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RESUMO 
 
 
O cenário encontrado no ensino de Química na escola se apresenta como um desafio 

atualmente, visto o crescente desinteresse e desmotivação acerca da disciplina por 

parte dos alunos. Isso acontece por ser uma matéria considerada difícil e abstrata, 

assim os alunos costumam desenvolver ideias preconcebidas, acreditando que a 

Química esteja somente em contas, nomenclaturas e laboratórios. Por essa razão, 

deve-se buscar estratégias de ensino que despertem o interesse e a disposição de 

aprender dos alunos. Um método que pode ser utilizado é a contextualização de 

determinado conteúdo com uma situação que esteja presente em seu cotidiano. Essa 

abordagem se encaixa na teoria de aprendizagem significativa de David Ausubel, uma 

teoria que leva em consideração o educando e ressalta o papel dos docentes na 

criação de situações que favoreçam a aprendizagem. Visto isso, o presente trabalho 

expõe o desenvolvimento e a aplicação de um projeto para duas turmas de 2ª série 

do Ensino Médio, no qual foi solicitada uma pesquisa discente que teve por objetivo 

possibilitar que os educandos criassem uma visão contextualizada dá Química a partir 

de tema do seu cotidiano. Identificou-se, com a aplicação do projeto, uma dificuldade 

por parte dos educandos na elaboração de uma contextualização mais profunda a 

respeito dos temas abordados. Possivelmente isso se faz presente devido à 

manutenção de um ensino em sua maioria desconexo com o cotidiano. Por fim, a partir 

da observação dos resultados, foi possível perceber que a aproximação da disciplina 

de Química com a realidade dos alunos gerou um maior interesse durante as aulas e 

mudança de postura em relação à matéria durante a continuidade do ano letivo. 

 
 
Palavras chaves: Contextualização; Ensino de Química; Pesquisa discente  
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ABSTRACT 
 
 
 
The scenario found in the teaching of Chemistry at school presents itself as a challenge 

today, given the growing lack of interest and lack of motivation about the discipline on 

the part of the students. This happens because it is considered a difficult and abstract 

subject, so students tend to develop preconceived ideas and believe that Chemistry is 

only in accounts, nomenclatures and laboratories. For this reason, teaching strategies 

should be sought that arouse the interest and willingness to learn from students. One 

method that can be used is to contextualize certain content with a situation that is 

present in your daily life. This approach fits into David Ausubel's theory of meaningful 

learning, this theory takes the student into account and highlights the role of teachers 

in creating situations that favor learning. In view of this, the present work exposes the 

development and application of a project for two classes of 2nd grade of High School, 

in which it will require a student research and will enable students to create a 

contextualized view of chemistry based on their everyday theme. It was identified, with 

the application of the project, a difficulty on the part of the students in the elaboration 

of a more profound contextualization about the approached themes, this is present due 

to a teaching mostly disconnected from the daily life. Finally, from the observation of 

the results, it was possible to notice that the approximation of the discipline of 

Chemistry to the reality of the students generated greater interest during the class and 

a change in attitude towards the subject during the continuity of the school year. 

 
 
 
 
 
 
Keywords: Chemistry teaching; Contextualization; Student research 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A Química na escola é vista como um grande obstáculo por parte dos alunos, 

que normalmente não conseguem enxergar uma aplicabilidade da matéria de modo a 

identificar como a Química participa e acrescenta no seu dia a dia. Para os professores, 

o obstáculo está no desinteresse crescente dos alunos em sala de aula devido à falta 

de motivação dos mesmos. Este fato é resultado de uma crescente mecanização da 

educação tradicional. 

A escola busca formar excelentes alunos, porém sua forma de avaliação está 

estritamente ligada ao vestibular, no qual não é abordada uma interpretação sobre 

como os conceitos científicos estão relacionados à sociedade e ao cotidiano. Como o 

vestibular é basicamente uma forma de avaliar se o aluno sabe ou não executar certas 

operações, cálculos e análises, a instituição de ensino acaba deixando de lado uma 

abordagem contextualizada do ensino. A consequência disso é a formação de alunos 

que acreditam que a Química está somente em contas, nomenclaturas e laboratórios. 

Os educandos formados nessa educação tradicional têm dificuldade em utilizar 

o conhecimento aprendido em sala de aula para o entendimento de fenômenos, o 

reconhecimento de consequências ou as ações do dia a dia.  

A elaboração desse trabalho foi proporcionada pela vivência em sala de aula, 

como professor, numa instituição escolar particular no estado do Rio de Janeiro, onde 

grande parte dos alunos de duas turmas do 2º ano do EM encontram dificuldade em 

entender a importância das aulas de Química. A percepção que os mesmos 

apresentavam sobre a Química era quase sempre negativa e assim, sentiam-se 

desmotivados a estudar a disciplina. 

Em ambas as classes, foi visto que o desempenho dos educandos, que era 

mensurado apenas a partir de provas semanais, estava abaixo da média da instituição. 

O descontentamento de uma parte dos alunos ao terem as aulas da disciplina era 

nítido, o que é compreensível já que para eles a Química é vista como uma disciplina 

extremamente difícil, com muitas contas, e não se sentiam capazes de compreender 

os conceitos. A seguinte frase: ‘’Mas para que eu preciso saber Química se eu não 

vou usar na profissão que eu quero?’’ era usada como argumento para não ter que 
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fazer os exercícios propostos ou até mesmo prestar atenção no conteúdo que estava 

sendo apresentado. 

