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RESUMO 

 

 

Especialmente a partir da publicação dos documentos curriculares oficiais dos anos 

1990, a “contextualização no/do ensino” vem sendo discutida por diversos autores e 

pesquisadores, os quais apontam para existência de diferentes compreensões do que 

é contextualizar o ensino. Tomando como referência estas discussões, este trabalho 

visou analisar as possíveis concepções de contextualização manifestadas em artigos 

publicados na seção Relatos de Sala de Aula da Revista Química Nova na Escola. Uma 

Revista de ampla relevância no âmbito da Educação em Química, porque está 

voltada para professores da Educação Básica, docentes universitários, estudantes de 

graduação e pós-graduação, além de pesquisadores; e uma seção particularmente 

importante, na medida em que veicula artigos com relatos de aulas diferenciadas 

realizadas por educadores de Química. Para alcance do objetivo proposto neste 

estudo, foram selecionados oito artigos da referida seção, publicados no ano de 2011, 

os quais continham, em seu resumo, título ou palavra-chave, expressões que 

remetessem à presença de um trabalho contextualizado. O estudo do corpus foi 

pautado nos princípios da Análise Textual Discursiva, que se constitui por três 

etapas: fragmentação, categorização e comunicação. Neste processo analítico, 

emergiram quatro categorias relativas às concepções de contextualização 

manifestadas nos artigos, denominadas da seguinte forma: “A contextualização 

como abordagem de temas sociais”; “Contextualização e interdisciplinaridade: as 

relações existentes”; “Contextualizar requer estratégias metodológicas alternativas” e 

“A inserção de fatos e fenômenos presentes no cotidiano do aluno na tentativa de 

contextualizar”. A primeira e a segunda concepção de contextualização foram 

encontradas na maioria dos artigos; porém, merece destaque a terceira concepção, 

manifestada em todos. Quanto ao quarto entendimento de contextualização, este foi 

mais marcante em apenas três trabalhos. O que pode ser considerado um avanço, na 

medida em que este entendimento há muito vem sofrendo diversas críticas por 

autores e pesquisadores da área de Educação em Ciências/Química. A partir dos 

resultados desta pesquisa, três conclusões importantes podem ser pontuadas: a) que 
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a diversidade de concepções de contextualização também existe entre diferentes 

profissionais da Educação em Química; b) que os editores da Revista QNEsc têm 

optado em expressar essa diversidade de visões nos artigos aprovados para 

publicação na seção Relatos de Sala de Aula; e c) que estes artigos possivelmente tem 

contribuindo para “circulação” e “manutenção” dessa polissemia, na maior parte das 

vezes enriquecedora para o ensino de Química. 

 

 

 

Palavras-chave: Contextualização. Ensino de Química. Relatos de Sala de Aula. 
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ABSTRACT 

 

  

Mainly after the publication of the curricular official documents in the years 1990's, 

the “contextualization in/of teaching” has been discussed by many authors and 

researchers, who point towards the existence of different ideas of what 

contextualizing teaching means. Bearing those discussions as a reference, this study 

aims at analyzing the possible conceptions of contextualization    that appeared in 

articles published in the session Relatos de Sala de Aula (Classroom Reports) of the 

publication Química Nova na Escola. The last is a publication of great relevance in 

Chemistry Education, because it is designed for Basic Education teachers,  

undergraduate and postgraduate students, as well as researchers; and the above 

cited section is a particularly important one, since it  consists of articles with reports 

from different classrooms by Chemistry teachers. To achieve the objective proposed 

in this study, eight articles from the year 2011 were selected, containing, in their 

abstract, title, or key-words, expression that indicated the existence of a 

contextualized work. The study of the corpus had as a theoretical background the 

principles of Discursive Textual Analysis, which consists of three steps: 

fragmentation, categorization e communication. In this analytic process, four 

categories related to the conceptions of contextualization emerged in the articles and 

were denominated as follows: “The contextualization as approach to  social issues”; 

“Contextualization e interdisciplinaryty: the existent relationships”; “Contextualizing 

requires alternative methodological strategies,” and “The insertion of facts and 

phenomena in the everyday lives of the students as a search for contextualization.” 

The first and the second conceptions of contextualization were found in most of the 

articles; however, the third conception, which appears in all of them, comes to the 

fore. As for the fourth notion of contextualization, it foregrounded in only three 

articles, which can be considered an advance, since this notion has been criticized by 

many authors and researchers in the Sciences/Chemistry Education area. From the 

results of this study, three important conclusions can be pointed: a) that the diversity 

of contextualization conceptions also exists among Chemistry Education 
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professionals; b) that the editors of Revista QNEsc have been opting to express this 

diversity of vision in the articles approved for publication in the section Relatos de 

Sala de Aula; and c) that those articles have possibly been contributing to the 

“circulation” e “maintenance” of this polissemy, usually enriching for the teaching of 

Chemistry. 

