma vez que impede que a criança questione e construa sentido sobre a natureza 

e sobre a sociedade, limitando o processo de investigação para compreensão do mundo a sua 

volta. 
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São nos anos iniciais da Educação Básica, quais sejam Educação Infantil e 
Ensino Fundamental I que conceitos, princípios e procedimentos relativos à 

Química e a Física deveriam ocorrer para que as crianças se mantivessem 

curiosas e atentas aos fenômenos da natureza e do seu próprio corpo (ALVES; 
KOBAYASHI; DENARI, 2018, p. 67).  

 

Nessa perspectiva, o estudo sobre a base de soluções químicas tem grande importância 

para o ensino, considerando estar presente na vida das pessoas e permitindo o entendimento de 

muitos processos que ocorrem diariamente. Isso é comprovado por serem “comuns na natureza 

e são fundamentais em processos industriais, e nas áreas médica e científica. Nesse contexto, é 

fundamental identificar e quantificar as substâncias que compõem uma solução” (CIÊNCIAS, 

2016, p. 47). 

Tendo em vista a falta do ensino de Química na educação básica e que ela é relevante 

como componente curricular, foi desenvolvido um projeto no Instituto Federal de Educação 

Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, campus Pau dos Ferros, que tem como público-

alvo a educação infantil no 4° e 5° ano do Ensino Fundamental I em uma escola pública na zona 

rural. Este projeto tem como objetivo, analisar e discutir a eficácia das atividades recreativas 

como recurso pedagógico da educação básica no ensino de Química, por meio de uma aula 

expositiva e dialogada sobre os tipos de soluções e sua presença no cotidiano. Além disso, 

apresentar uma nova metodologia e estabelecer bases fundamentais sobre conhecimentos 

químicos para que as crianças possam ter um primeiro contato com os conteúdos e futuramente 

não tenham dificuldades no seu aprofundamento, fazendo uso da experimentação e da atividade 

lúdica como artifícios para um melhor ensino e aprendizagem. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

O ensino de Química na vida escolar de uma criança é segundo Alves, Kobayashi e 

Denari (2018) de grande importância, visto que é nos anos iniciais que o aluno tem contato com 

diversos conhecimentos do campo da ciência e é a fase em que a criança se mantém curiosa e 

atenta a coisas novas. Nesse contexto, ainda ressaltam que os alunos devem ter uma preparação 

mais avançada em relação aos conceitos químicos através do ensino de ciências, tendo assim 

um repertório de conhecimentos e de experiências com conteúdos básicos que serão 

aprofundados futuramente.  

Assim, recomenda-se atividades envolvendo experimentos químicos nas primeiras 

séries de escolarização, ampliando a curiosidade e permitindo explorar diversos elementos que 

constituem a realidade que os cercam, “não com um trabalho excessivo com conteúdo de 

elevado nível de abstração, mas com temáticas compatíveis com o grau de desenvolvimento 

psicológico destas crianças” (OLIVEIRA; BRONDANI; MEIER; 2017, p. 57), de forma que 

amplie a construção de conhecimentos logo na infância. Ainda segundo os mesmos autores,  

 
o fazer pedagógico deve contemplar ações que estimulem a curiosidade e o 

interesse por interpretar os fenômenos que ocorrem no universo em que estão 
inseridas as crianças. Experimentar, imaginar, descobrir e criar deve ser forças 

motrizes da construção do conhecimento, na medida em que a educação deve 

favorecer situações propiciais para que estas ações se consolidem e levem a 
aprendizagens significativas (OLIVEIRA; BRONDANI; MEIER; 2017, p. 

63).  

 

Nesse sentido, é importante destacar que a utilização de experimentos demonstrativos 

para o ensino de conceitos científicos, pode ser uma estratégia eficiente para criação de 
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problemas que permitam a contextualização e estímulo para formular hipóteses e questioná-las, 

tal como “O que acontecerá se adicionar mais dessa substância?”, induzindo o aluno a 

relacionar teoria e prática no ambiente escolar (ARROIO, et al, 2006). 