Ao observar esse tipo de argumento ser exposto diversas vezes, foi possível 

perceber que talvez alguns daqueles alunos não compreendiam a importância da 

Química como Ciência e a sua ligação com o cotidiano. Eles não associavam a 

disciplina ao desenvolvimento tecnológico presente em seus celulares e outros 

aparelhos eletrônicos, aos componentes químicos que estavam presentes em seus 

alimentos, aos produtos de cabelo ou até mesmo na sua roupa, que foram possíveis 

a partir de estudos químicos. 

Para a grande maioria desses alunos o conteúdo de Química abordado e 

ensinado no colégio está associado apenas a uma avaliação ao final do bimestre, 

sendo assim, a sua importância acaba sendo diminuída. Se aquele conhecimento é 

algo que se enxerga como descartável após a avaliação, não haverá interesse ou 

motivação para o aprender. A grande questão é de onde vem essa dissociação entre 

conhecimento e o cotidiano, a falta de interesse e vontade de aprender a Química. 

Esta questão pode estar relacionada ao preconceito que se tem pela disciplina 

de Química na escola, tendo em vista que muitos alunos que ao iniciar os estudos da 

Química no 9º ano do Ensino Fundamental, já afirmam não gostar da disciplina, ou 

que já tem consciência de que não terão êxito na matéria, pois a mesma é ‘’muito 

difícil’’. Essa imagem da Química como algo extremamente complexo vem dessa 

abordagem falha que o sistema tradicional de ensino mantém, onde a prioridade é 

gravar fórmulas, decorar conceitos e executar cálculos, mesmo que às vezes não se 

saiba sobre o que é aquela operação. Formar um jovem que é capaz de ser crítico a 

partir das situações de seu dia a dia, saber interpretá-las e avaliar as consequências 

para si e para a sociedade deveria ser o objetivo principal na formação do cidadão. 

Outro fator que poderia estar relacionado à questão anteriormente citada é um 

deficit de aprendizado, que normalmente acreditamos que vem sendo trazido das 

séries anteriores, nas habilidades básicas de interpretação de texto e matemática. 

Certamente, estas noções são importantes no momento de qualquer cálculo químico 

presente na matéria e até numa simples obtenção de dados em um texto, sendo assim, 

a falta desses conhecimentos poderá gerar uma frustração, impactando no interesse 

do aluno pela disciplina. 
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No entanto, o principal motivo pelo qual a dissociação entre a Química e a vida 

cotidiana é criada parece se dar pela ausência de uma contextualização do ensino de 

Química no colégio. Os alunos são ensinados a pensar em fórmulas e contas, sem 

associar os fenômenos e evoluções possíveis com o entendimento dessa ciência. 

Falta uma visão contextualizada, que mostraria aos educandos os efeitos e benefícios 

de entender o mundo a sua volta a partir da ciência. 

Para Wartha, Silva e Bejarano (2013, p.86): 

O enraizamento na construção dos significados constitui-se por meio 
do aproveitamento e da incorporação de relações vivenciadas e valorizadas 
no contexto em que se originam na trama de relações em que a realidade é 
tecida, em outras palavras, trata-se de uma contextuação. 

 
 

Muitos conteúdos são apresentados de forma totalmente estéril, dissociados 

do cotidiano, fazendo os alunos acreditarem que aquilo não está presente na sua vida, 

que aquele conhecimento está apenas disponível para cientistas e que ele não é 

capaz de entender. 

Saber relacionar as matérias apresentadas no ambiente escolar com a sua 

realidade para, assim, poder formar um pensamento crítico de como aquilo afeta você 

é o melhor jeito de criar um cidadão crítico. O papel da ciência e do ensino é 

disponibilizar as ferramentas para que o aluno possa entender o mundo a sua volta, e 

assim ele tornando-se capaz de ter uma opinião concreta sobre os assuntos e de 

contribuir com a sociedade, esse é o papel do ensino de Química. 

Tendo em vista a situação apresentada, é papel do professor mudar a dinâmica 

em sala de aula, subverter essa concepção e tornar as aulas mais interessantes. Uma 

forma de alcançar tais objetivos é utilizando ferramentas didáticas amplamente 

disponíveis, sejam eles vídeos, figuras, jogos, rodas de debates ou trabalhos, como 

projetos de pesquisa. Essas ferramentas devem, sempre que possível, trazer a 

contextualização do conteúdo e, com isso, fomentar o envolvimento dos alunos, 

despertar o interesse e quebrar a dinâmica tradicional das aulas. Foi por essas razões 

que esse trabalho de conclusão de curso se desenvolveu.
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2 OBJETIVOS 

 

2.1) Objetivo Geral 

 

Fazer com que os educandos percebessem a Química no seu cotidiano com 

uma visão contextualizada sobre ela, a fim de possibilitar a união entre educação, 

ciência, sociedade e pensamento crítico, para que pudessem ter um aprendizado 

significativo e interessante. 

 

2.2) Objetivos específicos 

 

• Obter uma metodologia que possibilite o despertar de interesse e 

motivação nas aulas de Química. 

 

• Explorar os conceitos químicos que se fazem presentes no cotidiano dos 

educandos. 

 

• Explicitar a necessidade da compreensão da Química para o 

desenvolvimento da sociedade e do indivíduo como cidadão. 