 

 

 

Key-words: Contextualization, Chemistry Education, Classroom Report. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

Figura 1 - Capa da primeira edição da Revista Química Nova na Escola. ...................... 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

LISTA DE QUADROS 

 

 

Quadro 1 – Distribuição dos artigos da QNEsc por tipo de atuação profissional 

dos(as) autores(as), nas diferentes seções. ...................................................................... 25 

 

Quadro 2 – Quantidade de artigos publicados na seção Relatos de Sala de Aula por ano 

de publicação. .................................................................................................................... 27 

 

Quadro 3 - Quantidade de artigos selecionados pelos critérios prévios de seção, por 

ano de publicação. ............................................................................................................. 28 

 

Quadro 4 – Relação dos artigos selecionados para análise............................................ 29 

 

Quadro 5 - Tipo de metodologia versus artigo que a contempla. ................................ 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

 

ATD: Análise textual discursiva 
 
CEB: Câmara de Educação Básica 
 
CNE: Conselho Nacional de Educação 
 
CTS: Ciência, tecnologia e sociedade 
 
DCNEM: Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 
 
EsPCEX: Escola Preparatória de Cadetes no Exército 
 
LDB: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
 
MRCC: Movimento de Reorientação Curricular de Ciências 
 
PCEB: Proposta Curricular para o Ensino de Biologia para o 2º grau  
 
PCEC: Proposta Curricular para o Ensino de Ciências e Programas de Saúde para o 
1º grau 
 
PCNEF: Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental 
 
PCNEM: Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio  
 
PCN+: Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares 
Nacionais do Ensino Médio  
 
QNEsc: Revista Química Nova na Escola 
 
UFMG: Universidade Federal de Minas Gerais 
 
 

 

 

 

 

 

 



13 
 

SUMÁRIO 

 

 

PARA INICIARMOS A CONVERSA... ........................................................................ 14 

 

1 MAS AFINAL, O QUE É CONTEXTUALIZAÇÃO? ................................................ 17 

 

2 RELATOS DE SALA DE AULA E OS CAMINHOS DA PESQUISA ...................... 23 

 

3 A CONTEXTUALIZAÇÃO NO ENSINO DE QUÍMICA: O QUE REVELAM OS 

RELATOS DE SALA DE AULA? ..................................................................................... 34 

3.1 A CONTEXTUALIZAÇÃO COMO ABORDAGEM DE TEMAS SOCIAIS .................................... 34 

3.2 CONTEXTUALIZAÇÃO E INTERDISCIPLINARIDADE: AS RELAÇÕES EXISTENTES ................. 38 

3. 3 CONTEXTUALIZAR REQUER ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS ALTERNATIVAS ................. 43 

3.4 A INSERÇÃO DE FATOS E FENÔMENOS PRESENTES NO COTIDIANO DO ALUNO NA 

TENTATIVA DE CONTEXTUALIZAR ........................................................................................ 48 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS. .......................................................................................... 50 

 

FONTE DOS ARTIGOS .................................................................................................. 52 

 

REFERÊNCIAS ................................................................................................................. 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

PARA INICIARMOS A CONVERSA... 

 

 

A ideia de desenvolver um trabalho que envolvesse a temática “Contextualização 

no Ensino de Química” surgiu das discussões ocorridas durante as aulas da 

graduação, na disciplina de Metodologia do Ensino de Química II. Antes disso, 

pouco sabíamos a respeito do assunto, e tão pouco que existiam diversas 

interpretações para a palavra contextualização, conforme apontado por vários 

pesquisadores sobre o tema.  O “conceito” de contextualização pra nós era único: 

envolver o conteúdo de química com o cotidiano do aluno. Ao longo deste trabalho, 

porém, observamos que muitos podem ser os seus significados. 

A contextualização no/do ensino vem sendo trabalhada por diversos autores. Por 

exemplo: Fernandes (2011), que analisou a temática dentro do ENEM – Exame 

Nacional do Ensino Médio, e Ricardo (2005), que focou na análise da 

contextualização nos Parâmetros Curriculares Nacionais e na visão de professores. 

Eles e outros pesquisadores vêm trazendo a importância desse tema para o ensino e 

apontam que contextualizar não se restringe a inserir, em sala de aula, fatos e 

fenômenos presentes no cotidiano do aluno. Ou ainda, que apenas citar exemplos do 

dia a dia dos discentes não é suficiente para se conseguir um ensino contextualizado. 

É preciso conhecer outros caminhos pelos quais a contextualização pode percorrer, 

conforme explicitamos e discutimos a partir de revisão da literatura, na primeira 

parte deste trabalho intitulada “Mas afinal, o que é contextualização?”. 

Notamos relevância nesta pesquisa para acadêmicos de licenciaturas e de 

pedagogias, bem como para professores(as) que almejam progressos na qualidade de 

suas aulas, pois defendemos que um ensino contextualizado pode melhorar o 

entendimento do conteúdo a ser ensinado e contribuir para a formação de cidadãos 

críticos. A contextualização, todavia, vai além de responder e minimizar perguntas 

como: “Professora, porque tenho que aprender isto?”, “Professora, onde usarei isto 

em minha vida?”. Perguntas frequentes em muitas aulas, mas que possivelmente são 

ouvidas devido ao fato de alguns conteúdos escolares não estarem dentro de um 

contexto.  Acreditamos que a contextualização facilita entender porque determinado 
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conteúdo é importante de ser ensinado/aprendido na escola, mas também 

pode/deve ajudar na compreensão de outras questões a serem ensinadas, como 

aspectos sociocientíficos e culturais da realidade dos estudantes.  

Além disso, a contextualização do ensino é um dos objetivos dos documentos 

oficiais. Conforme Ricardo (2005, p.11 e 12):  

 

Os pressupostos éticos, estéticos, políticos e pedagógicos que 
traduzem a LDB/96 estão expressos no Parecer número 15/98, da 
Câmara de Educação Básica/Conselho Nacional de Educação 
(CEB/CNE), e sintetizados nas Diretrizes Curriculares Nacionais 
para o Ensino Médio (DCNEM). Busca-se fundamentalmente romper 
a dicotomia entre um ensino preparatório para o vestibular e uma 
formação profissionalizante. Há uma tentativa de atender não só a 
essas duas demandas, mas também de dar mais sentido ao 
conhecimento escolar através da contextualização, e superar a 
fragmentação desses conteúdos pela interdisciplinaridade.  