A importância de incluir o ensino de Química em aulas do ensino fundamental ainda é 

um desafio para professores deste segmento da educação, visto que o despreparo e insegurança 

dos mesmos influencia no processo de ensino e aprendizagem e, por isso, na maioria das vezes 

ignoram a possibilidade de fazer uso do termo “Química” em suas aulas. Embora esteja presente 

em diversos conteúdos disciplinares, não é constituída como componente curricular nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental I (MESSEDER; OLIVEIRA, 2017). 

Nesse contexto, as atividades pedagógicas e de experimentação foram aplicadas e 

desenvolvido em sala de aula para que pudessem incentivar o interesse científico a partir das 

dificuldades apresentadas nas séries seguintes. 

 

METODOLOGIA 

Caracterização da pesquisa 

A pesquisa realizada foi a quali-quantitativa do tipo pesquisa-ação, experimental e de 

campo. O estudo parte da observação da realidade em sala e retorna a ela para aplicar e testar 

seus resultados, interferindo ou não no ambiente de investigação. Barros & Lehfeld (2007), 

ressaltam a importância da pesquisa-ação como método de desencadear ações e avaliá-las com 

efetiva interação entre pesquisador e pesquisado, associado a resolução de um problema e ao 

contato direto com o campo de estudo, fazendo uso da observação e coleta de dados. Ainda, 

referem-se a pesquisa experimental como método investigativo, a fim de observar e interpretar 

a relação entre os fenômenos realizando-se experimentos, chegando à análise e discussão das 

hipóteses encontradas.   

 

Sujeitos alvos 

A intervenção foi aplicada a 13 alunos, na faixa etária de 8 a 10 anos, que estudam o 4° 

e 5° ano do Ensino Fundamental I na Escola Estadual Bernardino Rodrigues, localizada na zona 

rural do município de Rafael Fernandes/RN.  

 

Observação na turma 

Com o intuito de analisar o perfil dos alunos ao qual seria feita a pesquisa, realizou-se 

uma observação durante duas aulas de ciências, cujo assunto abordado pela professora era 

“corpo e movimento”. Mediante observação na turma, percebeu-se que havia bastante interação 

entre alunos e professora evidenciado pela troca de experiências entre ambos, revelando um 

forte entrosamento com a docente. A medida em que a professora explicava o assunto, as 

crianças participaram ativamente sempre questionando e citando momento do cotidiano para 

exemplificar questões relacionados ao tema.  

Os recursos utilizados no processo de aprendizagem consistiram em uma aula 

explicativa seguida de atividade dinâmica entre os alunos, destacando o bom rendimento em 

relação ao conteúdo aprendido. O sentimento expresso por eles foi de muita empolgação e 

agitação que os levaram vez ou outra a tirar suas dúvidas e responder as perguntas feitas pela 

professora. Em suma, foi observado que a turma gosta de se envolver na aula, são atenciosos, 

contam histórias do dia a dia buscando sempre relacionar ao assunto e que têm muito progresso 

na aprendizagem que lhes são dadas. 
 

Aula e atividades realizadas 
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A atividade consistia em uma aula introdutória utilizando apresentação de slides sobre 

os conteúdos básicos de soluções químicas, como o de densidade, misturas homogêneas, 

misturas heterogêneas, soluto e solvente, relacionando a teoria com o cotidiano. O tema foi 

debatido no decorrer da aplicação das atividades práticas, com o propósito de interagir com as 

crianças e estimular a aprendizagem de forma lúdica, unindo teoria e prática no ambiente 

escolar.  

De início, foi feito uma dinâmica com a turma sobre densidades com o título “afunda 

ou boia”, para que eles tentassem adivinhar as densidades de alguns objetos com diferentes 

tamanhos e pesos, presentes no dia a dia, como: dado, rolha, borracha, tampinha de cerveja, 

esponja, clip metálico, pegador de roupa, batata, botão e caneta, que deveriam ser mergulhados 

em um recipiente grande e cheio de água. Ainda, foi entregue a cada aluno uma atividade com 

as imagens dos objetos para anotarem suas previsões na tabela: se o objeto boiar marcar na 

classificação “boia” e se afundar na “afunda”. O objetivo desta dinâmica é mostrar se 

determinados objetos afundam ou não de acordo com a sua densidade e discutir o resultado com 

a turma a partir das suas observações. 