 

• Auxiliar no desenvolvimento do pensamento crítico sobre temas do 

cotidiano dos educandos.  
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3 REFERENCIAIS TEÓRICOS 

 

3.1. DAVID AUSUBEL E A TEORIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

 

David Paul Ausubel (1918-2008), Figura 1, foi um pesquisador norte-americano, 

filho de família judia e pobre, imigrante da Europa. Nascido em Nova York, nos 

Estados Unidos, sua formação foi em medicina psiquiátrica, mas dedicou parte da sua 

carreira acadêmica ao estudo da Psicologia da Educação (FERNANDES, 2011). “Seu 

interesse pela forma como ocorre a aprendizagem é resultado do sofrimento que ele 

passou nas escolas norte-americanas” afirmou Aragão (19761, apud FERNANDES, 

2011) em sua tese de doutorado.  

De acordo com Moreira (1999), totalmente contra a aprendizagem puramente 

mecânica, Ausubel (1973 2 ,apud Moreira, 1999) torna-se um representante do 

cognitivismo, e propõe uma aprendizagem que tenha uma estrutura cognitivista. Para 

ele um ensino com uso exclusivo de memorização arbitrária gera uma aprendizagem 

mecânica e ineficiente. 

Figura 1-David Paul Ausubel (1918-2008) 

 

(Fonte: https://novaescola.org.br/conteudo/262/david-ausubel-e-a-aprendizagem-significativa) 

 

                                                 
1 ARAGÃO, R.M.R; de. Teoria da aprendizagem significativa de David P. Ausubel: Sistematização dos 
Aspectos Teóricos Fundamentais. Tese (Doutorado). Universidade Estadual de Campinas. 1976 
2 AUSUBEL, D. P. Algunos aspectos psicológicos de la estrutuctura del conocimiento. Buenos Aires: El 
Ateneo, 1973. 



18 

 

O acadêmico acreditava que aprender significativamente seria expandir e 

reformular ideias já existentes na estrutura mental – chamadas por ele de subsunçores 

– e assim ser capaz de relacionar e acessar ideias novas a partir dessa reformulação. 

Segundo Ausubel (1973), subsunçor é uma estrutura específica na qual uma nova 

informação pode se agregar ao cérebro humano, que é altamente organizado e 

detentor de uma hierarquia conceitual, que armazena experiências prévias do sujeito.  

Para ele o conhecimento prévio do aluno está ligado diretamente à 

aprendizagem, pois é a partir dele que acontecerão transformações através das quais 

o novo conhecimento poderá surgir e assim formar uma aprendizagem significativa. 

Quanto mais ligações o aluno conseguir fazer com conhecimentos prévios, mais bem 

consolidado estará o novo conceito aprendido.  

Moreira (2013) descreve como seria o processo de aprendizagem significativa 

de Ausubel: 

Um novo conhecimento interage com algum conhecimento prévio, 
especificamente relevante, e o resultado disso é que esse novo conhecimento 
adquire significado para o aprendiz e o conhecimento prévio adquire novos 
significados, fica mais elaborado, mais claro, mais diferenciado, mais capaz 
de funcionar como subsunçor para outros novos conhecimentos.  

Durante um certo período de tempo, a fase de retenção, o novo conhecimento 
pode ser reproduzido e utilizado com todas suas características, 
independente do subsunçor que lhe deu significado em um processo de 
interação cognitiva.  

No entanto, simultaneamente, tem início um processo de obliteração cujo 
resultado é um esquecimento (residual) daquele que era um novo 
conhecimento e que foi aprendido significativamente. Isso quer dizer que 
aprendizagem significativa não é sinônimo de ‘nunca esquecer’ ou ‘daquilo 
que não esquecemos’.  

A assimilação obliteradora é a continuidade natural da aprendizagem 
significativa. Mas essa obliteração não leva a um esquecimento total. Ao 
contrário, o novo conhecimento acaba ‘ficando dentro do subsunçor’ e a 
reaprendizagem é possível e relativamente fácil e rápida. (MOREIRA, 2013, 
p. 6) 

 

A teoria de Ausubel leva em consideração o educando e ressalta o papel dos 

docentes na criação de situações que favoreçam a aprendizagem. Com isso, há duas 

condições para que a aprendizagem significativa aconteça: o conteúdo deve ser 

potencialmente revelador e o educando precisa estar disposto a aprender. Em ambas 

as condições o professor consegue intervir para proporcionar que a aprendizagem 

seja significativa, seja relacionando o ensino com o cotidiano do aluno ou motivando 

este a aprender. 
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Sendo assim, uma abordagem ideal para conseguir as condições que Ausubel 

cita seria a utilização da contextualização, onde poderiam ser abordados temas do 

cotidiano dos educandos, o que fomentaria o interesse e motivação. 

 

3.2. CONTEXTUALIZAÇÃO NO ENSINO DE QUÍMICA 

 

O termo “contextualização”, no ensino de Química, muitas vezes é confundido 

com o termo “cotidiano”. Mas é preciso deixar claro que são abordagens que têm 

significados diferentes. De acordo com Wartha, Silva e Bejarano (2013) o ensino que 

mostra a Química no cotidiano foi, em grande parte, se tornando apenas um forma de 

abordar um fenômeno básico ou introdutório, com a intenção de chamar atenção do 

aluno. Não há a problematização do tema nem a sua associação ao mundo do aluno: 

essas situações cotidianas estão desconectadas com o mundo físico e social.  