 

  Neste sentido, podemos ainda dizer que a contextualização deve estar 

presente em todas as disciplinas escolares e não somente nas aulas de Química ou 

daqueles que querem melhorar sua ação como docente.  

A partir da literatura encontrada contendo as mais diversas concepções de 

contextualização, sentimos a necessidade de estudar quais seriam encontradas em 

artigos publicados na Revista Química Nova na Escola. Uma Revista de interesse 

pedagógico e disponível de forma gratuita via internet. Acreditamos que, por possuir 

acesso livre e gratuito a toda população, Química Nova na Escola ocupa um 

importante papel como veiculadora de práticas de sala de aula. É a partir dela que 

muitos professores planejam suas aulas; fato muito observado durante nossas aulas 

da graduação. Verificamos que alguns dos nossos professores faziam o uso de seus 

artigos nas disciplinas do curso de licenciatura. Além disso, é por ela que muitos dos 

docentes se mantêm informados do que acontece na rede educativa. 

QNEsc – como a Revista ficou conhecida – existe desde 1994. Nela existem 

diversas seções que contemplam o ensino de Química, por exemplo a seção Relatos de 

Sala de Aula que traz artigos com relatos de aulas diferenciadas realizadas por 

educadores de Química (EDITORIAL, QNEsc, n. 1, 1995). Sendo assim concepções de 

contextualização devem estar presentes em publicações da seção que relatam 
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trabalhos de ensino contextualizado desenvolvidos por autores-professores(as) de 

Química. 

Optamos pela análise de artigos publicados nesta Revista selecionados pelo 

seguinte critério: conter em seu título, resumo ou palavra-chave menção a alguma 

palavra ou expressão que nos fizesse perceber a presença de uma proposta de ensino 

contextualizado, como “contexto”, “vivência”, “dia a dia”, “cotidiano” e outras. E 

depois disso decidimos pela realização de um recorte temporal, o ano de 2011, que 

resultou num corpus de oito artigos, conforme detalhamos e justificamos melhor na 

segunda parte desta monografia sob o título “Relatos de Sala de Aula e os caminhos da 

pesquisa”. 

Estes artigos foram escolhidos para responder a seguinte problemática: Os 

professores-autores dos artigos publicados na seção Relatos de Sala de Aula da Revista 

Química Nova na Escola dizem realizar aulas contextualizadas. Sendo assim, qual(is) 

a(s) possível(is) concepção(ões) de contextualização são encontradas nestes artigos? 

 Em vista disso, o intuito principal desta pesquisa foi identificar e discutir 

criticamente a(s) possível(is) concepção(ões) de contextualização expostas na seção 

Relatos de Sala de Aula da Revista Química Nova na Escola, em artigos selecionados - 

pelos critérios já mencionados acima - e publicados em 2011. 

Para análise dos artigos utilizamos as técnicas da Análise Textual Discursiva 

(ATD) (MORAES, 2003).  Este tipo de análise se constitui em três etapas. A primeira 

chama-se “unitarização” e é nela que fragmentos julgados importantes para a 

pesquisa são retirados dos artigos a serem estudados. A segunda etapa, conhecida 

como “categorização”, agrupa os fragmentos semelhantes no intuito de criar 

categorias. A última etapa, “comunicação”, se constitui na fala das categorias criadas, 

onde dialogamos criticamente com as novas estruturas. Apresentamos pormenores 

da ATD também na segunda parte do trabalho; e dedicamos a terceira, “A 

contextualização no ensino de Química: o que revelam os Relatos de Sala de Aula?”, 

para comunicação das categorias emergentes acerca das concepções de 

contextualização identificadas a partir de nossa análise dos artigos selecionados de 

QNEsc.    
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1 MAS AFINAL, O QUE É CONTEXTUALIZAÇÃO?  

 

 

Diferentemente do que se poderia pensar, as discussões acerca da 

contextualização do ensino na escola básica não são algo recente. Elas já eram 

tratadas antes mesmo da publicação dos documentos curriculares oficiais dos anos 

1990 (Diretrizes Curriculares do Ensino Médio – DCNEM, e Parâmetros Curriculares 

Nacionais do Ensino Médio – PCNEM, por exemplo). Para Kato e Kawasaki (2011, p. 

37): 

 
[...] embora o termo “contextualização do ensino” tenha sido mais 
explicitamente apresentado nas DCNEM (BRASIL, 1998), o seu 
significado, para a educação formal, não é nenhuma novidade. Sob 
diferentes denominações, esta noção já vinha sendo discutida por 
diferentes autores [...]. 

 

Em revisão da literatura, os autores nos mostram que a temática em questão é 

debatida na área da educação há mais de 15 anos, apesar da denominação 

“contextualização do ensino” só ter sido adotada a partir das DCNEM em 1998, de 

acordo com eles. Autores como Wartha, Silva e Bejarano (2013) concordam com a 

precedência das discussões sobre o assunto tendo em vista o caso da área de Ensino 

de Química, na qual aquela expressão teria feito às vezes do termo “cotidiano”:  

 

Os termos contextualização e cotidiano são muito marcantes na área 
do ensino de química [...]. No entanto, o termo contextualização só 
passou a ser utilizado após os PCNEM (Brasil, 1999) e os PCN+ 
(2002), enquanto que o termo cotidiano já aparecia nos discursos 
curriculares da comunidade de educadores químicos como pode ser 
visto na Proposta Curricular para o Ensino de Química 2º grau (São 
Paulo, 1992) e nos trabalhos de Lutfi (1988) e em projetos de Ensino 
de Química para o 2º grau (Proquim, 1982) e o Projeto Interações e 
Transformações (Gepeq, 1993) (p.84). 