Após isso, seguiu-se uma série de experimentos simples para tentar discutir outros 

conceitos químicos e ajudar na compreensão do assunto estudado. 

 

Experimento 01: Experimento com o ovo 

Foi disposto dois copos de água, em um deles foi adicionado uma colher de sal, logo 

depois foi colocado um ovo em cada copo, como mostra a figura 01. Os alunos deduziram 

rapidamente que o ovo flutuou na água por conta da presença do sal, logo a substância altera a 

densidades da solução diminuindo o peso da água e, consequentemente, o ovo boia.   

Figura 01 - Experimento com o ovo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: arquivo pessoal (2019) 

Experimento 02: Torre de líquidos  

Realizou-se a prática conhecida como “torre de líquidos”, que consiste na adição 

cautelosa de vários líquidos de diferentes densidades em uma proveta, formando uma “torre” 

(figura 02). Os líquidos utilizados foram: mel, água adicionado corante verde, óleo de cozinha 

e álcool.  Antes de iniciar o experimento, os alunos foram incitados a discutir a possibilidade 
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de empilhar diferentes líquidos, utilizando-se exemplos de substâncias comuns conhecidas e 

retomando o conceito de densidade. Também, após sugestão dos próprios alunos, a torre foi 

misturada com um bastão de vidro, estimulando os pequenos a formularem suas hipóteses sobre 

o fenômeno ocorrido. 

Figura 02 - Experimento torre de líquidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: arquivo pessoal (2019) 

 

 

Experimento 03: Derretendo isopor 

Dando sequência aos experimentos, utilizando um béquer de 600 ml foi derretido 

cuidadosamente um isopor longo e com largura próximo ao diâmetro do béquer (figura 03) em 

acetona pura, que de início não foi revelado aos alunos. Eles ficaram muito curiosos em saber 

o que continha no recipiente que fez o isopor transformar-se em uma pasta homogênea, 

surgindo algumas sugestões ao final da prática. 

 

Figura 03 - Experimento derretendo isopor  
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Fonte: arquivo pessoal (2019) 

Em seguida, para explorar ao máximo o assunto, a turma foi dividida em grupos e 

entregue um béquer a cada. Foi aplicada uma atividade experimental feita pelos próprios alunos 

utilizando: água, óleo, álcool, sal, açúcar e areia, para identificar os tipos de misturas de algumas 

substâncias, como acontece e apresentar oralmente à turma. Cada grupo foi orientado a fazer 

uma mistura, com substâncias específicas e recipientes, como mostra a figura 04. 

 

Figura 04 - Alunos realizando prática experimental 

 
Fonte: arquivo pessoal 

 

A prática aplicada é ideal para aprofundar os conceitos de solubilidade e densidade, 

como forma de atrair a atenção do aluno utilizando a experimentação. Por fim, foi reproduzido 

dois vídeos de desenho animado, curtos e interativos, um sobre misturas (MISTURAS..., 2018) 

e outro sobre soluto e solvente (SOLUTO..., 2018).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A categoria aqui usada foi uma aula experimental e lúdica com o propósito de aguçar o 

conhecimento dos discentes de forma interativa. Inicialmente, ao serem questionados sobre o 

que achavam ser a Química na natureza, as respostas foram associadas a porções e a substâncias. 

Dessa forma, foi constatado que as crianças têm uma definição simplificada, muitas das vezes 

associada a misturas e substâncias explosivas, devido ao pouco contato que tem com essa área 

do conhecimento e demonstram ainda a necessidade de aulas que contextualizem os conteúdos. 