Quando é assim, para alguns educandos trabalhar com o cotidiano significa 

apenas conhecer ilustrações e exemplos sobre o tema que está sendo estudado. Para 

alguns professores essa é apenas uma maneira de criar uma ponte entre o 

conhecimento e os alunos ou uma forma de motivá-los com curiosidades, ou notícias 

atuais. Uma proposta mais adequada seria considerar o cotidiano envolvendo os 

aspectos econômicos, ambientais, sociais e políticos, isto é, efetivamente 

contextualizar (WARTHA; SILVA; BEJARANO, 2013) 

Costa-Beber e Maldaner (2011) citam que Lutfi (19923) comenta a necessidade 

de explorar ideias mais profundas sobre o tema que está sendo estudado e assim ligar 

os conceitos químicos ao cotidiano, contextualizando-os, fazendo um ensino de 

Química que 

[...] considera esse cotidiano não como uma relação individual com a 
sociedade, pois existem mecanismos de acomodação e alienação que 
permeiam as classes sociais, mas considera a necessidade de fazer emergir 
o extraordinário daquilo que é ordinário, ou seja, buscar naquilo que nos 
pareça mais comum, mais próximo, o que existe de extraordinário, que foge 
ao bom senso, e que tem uma explicação que precisa ser desvelada. (LUTFI, 
1992, apud COSTA-BEBER; MALDANER, 2011, p. 9) 

 
 
                                                 

3 LUTFI, M. Os ferrados e os cromados: produção social e apropriação privada do conhecimento químico. Ijuí: 
Unijuí, 1992.  
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Em seu trabalho, Os ferrados e os cromados: produção social e apropriação 

privada do conhecimento químico (1992), Lutfi consegue fazer uma ligação entre o 

conceito químico abordado e uma situação cotidiana, e cria uma possibilidade de 

crítica social ou problematização, de forma que os alunos possam ter uma discussão 

sobre o tema e como o mesmo afeta a ele e a sociedade, dessa forma se faz presente 

uma contextualização correta do tema abordado. 

Um problema apresentado por Wartha, Silva e Bejarano é que a partir dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM) em 1999, começa a se 

substituir o termo cotidiano por contextualização, o que apenas diminui o significado 

e expressão dos mesmos, tendo em vista que ambos os termos quando reduzidos 

desta forma resultam numa simplificação dos mesmos, perdendo seu significado 

inicial. Os termos seriam reduzidos a exemplificações de conhecimentos químicos em 

fatos cotidianos, ideia que já foi apresentada anteriormente como uma forma 

equivocada de usar esses termos. 

Para maior entendimento do que vem a ser, efetivamente, a contextualização 

no ensino de Química, destacam-se aqui dois textos que analisam o termo. 

Santos e Mortimer (1999 4 ,apud WARTHA; FALJONI-ALÁRIO, 2005)  

identificam três diferentes entendimentos: contextualização como estratégia para 

facilitar a aprendizagem; como descrição científica de fatos e processos do cotidiano 

do aluno; e como desenvolvimento de atitudes e valores para a formação de um 

cidadão crítico. 

E também Silva (2007), que identifica três orientações e aspectos que definem 

a contextualização: contextualização como exemplificação ou informação do cotidiano, 

que pode ser entendida como compreensão de situações problemáticas e aplicação 

de conteúdos científicos; como entendimento crítico de questões científicas e 

tecnológicas que afetam a sociedade, característica do movimento CTS; e como 

perspectiva de intervenção na sociedade, caracterizado pelo entendimento crítico dos 

aspectos sociais e culturais da ciência e tecnologia. 

                                                 
4 SANTOS, W.L.P. e MORTIMER, E.F. Concepções de professores sobre contextualização social do ensino de 
Química e Ciências. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE QUÍMICA, 22, 1999. Anais... Poços de 
Caldas: Sociedade Brasileira de Química, 1999. 
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Como se vê, a contextualização é claramente um caminho para o ensino de 

ciências, mas significa um entendimento mais complexo do que uma simples 

exemplificação do cotidiano ou uma apresentação rasa de situações sem uma 

problematização que de fato provoque a busca de entendimentos sobre os temas de 

estudo. Sendo assim, a contextualização não deveria ser vista como recurso ou 

proposta de abordagem metodológica, mas sim como princípio norteador. 

Os autores apresentam diversas formas na qual a contextualização é usada, 

algumas apenas para relacionar o conteúdo à realidade, outras para criar um 

conhecimento mais rico que resultaria em alunos mais críticos sobre aquele assunto. 

O uso do termo pode se dar de diversas formas e a abordagem que o professor pode 

escolher é variada. Portanto, o educador precisa estar atento para continuar a ser o 

mediador entre os processos de ensino e aprendizagem. 