 
 

Segundo eles, todavia, teria sido só após a divulgação dos PCNEM, em 1999, 

que a expressão “contextualização” passou a ser utilizada. 



18 
 

Sobre este assunto, Kato e Kawasaki (2011) continuam contribuindo dizendo 

como a necessidade de um ensino contextualizado emergiu: 

 

A necessidade da contextualização do ensino surgiu em um momento 
da educação formal na qual os conteúdos escolares eram 
apresentados de forma fragmentada e isolada, apartados de seus 
contextos de produção científica, educacional e social. [...] Os saberes 
ensinados aparecem como saberes sem produtores, sem origem, sem 
lugar, transcendentes ao tempo, ensinando-se apenas resultado, 
isolando-os da história de construção do conceito, retirando-os do 
conjunto de problema e questões que os originaram. Nesta 
perspectiva de ensino, os currículos escolares tornam-se inadequados 
à realidade em que estão inseridos, pois estão centrados em 
conteúdos muito formais e distantes do mundo vivido pelos alunos, 
sem qualquer preocupação com os contextos que são mais próximos e 
significativos para os alunos e sem fazer ponte entre o que se aprende 
na escola e o que se faz, vive e observa no dia a dia. É neste âmbito 
que a contextualização do ensino toma forma e relevância no ensino 
de ciências, já que se propõe a situar e relacionar os conteúdos 
escolares a diferentes contextos de sua produção, apropriação e 
utilização (p.36). 

 

Na tentativa de situar e relacionar os conteúdos escolares a diferentes 

contextos da vida do educando, surgem as diferentes compreensões do que é 

contextualizar o ensino. De acordo com a literatura, seu significado vem sendo 

entendido de diferentes maneiras, tanto pelos próprios elaboradores dos documentos 

curriculares oficiais quanto por professores de Química/Ciências, autores de livros 

didáticos, pesquisadores em educação química e, inclusive elaboradores do Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM) (SANTOS, MORTIMER, 1999; ABREU, GOMES, 

LOPES, 2005; RICARDO, 2005; KATO, KAWASAKI, 2011; FERNANDES, 2011; 

FERNANDES, MARQUES, 2011; WARTHA, SILVA, BEJARANO, 2013). 

Fernandes e Marques (2011) apontam para a existência de diferentes 

entendimentos do que seja a contextualização do ensino nos documentos oficiais, 

quando citam: 

  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio – PCNEM 
(1999), por exemplo, a ideia de contextualização ainda está 
fortemente ligada ao mundo do trabalho, já as Orientações 
Educacionais complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais 
do Ensino Médio - PCNEM+ (2002) essa ideia sofre modificações 
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significativas sendo atribuída a ela uma compreensão mais ampla 
associada também com questões históricas e sociais (p.2). 

 
 

Além disso, observam que não apenas nos documentos oficiais, mas por parte 

dos pesquisadores em educação em Ciências/Química há divergências quanto ao 

que seja contextualização: “A noção de contextualização tem apresentado um caráter 

polissêmico, pois há diferentes interpretações acerca dessa noção entre os autores na 

área de ensino de ciências que se destinam a discutir tal ideia [...]” (FERNANDES, 

MARQUES, 2011, p.02). 

Ricardo (2005) também cita a polissemia da expressão “contextualização do 

ensino” quando analisa diversas falas de educadores. Em sua tese, percebe-se que a 

maioria dos entrevistados associa contextualização com simples exemplos do 

cotidiano. Fornecendo ao termo uma visão rasa, sem ter ligações com outros fatos 

sociais, históricos ou com outros conteúdos e disciplinas. 

Alguns dos educadores entrevistados por Ricardo (2005) dizem que deve 

haver aplicabilidade do conteúdo para que a compreensão da realidade do aluno seja 

diferente da que possuía antes da aprendizagem. Porém esta aplicação não deve 

estar pautada somente na resolução de situações-problemas, mas em algo que 

desenvolva no aluno habilidades mais amplas que o ajude em diferentes contextos. 

   Este autor nos afirma que existem maneiras de se contextualizar que são 

figurativas. Práticas educativas que pretendem apenas justificar o ensino de 

determinados assuntos e que fazem o público estudantil saciar sua sede pela comum 

pergunta: para que serve na minha vida este conteúdo? 