A breve definição de densidades químicas, serviu para aplicar a primeira dinâmica 

“afunda ou boia”, seguida de uma atividade avaliativa. Os alunos participaram de forma ativa, 

algo característico da turma, e as respostas estavam na maioria das vezes corretas, embora no 

decorrer da atividade suas previsões eram associadas ao peso e ao tamanho do objeto: “quanto 

mais pesado e maior fosse o material, por consequência afundava”. Os acertos dos objetos que 

afundaram e boiaram respondidas pelos 13 alunos estão no gráfico a seguir. 
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Gráfico 01 - Quantidade de acertos dos alunos por objetos 

 
Fonte: elaborado pelos autores (2019) 

Dessa forma, no final da dinâmica os alunos perceberam que estavam equivocados 

quanto a esta teoria e deduziram que objetos que pudessem permitiam a entrada de água e ar 

em seu interior boiavam, enquanto objetos completamente fechados e sem qualquer passagem 

de ar ou água afundavam. Isso demonstra a capacidade de observação e percepção das crianças 

e que essa qualidade deveria ser explorada desde cedo para fins educativos e de interesse 

científico.  

Feito o experimento 01, foi questionado aos alunos o porquê de o ovo afundar só com a 

água e boiar quando adicionado o sal. De início, surgiram algumas dúvidas, mas eles 

conseguiram perceber que o uso do sal alterou a densidade da solução, e concluíram que o sal 

diminui a densidade da água em relação ao ovo.  

No experimento 02 “torre de líquidos”, foi perguntado aos pequenos se havia 

possibilidade de reunir diferentes líquidos sem que eles se misturem, assim, ao observarem o 

empilhamento de líquidos eles questionaram o que aconteceria caso fosse misturada, e 

atendendo a curiosidade misturou-se os líquidos e depois de um tempo aguardando decantar 

concluíram que os líquidos voltam ao seu estado anterior.  

Em relação ao experimento 03, foi indagado as crianças se era possível derreter um 

pedaço de isopor grande num recipiente pequeno com uma substância desconhecida e se eles 

sabiam que substância era. Pelo aroma eles logo deduziram que poderia ser álcool ou alguma 

substância parecida, havendo possibilidade de realizar o experimento. No decorrer da reação 

eles ficaram muito surpresos ao ver o isopor sendo derretido, assim surgiu muitas dúvidas do 

porquê isso acontecer e que substância tão misteriosa causava esse efeito. 

O modo de questionar os acontecimentos, instigando outras possíveis soluções mostra 

o quão é importante contextualizar e estimular o conhecimento de crianças na área científica, 

para que elas possam ter uma noção básica e geral desses conhecimentos formando cidadãos 

reflexivos. 

Sobre o assunto de misturas e soluções, os grupos realizaram na prática como é formar 

uma mistura com substâncias presentes no dia a dia, possibilitando que pudessem identificar 

qual mistura era homogênea ou heterogênea a partir da quantidade e dos componentes que 

utilizaram, proporcionando às crianças a oportunidade de fazer uma prática experimental. 

Assim, cada grupo fez sua mistura com devida orientação sem dificuldade e utilizando vidrarias 
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do qual não tinham conhecimento. Na hora da identificação de qual tipo de composto foi 

formado, os alunos não tiveram dificuldade de dizer a classe de mistura nem de justificar sua 

resposta, deste modo foi comprovado a eficácia da experimentação como ferramenta 

facilitadora do conhecimento. 

Os resultados adquiridos sugerem a real importância da inclusão de conteúdos químicos 

nos anos iniciais da educação básica. Com as análises e observações desta intervenção foi 

possível mostrar a eficácia da experimentação como artifício para adquirir conhecimentos, além 

de demonstrar a necessidade de aulas que contextualizem os conteúdos de Química de modo 

geral, a fim de preparar os alunos dos anos iniciais para o conhecimento científico. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A carência do ensino de química no Ensino Fundamental I acarreta vários problemas, 

dentre eles o desinteresse dos alunos no conhecimento científico e as dificuldades na 

aprendizagem nas séries seguintes. No entanto, é possível perceber a eficiência dos 

experimentos e das atividades lúdicas como estratégia de aprendizagem, ao ser observado o 

desempenho e a interação dos alunos com o que foi proposto. Assim, faz-se necessário a 

inclusão do interesse científico desde cedo, a fim de despertar o conhecimento do discente na 

área científica, por meio da interação professor e aluno e de artifícios como a experimentação 

e a ludicidade para assim incorporar a química na educação infantil. 
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