Assim, contextualizar o ensino significa incorporar vivências concretas e 

diversificadas, e também incorporar o aprendizado em novas vivências. Contextualizar 

é uma postura frente ao ensino o tempo todo, não é exemplificar somente. (WARTHA; 

FALJONI-ALÁRIO, 2005): 

[…] contextualizar é construir significados que incorporam valores porque 
explicitam o cotidiano, constroem compreensão de problemas do entorno 
social e cultural, ou facilitam viver o processo da descoberta. (WARTHA; 
FALJONI-ALÁRIO, 2005) 

 

No próximo capítulo será descrita uma experiência docente que buscou levar 

os alunos a identificarem e discutirem contextos em que os conhecimentos químicos 

estavam presentes em seu cotidiano, a fim de trazer uma conscientização sobre a 

presença da Química na sua vida, de modo a compreender os conceitos químicos 

presentes em fatos e processos do cotidiano e entender questões científicas e 

tecnológicas que afetam a sociedade. 
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4 METODOLOGIA 

 

Este trabalho traz o relato de uma experiência docente, na forma de um projeto 

escolar desenvolvido com alunos do 2º ano do Ensino Médio.  

A metodologia proposta para esse projeto teve como estratégia a 

contextualização, usando de uma condição de aprendizagem ativa, a qual coloca o 

estudante como o grande responsável pela obtenção do conhecimento. A fim de criar 

a ligação entre conhecimentos químicos e o cotidiano do aluno, foi proposta a 

execução de um trabalho de pesquisa em livros ou na internet, de tema livre, onde os 

educandos teriam como objetivo mostrar de que forma a Química se faz presente no 

tema escolhido por eles. A ideia foi mostrar como a Química, uma disciplina na qual 

as turmas em questão tinham dificuldade, era importante e estava presente em 

diversos temas e situações da vida. 

Além da contextualização dos conceitos, foi proposta uma roda de conversa, 

logo após a apresentação de um seminário em que os alunos falaram sobre o tema 

abordado pelo grupo. Esta roda de conversa teve como intenção a criação de um 

debate, a fim de problematizar o tema e discutir a influência da Química em contextos 

econômicos, ambientais, sociais e políticos, desta forma, tornando a aprendizagem 

mais significativa para o aluno. 

 

4.1 A ESCOLA 

 

O projeto foi aplicado em uma escola particular localizada no bairro da 

Freguesia (Jacarepaguá), Rio de Janeiro (Figura 2). O colégio possui turmas desde o 

Ensino Infantil, no qual trabalha em período integral, até o Ensino Médio (EM), este 

sendo em turno matutino. A Unidade possui aproximadamente 600 alunos, sendo 200 

no EM, com uma faixa de 35 a 40 alunos em cada turma. As duas turmas de 2ª série 

na qual o projeto foi aplicado possuíam 38 alunos. 
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Figura 2 – Colégio onde o projeto foi aplicado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fonte: https://futurovip.com.br/unidade/freguesia/) 

 

O Colégio faz uso de apostilas do Sistema de Ensino MAXI para o planejamento 

de conteúdo, material este que em alguns momentos peca pela falta de alguns tópicos 

importantes e também pela falta de uma abordagem mais contextualizada do ensino. 

É um material raso pois tenta nivelar as escolas nas quais o material é adotado e como 

consequência não se aprofunda nos tópicos abordados. Baseando-se neste material, 

mesmo com suas falhas, e os conteúdos nele presentes, foi desenvolvido o projeto 

para a 2ª série, com a finalidade de contextualizar os conceitos químicos. 
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4.2 O PROJETO 

 

O desenvolvimento e execução deste projeto foi realizado em 4 semanas, 

sendo alguns dos encontros com os alunos em sala de aula e outros após o horário 

de aula. 

 

a) 1ª Semana: 

 

Na primeira semana foi proposta a ideia do trabalho aos alunos, com o objetivo 

de fazer com que eles tivessem um entendimento de como a Química está relacionado 

a alguma parte da sua vida: em jogos de computador, maquiagem, alimentos, água, 

remédios, bebidas, saúde entre outros. Sendo assim, os alunos foram divididos em 

grupos de até 5 integrantes para que não houvesse grupos grandes onde alguns 

integrantes poderiam não contribuir, e também evitar que algum aluno ficasse sozinho 

e se tornasse um trabalho exaustivo para ele.  

Após a formação dos grupos foi proposta a escolha de temas para realizar o 

trabalho. A opção de não predefinir alguns temas para a escolha dos alunos vem do 

princípio que o trabalho precisaria ser algo que os motivasse a pesquisar e conhecer 

mais. A ideia era explorar um tema no qual se sentissem mais à vontade ou curiosos 

e que instigasse o aluno e ver a Química naquilo que ele gosta. 

Nesta etapa um fato curioso se mostrou presente, que foi a dificuldade da 

escolha dos temas. Não pela divergência entre os integrantes mas sim pela 

dificuldade na associação de qualquer tema em questão à Química, o que pode ser 

resultado de um ensino mais tradicional que o colégio tem como padrão, onde a 

contextualização de verdade não se faz presente, e como consequência o aluno tem 

dificuldade de criar esta associação. 

Ao fim da definição dos grupos e temas foi apresentado como seria a estrutura 

do trabalho. Este deveria ser composto por: 

• Trabalho escrito  
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O qual deveria ser composto por introdução, objetivo, desenvolvimento e 

conclusão, estar impresso e contendo as referências bibliográficas utilizadas. Nesta 

parte o aluno deveria mostrar tudo que o motivou a escolher o tema, o que ele 

aprendeu e como a Química está presente no tema escolhido. 

• Apresentação em forma de seminário 

Os alunos poderiam fazer a utilização de PowerPoint, pois um projetor e um 

computador estariam à disposição no dia da apresentação. A apresentação deveria 

ter duração de 5 a 10 minutos e todos os integrantes do grupo deveriam apresentar.  