  Para ele, ainda há algumas aplicações do conteúdo que podem 

limitar/restringir uma maior compreensão do assunto:  

 

A associação do que se aprende com determinado contexto tem seu 
lado perverso se a capacidade de abstração de certos conceitos e 
princípios for desconsiderada. Quando esse descuido acontece, corre-
se o risco de estreitar a possibilidade de transposição para novos 
contextos daquilo que foi ensinado, pois a aplicabilidade excessiva, 
ao mesmo tempo em que encontra uma justificativa para o conteúdo 
escolar, limita-o ao contexto explorado, esquecendo-se de seu 
potencial universalizante, uma vez que não será possível abranger 
todos os casos de aplicabilidade (RICARDO, 2005, p.123). 
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Ele cita, de modo geral, que a contextualização vem sendo tratada de maneira 

rasteira e reduzida entre alguns professores de Ciências/Química. Contextualizar o 

ensino abarca mais que citar simples exemplos do cotidiano, visão mais contemplada 

em sua pesquisa. Trazer os conceitos para realidade do estudante é importante, mas 

contextualizar não se restringe a isso. Nesta situação, caracteriza-se como “[...] uma 

forma limitada de se compreender a noção de contextualização” (FERNANDES, 

2011, p. 43).  A associação direta do conteúdo a ser ministrado com os 

acontecimentos do cotidiano do educando é usada de maneira trivial e possui prós e 

contras:  

 

O que poderia ser uma vantagem pode esconder uma armadilha. Ou 
seja, ao mesmo tempo em que é do vocabulário dos professores a 
contextualização como uma aproximação do cotidiano do aluno, isso 
impede que eles a compreendam de outra forma, para além da 
aplicação imediata do que se aprende na escola ao dia a dia. 
(RICARDO, 2005, p.120 e 121). 

 

Abreu, Gomes e Lopes (2005) trabalharam com a contextualização em livros 

didáticos e afirmam que estes são produções recontextualizadas, porque eles sofrem 

alterações na prática escolar. Cada professor/leitor interpreta o que está escrito no 

livro de uma maneira. Além disso, após 1999 eles têm sido reformulados de acordo 

com as concepções defendidas pelos documentos oficiais (PCNEM, por exemplo) que 

também assumem noções e significados de acordo com certos grupos sociais. Neste 

sentido, compreendemos que o uso do livro didático atualizado é uma tentativa de 

contextualizar as aulas, pois estes foram elaborados tendo como base as mudanças 

ocorridas no modo de vida da população.  

Fernandes e Marques (2011) analisaram as possíveis compreensões de 

contextualização existentes em provas do ENEM – Exame Nacional do Ensino 

Médio. Foram estudadas cinco edições do Exame: 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009 

(prova executada e a prova cancelada). De acordo com eles, a investigação é 

pertinente na medida em que os documentos bases “sinalizam a noção de 

contextualização como uma forma de mudança no ensino, com a intenção de 

contribuir assim, para um ensino menos fragmentado” (p.01). 
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Estes mesmos autores ainda salientam que: 

 

A introdução de aspectos do cotidiano nas aulas pode ser entendida 
como uma maneira de minimizar o trabalho educacional meramente 
conceitual. Todavia, a introdução de tais aspectos nas atividades 
escolares pode mostrar problemas, pois fatores do cotidiano podem 
ser desenvolvidos no âmbito escolar de forma reducionista, ou seja, 
uma adesão excessiva na exploração do local sem relação com o todo. 
Outro fator que pode ocorrer na abordagem do cotidiano é o 
distanciamento do conhecimento cientifico (FERNANDES, 
MARQUES, 2011, p. 04) 

 
 

Em recente trabalho de caráter bibliográfico e descritivo, Wartha, Silva e 

Bejarano (2013) discutiram as concepções encontradas para as palavras “cotidiano” e 

“contextualização” na comunidade de educação química. Nesta revisão de literatura, 

eles trazem diversos autores que já pesquisaram sobre o assunto e tiveram 

conclusões muito próximas. Por exemplo: Santos e Mortiner (1999), que analisaram 

os entendimentos de professores de Química a cerca do tema e observaram a 

utilização de “contextualização” e “cotidiano”, muitas vezes, como sinônimos, 

associados à exemplificações do conhecimento químico em fatos e/ou fenômenos da 

realidade imediata dos estudantes; e  Wartha e Alário (2005), que averiguaram os 

livros didáticos de Química publicados após a promulgação dos PCNEM e 

identificaram igualmente o termo contextualização restrito a exemplos de fatos do 

dia a dia e à descrição científica de acontecimentos e procedimentos do cotidiano do 

aluno; entre outros. 

 Ao final concluem que existem muitas perspectivas para os dois termos em 

questão – cotidiano e contextualização –, mas que o importante é o educador estar 

atento a elas e assim realizar seu papel de mediador. 

Apesar desta vasta gama de concepções entendidas por contextualização no 

ensino, na visão de Kato e Kawasaki (2011), nenhuma delas se contradizem:  

 
Observou-se que, apesar de encontrarmos uma multiplicidade de 
concepções de contextualização do ensino, estas não são 
contraditórias entre si (ou ambíguas), já que todas elas compartilham 
da noção de que contextualizar é articular ou situar o conhecimento 
específico da disciplina (parte) a contextos mais amplos de 
significação (todo), estes, sim, bastante variados: o cotidiano do 
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aluno, a(s) disciplina(s) escolar(es), a ciência (referência), o ensino e os 
contextos histórico, social e cultural. (p. 46). 

 

Embora a princípio concordemos com a inexistência de contradição na 

perspectiva em que pontuam os referidos autores, entendemos que apenas citar 

exemplos presentes no dia a dia dos discentes não é suficiente para o alcance de 

objetivos educacionais como o desenvolvimento de atitudes e valores para a 

formação de um cidadão crítico. Nossa expectativa é que, em meio à possível 

diversidade de concepções encontradas na seção Relatos de Sala de Aula da QNEsc, 

predominem aquelas que superam o entendimento rasteiro e reducionista de 

contextualização. Ou seja, que os professores-autores já tenham um melhor 

entendimento do que sejam aulas contextualizadas, uma vez existentes diversos 

autores que trabalham esta temática. 
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2 RELATOS DE SALA DE AULA E OS CAMINHOS DA PESQUISA 

 

 

A Revista Química Nova na Escola, QNEsc - conforme ficou conhecida, vem 

trabalhando com artigos que contemplam a educação química e é dirigida a 

professores da área desde 1994. De acordo com Mortimer (2004, p.03): “QNEsc 

nasceu em uma bela tarde de inverno, em uma sala do Instituto de Ciências Exatas 

da UFMG, durante o VII Encontro Nacional de Ensino de Química, realizado em Belo 

Horizonte em julho de 1994”. 

