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Diferentes trabalhos indicam que o fracasso escolar pode ser
atribuído ao fato de que os alunos se sentem excluídos do

planejamento e decisões, além de não verem significado nos
conteúdos científicos que fazem parte do currículo tradicional

positivista. Problemas cotidianos enfrentados pelos educadores
vão desde a preparação de materiais didáticos até o desafio da
capacitação do corpo técnico escolar, passando pela falta de
estrutura dos colégios para a aprendizagem neste campo do
conhecimento, do qual nos interessa, em especial, a Química.

Visando enfrentar esses problemas, objetivou-se construir e
avaliar o impacto sobre as aprendizagens de uma metodologia

didática que fizesse um contraponto com abordagem tradicional
que frequentemente encontra-se baseada na transmissão e
memorização de conteúdos escolares. Essa metodologia foi

objeto de estudo no Curso de Mestrado do Programa de Pós-
graduação em Ensino de Ciências da Natureza da Universidade

Federal Fluminense, resultando na dissertação intitulada
"Educação Química sob o Paradigma da Complexidade e a

Perscpectiva CTSA: uma proposta metodológica e reflexiva", e
baseou-se na tendência contemporânea de procurar

estabelecer relações, no ensino, entre Ciência, Tecnologia,
Sociedade e Ambiente, interpretada segundo a teoria da

Complexidade, de Edgar Morin (2005). A teoria da
Complexidade tem se mostrado um novo paradigma, que busca

a compreensão dos fenômenos a partir do todo e não da
divisão em partes, conforme rege o paradigma da ciência
moderna, ainda muito presente na educação em ciências.

Sendo assim, essa publicação compila os recursos utilizados
como ferramentas dessa metodologia.

Os materiais aqui dispostos são de livre reprodução e utilização
por aqueles que visam o engrandecimento do ensino de

ciências.

APRESENTAÇÃO



Cada tópico está organizado da seguinte maneira:

1 - Escolha da temática: consulta realizada junto aos alunos de modo
que os mesmos possam opinar qual a temática que mais lhes
agradam, o que contribui para o despertar do interesse, facilitando a
adoção do conceito de Conhecimento Pertinente (Morin, 2011). Tem
também a função de horizontalizar as relações em sala  de aula,
dotando o aluno de poder de decisão. A título de informação é exibido
um gráfico que revela a predileção de um grupo de alunos submetidos
a essa diagnose. Entretanto, é recomendado que cada docente repita
essa pesquisa de modo a conhecer o seu alunado especificamente.

2 - Concepções prévias: texto seguido de uma diagnose que tem como
finalidade identificar as vivências e conhecimentos já internalizados
pelos alunos. Deve ser aplicado antes do início da efetiva abordagem
dos conteúdos, pois seus resultados servirão como instrumentos para a
reflexão docente, guiando seu trabalho e o enfoque das aulas.

3 - Atividade proposta: tem como finalidade sinalizar os pontos  que se
encontram bem desenvolvidos e aqueles que merecem maior atenção
e que devem ser revisitados.

4 - Avaliação de reação: gráfico informativo que compila a percepção
dos alunos em relação à atividade proposta. Novamente destacamos a
necessidade de cada educador auferir suas próprias estatísticas,
verificando o grau de eficácia de determinada atividade em seu grupo
único e característico de alunos. Tal sistemática contribui também para
a autorreflexão da conduta docente e possíveis correções de trajetória.

OBS: Nessa publicação não estão disponbilizados os materiais
temáticos de onde emanam os conceitos científicos "puros". Tal fato se
deve, primeiramente, a uma questão técnica, uma vez que em sua
maioria tratam-se de recursos multimídia. Além disso, uma das
premissas é a de que cada profissional deve produzir seu próprio
material com base no estudo previamente realizado sobre as
características do seu alunado.
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Objetivo:
Ficar com todas as cartas do baralho.

Preparação:
As cartas são distribuídas em número igual para
cada um dos jogadores. Cada jogador forma seu
monte e só vê a primeira carta da pilha. As cartas
possuem informações sobre moléculas como:
massa molar, densidade, ponto de fusão, etc. É com
estas informações que cada um vai jogar.

Como jogar:
Se você é o primeiro a jogar, escolha, entre as informações
contidas em sua primeira carta, aquela que você julga ter o
valor capaz de superar o valor da mesma informação que se
encontra na carta que seus adversários têm em mãos. Por
exemplo: você escolhe a informação massa molar, menciona-a
em voz alta e abaixa a carta na mesa. Imediatamente todos os
outros jogadores abaixam a primeira carta de suas pilhas e
conferem o valor da informação. Quem tiver o valor mais alto
ganha as cartas da mesa e as coloca embaixo de sua pilha. (Quem
não tiver o valor informado também perde.)
O próximo jogador será o que venceu a rodada anterior. Assim
prossegue o jogo até que um dos participantes fique com todas as
cartas do baralho, vencendo a partida.
Se dois ou mais jogadores abaixam cartas com o mesmo valor
máximo, os demais participantes deixam suas cartas na mesa e a
vitória é decidida entre os que empataram. Para isso, o mesmo
                             item é avaliado na próxima carta, ganhando as
                              cartas da rodada quem tiver o valor mais alto.
                                A carta denominada "Trunfo Orgânico" vence
                                 todas as outras, independente das suas
                                  pontuações. As únicas cartas que ganham do
                                   "Trunfo Orgânico" são as que contem átomos
                                     de nitrogênio (N). Se, por acaso, dois
                                      participantes tiverem cartas com N na
                                       rodada em que o trunfo foi mostrado a vitória
                                        será daquele que tiver o maior valor dentre
                                         aquele item pedido no início da rodada.

                                                                                 Bom divertimento! 26
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A PRODUÇÃO, USO E RECICLAGEM DOS
PLÁSTICOS
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