 

b) 2ª Semana: 

 

A segunda semana foi usada para realizar reuniões opcionais com cada grupo 

para sanar qualquer dúvida, orientar a realização do seminário e avaliar o andamento 

do trabalho.  

Nessas reuniões a intenção era de direcionar os grupos ao objetivo de 

contextualizar o tema e ajudá-los a criar o próprio conhecimento. Em alguns casos foi 

necessário somente a sugestão de livros, artigos e sites onde eles poderiam se 

aprofundar e ver o tema escolhido de uma outra perspectiva, em alguns casos mais 

social, científico ou político, assim permitindo que eles criassem uma nova abordagem 

no trabalho. Para outros grupos apenas uma orientação na produção dos slides do 

seminário foi preciso, já que os educandos tinham pouca experiência na utilização do 

PowerPoint como ferramenta. 

Cada grupo teve 5 minutos para apresentar como estava o progresso e  tirar 

dúvidas. Nesta etapa foi observado que alguns grupos já estavam bem adiantados na 

execução dos trabalhos, pois haviam se reunido fora do horário escolar. Entretanto, 

outros grupos estavam mais atrasados por problemas diversos, sendo alguns deles 

mudança do tema que havia sido escolhido, impossibilidade de se reunir fora do 

horário escolar e, outros, por procrastinação.  

O colégio disponibilizou o uso da biblioteca e da sala de informática nos 

horários após a aula para auxiliar os alunos que por ventura não tivessem um 
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computador na residência. No entanto, cumpre esclarecer que a presença às reuniões 

de orientação não eram obrigatórias, segundo as normas da instituição.  

 

c) 3ª e 4ª Semanas: 

 

Na terceira e quarta semana foram realizadas as apresentações dos seminários. 

Houve grupos que optaram por não utilizar uma apresentação em  PowerPoint, o que 

resultou em alguns seminários confusos e sem ritmo, ponto que foi levado em 

consideração na avaliação deles.  

Ao fim de cada apresentação a turma se reuniu e foi feita uma roda para 

discutirmos por 10 minutos o tema apresentado e como a Química exposta pelo grupo 

tem importância social, econômica ou até política. Alguns grupos já trouxeram a 

discussão bem elaborada, enquanto outros precisaram da incitação e mediação do 

professor para uma discussão e problematização do tema. 

 

4.3 AVALIAÇÃO 

 

O projeto foi avaliado de forma contínua, iniciando-se nas reuniões com os 

grupos, onde foi possível perguntar sobre o tema e avaliar quais dos alunos estavam 

envolvidos. Deu-se sequência na avaliação com o trabalho escrito, que foi entregue 

no dia da apresentação, e finalizando com o seminário, quando foi levado em 

consideração o conteúdo apresentado, a disciplina em sala enquanto outros grupos 

estavam apresentando e a participação durante o debate na roda de conversa. 

A fim desse trabalho de conclusão de curso, essa experiência docente também 

foi avaliada, através de uma análise dos trabalhos escritos entregues pelos alunos, o 

que será apresentado e discutido no próximo item. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1. ANÁLISE TEXTUAL DISCURSIVA (ATD): UMA METODOLOGIA PARA 

ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

A Análise Textual Discursiva – ATD, se apresenta como uma metodologia de 

análise de textos escritos que, de acordo com Pedruzzi, Schmidt, Galiazzi e Podewils 

(2015) se baseia em quatro ideias: o fracionamento dos textos, o estabelecimento de 

relações entre cada unidade formada, a captação do que se manifesta nos textos, 

num total, e, por fim, uma auto-organização por parte do pesquisador. 

Para essas autoras, no geral a ATD é composta por três etapas, sendo a 

primeira o processo de unitarização, no qual há a desconstrução do texto, sendo ele 

fragmentado em unidades de significado. Esse processo é essencial no 

desenvolvimento da ATD porque são nessas unidades que estarão contidas as 

mensagens mais relevantes dos textos analisados. 

A segunda etapa constitui-se na organização em categorias. Essas não são 

fixas, podendo ser constantemente reagrupadas, o que faz a necessidade, em alguns 

casos, conforme o andamento da análise, da criação de categorias iniciais, 

intermediárias e finais, conforme as categorias vão transmutando-se. 

A terceira e última etapa culmina na produção de metatextos, criação de um 

novo texto a partir do original, o qual vai abordar as categorias finais da pesquisa. A 

criação de metatextos é uma característica central no processo dessa metodologia, 

pois permite ao pesquisador a construção e exercício da atividade da escrita. 

Sendo assim, usando da metodologia ATD nos trabalhos produzidos pelos 

alunos, será possível analisar e investigar se a contextualização, em qualquer um dos 

seus aspectos já citados anteriormente, conseguiu se fazer presente e a qual 

categoria ela está relacionada.  

Para essa análise foram selecionados 8 trabalhos dos 20 produzidos pelas 

duas turmas. Essa seleção se deu devido à ausência de contextualização com a 

Química em alguns dos trabalhos, e à qualidade deles. Um fato a ser observado aqui 

foi a nítida diferença nos trabalhos dos grupos que foram à reunião de orientação e 

esclarecimento das dúvidas, em relação aos demais. Os alunos, em geral, 
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demostraram extrema dificuldade de montar qualquer ligação entre o tema escolhido 

e o conhecimento científico (Química). 