 O primeiro número da revista, no entanto, só foi lançado no ano seguinte 

(1995), em maio, objetivando contribuir para a formação de cidadãos e cidadãs mais 

críticos e críticas, conforme seu editorial informa: “Química Nova na Escola nasce 

como um espaço de educadores, suscitando debates e reflexões sobre o processo de 

ensino e aprendizagem de química. Assim, contribuirá para a tarefa fundamental de 

formar verdadeiros cidadãos e cidadãs.” (EDITORIAL, QNEsc, n.1, 1995). 

 

Figura 1 - Capa da primeira edição da Revista Química Nova na Escola. 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fonte: REVISTA QUÍMICA NOVA NA ESCOLA (1995). 
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A Revista nasce contendo nove seções: Química e Sociedade, Conhecimento 

Científico em Destaque, Atualidades em Química, História da Química, Relatos de Sala de 

Aula, Pesquisa em Ensino de Química e Elemento Químico. Em 1997 e 1998, são incluídas 

mais duas seções: Educação em Química e Espaço Aberto (a escolhida para a realização 

deste trabalho é a seção Relatos de Sala de Aula, posteriormente mais comentada). 

Cada seção tem um objetivo distinto, por exemplo, a seção Atualidades em 

Química busca informar ao leitor os progressos científicos da Química e nas áreas 

relacionadas, bem como suas possíveis contribuições para a sociedade. Já a seção 

Relatos de Sala de Aula objetiva divulgar experiências inovadoras vivenciadas por 

professores e professoras (EDITORIAL, QNEsc, n.1, 1995). 

Nos dois primeiros anos da revista os próprios editores e seus amigos mais 

próximos eram os autores dos artigos publicados. Após 1997, a submissão de 

trabalhos vai se ampliando progressivamente de maneira espontânea pela 

comunidade de leitores. Dez anos depois, já se mostra totalmente aceita pelo Qualis 

da Capes e nas áreas de Educação e de Ensino de Ciências e Matemática 

(MORTIMER, 2003). Mortimer (2003) cita que em dez anos de revista tem-se notado 

alto índice de trabalhos recusados, para que a qualidade da revista seja bastante 

diferenciada: 

      
QNESC é uma revista acadêmica e, como tal, tem todos os artigos 
submetidos arbitrados por, no mínimo, dois assessores. O rigor no 
trabalho de arbitragem é fundamental para garantir a qualidade da 
revista e isto resulta num número relativamente alto de recusas 
(p.04). 

 

O autor ainda destaca que nesta época houve aumento do número de artigos 

publicados na seção Relatos de Sala de Aula, após parceria entre docentes 

universitários e da educação básica (fundamental e média).  

No levantamento feito por Mortimer (2003), em comemoração aos dez anos de 

revista, notamos que existe uma série de profissionais da educação que publicam na 

revista. Entre eles estão: professores universitários, alunos de pós-graduação, aluno 

de graduação, professor de escola técnica, professor da educação básica e 

pesquisadores. Confira alguns dados desta pesquisa: 



25 
 

Quadro 1 – Distribuição dos artigos da QNEsc por tipo de atuação profissional 

dos(as) autores(as), nas diferentes seções. 

Fonte: Mortimer (2003, p.6). 

 

A partir deste quadro, percebemos que, na seção de interesse de pesquisa 

deste trabalho (Relatos de Sala de Aula), a forma de atuação profissional que mais 

predomina entre os autores é a docência universitária, seguida pelos professores da 

educação básica.  Nas últimas colocações estão as atuações de pesquisadores e 

professores de escolas técnicas. 

Seção Prof. 
Univer-
sitário 

Aluno de 
pós-

graduação 

Aluno de 
graduação 

Professor 
de escola 

técnica 

Prof.de 
educa-

ção 
básica 

Pesqui-
sador 

Outro 

Química e 
Sociedade 

26 4 3 1 6 1 1 

Educ. em 
Quím. e 

Multimídia 

15 1 2 _ 1 _ 1 

Conceitos 
Cient. em 
Destaque 

20 2 _ 2 1 _ _ 

Atualidades 
em Química 

28 5 1 _ _ 4 _ 

História da 
Química 

22 1 _ _ _ _ _ 

Relatos de 
Sala de Aula 

36 3 4 2 22 1 3 

Pesq. em 
ensino de 
Química 

21 _ 2 _ 5 _ _ 

Aluno em 
Foco 

12 2 1 2 1 _ _ 

Exper. no 
ensino de 
Química 

60 7 22 _ 9 _ 7 

Elemento 
Químico 

17 _ _ _ _ _ _ 

Espaço 
Aberto 

15 1 _ _ _ _ 3 

Total 272 26 35 7 45 6 15 

Porcentagem 
sobre total 

(406 autores) 

67,0 6,4 8,6 1,7 11,1 1,5 3,7 
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Em mesmo trabalho, Mortimer (2003) ainda mostra que diversos assuntos 

químicos têm sido abordados nos artigos publicados e que fazem parte do currículo 

do ensino fundamental e médio: 