 

5.2 ANÁLISE DAS CONTEXTUALIZAÇÕES ENCONTRADAS PELOS 

ALUNOS. 

 

Utilizando da metodologia ATD para seleção de trechos que possuíam algum 

tipo de contextualização e partindo das ideias que o referencial teórico apresenta, foi 

possível formar seis categorias nas quais o conceito se faz presente. Porém, duas 

dessas não se aplicam ao trabalho dos educandos, isto é, não têm relação com os 

objetivos propostos, por isso não serão utilizadas nesse processo de análise.  

 A seguir recortes dos trabalhos dos alunos serão apresentados e analisados, 

tendo como categorias de análise os tipos de contextualização que foram citados no 

referencial teórico. 

 

Categoria 1 – Descrição científica de fatos e processos do cotidiano do 

aluno (SANTOS;  MORTIMER, 1999 apud WARTHA; FALJONI-ALÁRIO, 2005)  

Figura 3 – Primeira análise selecionada 

 

(Fonte: Trabalho “Luz Solar’’) 
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O trecho acima (Figura 3) está presente num trabalho sobre a luz solar. O grupo 

começa descrevendo o processo de fusão nuclear. Por mais que seja uma descrição 

simples sobre o fato e como esse processo ocorre, a contextualização está presente, 

já que para escrever esta parte o mesmo necessitou entender ou procurar sobre como 

se dá processo de fusão. Assim eles conseguiram associar um conhecimento 

científico ao tema luz solar. No final do trecho o grupo ainda comenta o conceito de 

isótopos, fazendo mais uma ligação com o conhecimento químico. 

 

Figura 4 – Segunda unidade de análise selecionada 

 

(Fonte: Trabalho “Química e o Esportes”) 

 

Neste recorte (Figura 4), o aluno explica como a criação do nylon permitiu uma 

melhor prática da natação como esporte. A intenção desse trabalho era mostrar as 

melhorias que a Química possibilitou aos esportes. A descrição de como o nylon é 

melhor para o nado se justifica por suas interações intermoleculares com a água não 

serem fortes iguais as interações de materiais usados anteriormente para a prática do 

esporte. 

 

Categoria 2 – Desenvolvimento de atitudes e valores para a formação de 

um cidadão crítico (SANTOS; MORTIMER, 1999 apud WARTHA; FALJONI-ALÁRIO, 

2005). 
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Figura 5 – Terceira unidade de análise selecionada 

(Fonte: Trabalho ‘’Combustíveis Fósseis e Renováveis’’) 

 Na figura 5 vemos que o grupo não se ateve a explicar os processos ou tipos 

de combustíveis, mas foi capaz de perceber a importância de uma mudança na fonte 

energética atual. Em seguida, no trabalho, ele apresenta consequências e previsões, 

ambientais e políticas, caso o uso dos combustíveis não-renováveis não seja 

gradualmente extinto. 

 

Figura 6 – Quarta unidade de análise selecionada 

 

(Fonte: Trabalho ‘’Luz Solar’’) 

 

Neste trecho (Figura 6) o grupo abordou o tema de combustíveis e chegou a 

uma conclusão similar ao trecho mostrado anteriormente. Ambos entenderam a 

necessidade de uma mudança nas fontes energéticas, preocupando-se em que 

tenhamos fontes de energia renováveis, já que os combustíveis fósseis são 

esgotáveis e os danos ao planeta são visíveis. O grupo em questão ainda vai além e 

cita atitudes e mudanças que o indivíduo pode fazer para ajudar na preservação do 

planeta. 
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Categoria 3 – Exemplificação ou informação do cotidiano (SILVA, 2007) 

 

Figura 7 – Quinta unidade de análise selecionada 

 
 

(Fonte: Trabalho ‘’As Queimadas na Amazônia’’) 

 

A exemplificação é a forma mais simples de contextualização, isso se faz 

presente nesse trecho (Figura 7) já que o grupo não descreveu como esta reação de 

combustão acontece quimicamente, é apenas descrita uma reação de combustão 

genérica a fim de exemplificar o fato citado, a presença de moléculas, e uma reação 

química seria o suficiente para exemplificar. 

 

Figura 8 – Sexta unidade de análise selecionada 

(Fonte: trabalho  ‘’Comidas e a Química’’) 

O mesmo acontece neste caso, onde o grupo tem como tema ‘’Comidas e a 

Química’’ (Figura 8). Durante todo o trabalho há apenas a citação de moléculas 

orgânicas e inorgânicas, sem qualquer intenção de explicar sua função química no 

tema ou como ela age e proporciona os efeitos nos alimentos. A exemplificação se 

tornou um recurso raso da contextualização, pois não faz o educando criar novas 

ligações com o tema, mas apenas mostra algo relacionado à Química no tema. 
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Categoria 4 – Entendimento crítico de questões científicas e tecnológicas 

que afetam a sociedade  (SILVA, 2007) 

 

Figura 9 – Sétima unidade de análise selecionada 

 

(Fonte: Trabalho ‘’As queimadas na amazônia’’) 

Nesta categoria estão os textos que conseguissem relacionar o tema ao seu 

efeito na sociedade como um todo, o que se faz presente no trecho acima (Figura 9), 

onde eles associam os gases produzidos pelas queimadas na Amazônia com o efeito 

estufa. Posteriormente eles apresentam outras consequências que as queimadas 

trazem para os solos e aquíferos, mostrando também como a tecnologia ou a ciência 

conseguem ajudar a reparar danos em casos assim. 

 

Figura 10 – Oitava unidade de análise selecionada 
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(Fonte: trabalho ‘’Efeito estufa e camada de ozônio’’) 

Na figura 10, um outro grupo aborda um tema mais ambiental e relaciona o gás 

CFC às suas reações na camada de ozônio. Neste trabalho eles mostram as diversas 

reações que ocorrem com o O3 e como elas acontecem, mas o mais importante é a 

abordagem de como isso afeta o mundo e as medidas tomadas para diminuir ou 

acabar com essa emissão. 

 

Categorias 5 e 6 – Contextualização como estratégia para facilitar a 

aprendizagem (SANTOS; MORTIMER, 1999 apud WARTHA; FALJONI-ALÁRIO, 

2005); Perspectiva de intervenção na sociedade, caracterizado pelo 

entendimento crítico dos aspectos sociais e culturais da ciência e tecnologia 

(SILVA, 2007). 

Essas categorias não foram usadas para a classificação dos trechos, pois uma 

está relacionada ao aprendizado de conteúdos se fazendo com o professor usando 

de uma metodologia contextualizada, o que não foi o caso, e a outra iria além do 

esperado dos alunos nesse trabalho, cujo objetivo foi fazê-los apresentar a Química 

de forma contextualizada, sem a necessidade da criação de uma intervenção na 

sociedade a partir do tema abordado. 

A tabela a baixo (Tabela 1) apresenta o percentual no qual as categorias 

aparecem nos 8 trabalhos selecionados, vale lembrar que pode ser identificado mais 

de uma forma de contextualização em diversos trabalhos, o que é um ponto positivo 

pois o educando conseguiu apresentar formas diferentes de abordar o tema, ou seja, 

contextualizar. 

Tabela 1 – Presença das categorias nos 8 trabalhos 

Categorias Percentual 
1 – Descrição 75% (6/8) 
2 – Desenvolvimento de atitudes e valores 25% (2/8) 
3 – Exemplificação 75% (6/8) 
4 – Entendimento crítico 37,5% (3/8) 

(Fonte: O autor) 

O que foi visto como resultado dessa análise foi a presença da contextualização 

de uma forma mais superficial, nos trabalhos produzidos pelos alunos. Alguns deles 

conseguiram mostrar a contextualização apenas como uma exemplificação ou 

descrição de um fato.  



34 

 

Isso pode ser consequência de um ensino de forma não contextualizada, que 

é predominante no colégio. Os alunos não têm o costume de serem críticos ao 

conhecimento científico apresentado a eles, e os educadores. Por sua vez não são 

motivados a fazer esse tipo de abordagem, que demanda tempo e preparação. Tal 

fato é reflexo de uma cobrança que os conteúdos dados estejam alinhados com toda 

a rede de colégios associados, assim restringindo um pouco a liberdade do professor. 

Saber relacionar tecnologias e ciências, além de apresentar atitudes e valores 

para a sociedade, deveria ser um papel importante no estudo de Química. Entretanto, 

os resultados mostram que os alunos naturalmente tem dificuldade de fazer essa 

associação, e seria papel do professor trazer isso para sala de aula. 

Fato importante a ser relatado foi a melhora em notas e o interesse de uma 

parcela dos alunos nas aulas de Química. Os alunos em questão foram dos grupos 

que se saíram melhor no trabalho e que conseguiram realizar uma contextualização 

mais profunda. Avalio que esse resultado seja fruto de uma melhor aproximação entre 

a Química e o cotidiano deles, possibilitado por esse trabalho.   
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6 CONCLUSÃO 
 

Mediante o fim deste projeto foi possível concluir que a contextualização tem 

um papel importante no ensino da Química e na qualidade da formação dos 

educandos. Fez o ensino de Química se aproximar da realidade dos alunos e os 

colocou na posição de criarem o próprio conhecimento durante o trabalho. Assim, 

conseguiu contribuir para uma visão de ciência mais abrangente, para um crescimento 

da consciência crítica e formação cidadã. 

O uso da contextualização se provou uma estratégia essencial para atingir uma 

aprendizagem significativa, que pode ser vista e avaliada através dos trabalhos e 

seminários produzidos. Foi possível observar que o projeto gerou resultado positivo, 

pois no início do projeto os alunos demonstraram extrema dificuldade de montar 

qualquer ligação entre o tema escolhido por eles e o conhecimento científico, 

entretanto ao final, após as apresentações, pôde ser visto em sala de aula que eles 

apresentaram maior facilidade de identificar a Química no cotidiano e fazer 

associações. 

Com isso, os objetivos propostos foram alcançados de maneira satisfatória, 

permitindo que os educandos percebessem a Química no seu cotidiano com uma 

visão contextualizada. Ou seja, a metodologia desse trabalho, a fim de mostrar a 

Química no cotidiano dos alunos, foi executada com sucesso. 

Por fim, outro ganho importante foi a contribuição expressiva do projeto para a 

minha formação profissional e pessoal, pois possibilitou uma aproximação com os 

educandos, que no decorrer do ano letivo apresentaram melhor entendimento da 

disciplina e consequentemente um desempenho mais alto, e também na percepção 

de que as aulas de Química precisam ser mais dinâmicas, contextualizadas e 

diferenciadas. 
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