 

Há uma concentração positiva de temas cuja abordagem nesse nível 
de ensino é essencialmente problemática, como ligação química, 
estrutura atômica e quantidade de matéria; de conceitos mais gerais, 
como transformação química; e de temas que são problemáticos do 
ponto de vista da relação entre o conhecimento cotidiano informal do 
aluno e o conhecimento químico, como equilíbrio químico, acidez e 
basicidade. Mas isto não impede que outros temas tenham destaque 
especial em alguns números, sejam eles ligados a assuntos 
tradicionais da Química - como a Eletroquímica, amplamente 
abordada no número de maio de 2000, que marcou a comemoração 
do bicentenário da pilha elétrica - ou a assuntos de repercussão das 
relações da Química com a sociedade e com o cotidiano do aluno - 
como leite, petróleo e água (p. 06).  

 

Atualmente contamos com quatro publicações anuais da revista, nos meses de 

fevereiro, maio, agosto e novembro. Além da assinatura da revista impressa, há 

possibilidade de acesso aos artigos publicados gratuitamente via internet, o que 

possibilita seu uso.   

Nestes quase vinte anos de revista, 48 edições já foram publicadas e 

veiculadas, nas quais encontramos distribuídos 76 artigos compondo o quadro da 

seção Relatos de Sala de Aula (Quadro 2). 

Esta seção foi escolhida devido às pretensões da pesquisa: verificar a(s) 

possível(is) concepção(ões) de contextualização existentes e predominantes em 

propostas pedagógicas e experiências de sala de aula de professores de Química. Um 

objetivo que entendemos ser alcançável pela análise de trabalhos publicados em 

Relatos de Sala de Aula da QNEsc, na medida em que esta seção abrange: 

 

[...] relatos inovadores das professoras e professores que fazem da 
sala de aula um lugar privilegiado na busca da facilitação do ensino e 
da aprendizagem. Com a divulgação destas experiências, não se 
busca oferecê-las a avaliação dos demais educadores, mas socializar 
esta produção com a comunidade que faz educação através da 
química. (EDITORIAL QNEsc, n.1, 1995). 
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Quadro 2 – Quantidade de artigos publicados na seção Relatos de Sala de Aula por ano 

de publicação. 

Ano Quantidade de 

artigos publicados 

1995 2 

1996 2 

1997 2 

1998 2 

1999 2 

2000 3 

2001 3 

2002 1 

2003 5 

2004 3 

2005 4 

2006 3 

2007 5 

2008 6 

2009 8 

2010 10 

2011 10 

2012 2 

2013 3 

Total 76 

                                    Fonte: a própria autora. 

 

Apontamos que os volumes 15 do ano de 2002, 24 de 2006, 27 de 2008, 34(1) e 

34(4) de 2012, não foram contemplados com artigos nesta seção. Ou seja, a própria 

seção não foi contemplada nas referidas edições.  

Dos artigos contabilizados no Quadro 2, foram selecionados aqueles que 

aparentemente apontam para o relato de um trabalho de contextualização. Para 

tanto, adotamos como critério o uso das seguintes expressões ou palavras no título, 
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no resumo e/ou entre as palavras-chaves: contexto [e suas qualificações, p.ex.: social, 

histórico, cultural], contextualização [e suas variantes, p.ex.: abordagem contextualizada], 

abordagem temática [e suas variantes, p.ex.: abordagem do tema, abordagem sobre o tema, 

abordagem alternativa], vivência, dia-a-dia, cotidiano, realidade, tema [e suas qualificações, 

p.ex.: social, gerador, organizador]. Estas palavras foram selecionadas devido às 

relações que estabelecem com os diversos significados de contextualização, 

discutidos na parte deste trabalho intitulada “Mas afinal, o que é contextualização?”.  

Com este levantamento, verificamos que 48 artigos cabiam nos critérios de 

seleção da pesquisa (Quadro 3); porém, devido ao tempo para a realização da mesma 

optamos em fazer um recorte temporal. O ano de 2011 foi então o escolhido, devido 

ao fato de contemplar o maior número de artigos que atendiam aos critérios de 

seleção, conforme se observa a partir dos dados a seguir: 

 

 

Quadro 3 - Quantidade de artigos selecionados pelos critérios prévios de seção, por 

ano de publicação. 

Ano Quantidade de artigos 

selecionados pelos 

critérios prévios. 

1995 1 

1996 1 

1997 2 

1998 2 

1999 2 

2000 2 

2001 3 

2002 0 

2003 5 

2004 3 

2005 2 

2006 3 

2007 3 
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Quadro 3 (Continuação) 

Ano Quantidade de artigos 

selecionados pelos 

critérios prévios. 

2008 1 

2009 3 

2010 6 

2011 8 

2012 1 

2013 1 

Total: 49 

                               Fonte: a própria autora. 

 

Outras observações interessantes podem ser feitas a partir dos dois quadros 

anteriores (Quadro 2 e 3). No primeiro (Quadro 2), notamos que entre os anos de 

1995 e 1999 o número de artigos publicados na seção foi de dois por ano. A partir de 

2000 essa quantidade começa a crescer. Os anos de maiores publicações nesta seção 

são 2010 e 2011, com dez artigos publicados na seção Relatos de Sala de Aula, cada ano. 

Apesar do mesmo número de artigos, pelo segundo quadro (Quadro 3), observamos 

que, em 2010, dos dez trabalhos publicados na seção, seis envolvem propostas de 

ensino contextualizado enquanto que, em 2011, o total é de oito. Este fato ajudou-nos 

a decidir o recorte temporal da presente pesquisa.  

 

 

Quadro 4 – Relação dos artigos selecionados para análise. 

Codificação 

dada por nós  

Título Dados da 

publicação 

Autores(as) 

Artigo 1 Ciência e Tecnologia na 

Escola: Desenvolvimento 

Cidadania por meio do 

Projeto “Biogás – Energia 

Renovável para o Futuro” 

Vol. 33, 

nº 1, 

Fev 2011 

Fábio Luiz de Souza e Patrícia 

Martins 
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Quadro 4 (Continuação) 

Codificação 

dada por nós 

Título Dados da 

publicação 

Autores(as) 

Artigo 3 Utilização do Cinema na 

Sala de Aula: Aplicação 

da Química dos perfumes 

no Ensino de Funções 

Orgânicas Oxigenadas e 

Bioquímica. 

Vol. 33, 

nº 3, 

Ago 2011 

Paloma Nascimento dos Santos e 

Kátia Aparecida da Silva Aquino 

Artigo 4 Desafio Militar: Missão 

Dada é Missão Cumprida 

– Contextualização e 

Interdisciplinaridade na 

Educação Química 

Vol.33, 

nº 3, 

Ago 2011 

Sérgio Henrique Frasson Scafi e 

Jefferson Biajone 

Artigo 5 Bulas de Medicamentos, 

Vídeo Educativo e 

Biopirataria: Uma 

experiência Didática em 

Uma Escola Pública de 

Porto Velho – RO 

Vol. 33, 

nº 3, 

Ago 2011 

Leidiane Caroline Lauthartte e 

Wilmo Ernesto Francisco Junior 

Artigo 6 SOS Mogi-Guaçu: 

Contribuições de um 

Estudo de Caso para a 

Educação Química no 

Nível Médio 

Vol. 33, 

nº 3, 

Ago 2011 

Osmair Benedito da Silva, Jane 

Raquel Silva de Oliveira e Salete 

Linhares Queiroz 

Artigo 7 Uma proposta alternativa 

para o ensino de 

eletroquímica sobre a 

reatividade de metais 

Vol. 33, 

nº4, 

Nov 2011 

Vanessa Hafemann Fragal, Silvia 

Mara Maeda, Elisangela Pacheco 

da Palma, Maria Bernadete 

Pimenta Buzatto, Maria Aparecida 

Rodrigues e Expedito Leite Silva 

Artigo 8 Prática de Processamento 

de Alimentos: 

Alternativas para o 

Vol.33, 

nº4, 

Nov 2011 

Lucilene Dornelles Mello e Gládis 

Costallat 
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Ensino de Química em 

Escola do Campo 

Fonte: a própria autora. 

 

Quanto à análise do perfil dos autores dos artigos publicados na Revista, 

verificamos que os oito textos selecionados possuem um total de 21 autores, os quais 

se diferenciam pelos diversos níveis de ensino em que atuam e têm formação.  

Podemos notar que, no primeiro artigo, ambos os autores são profissionais 

envolvidos diretamente com o ensino de química para o ensino médio. O Artigo 2 

tem como autoria um professor de química do Instituto Federal Baiano e uma 

professora do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Sergipe. O terceiro 

apresenta duas autoras, ambas docentes do ensino médio, embora uma delas 

também atue como pesquisadora no Departamento de Energia Nuclear da 

Universidade Federal de Pernambuco. Já no quarto artigo, notamos que ambos os 

autores são professores da Escola Preparatória de Cadetes do Exército; um atua na 

área de química e o outro na de matemática. Esta escola tem formação de nível 

médio, conforme os autores relatam. O quinto trabalho tem como autora uma 

mestranda em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente e ex-professora de 

Química da Rede Estadual de Rondônia, e uma professora de nível superior 

(Instituto de Química de São Carlos da Universidade de São Paulo). Em seguida, 

verificamos a autoria de dois doutorandos e de uma professora do Instituto de 

Química da USP em São Paulo, como representantes do sexto artigo analisado. O 

penúltimo artigo analisado está contemplado com a autoria de seis pessoas, sendo 

que três delas são graduandas em Licenciatura em Química; uma quarta é professora 

de ensino médio e as outras duas são docentes da Universidade Estadual de 

Maringá. No último artigo temos como autoras uma professora adjunta da 

Universidade Federal do Pampa e uma professora de Química e Biologia do ensino 

fundamental e médio. 

Para a análise destes oito artigos do ano de 2011, que cabem nos critérios de 

seleção já mencionados, utilizamos os pressupostos da Análise Textual Discursiva 
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(ATD), a qual se constitui por três etapas: unitarização, categorização e comunicação 

(MORAES, 2003, p.191). 

A unitarização consiste em selecionar fragmentos do texto a ser analisado, a 

partir de um: 

   
[...] processo de desmontagem ou desintegração dos textos, 
destacando seus elementos constituintes. Implica colocar o foco nos 
detalhes e nas partes componentes, um processo de divisão que toda 
análise implica. Com essa fragmentação ou desconstrução dos textos, 
pretende-se conseguir perceber os sentidos dos textos em diferentes 
limites de seus pormenores, ainda que compreendendo que um limite 
final e absoluto nunca é atingido (MORAES, 2003, p.195) 

  

Já na categorização temos: “[...] um processo de comparação constante entre as 

unidades definidas no processo inicial da análise, levando a agrupamentos de 

elementos semelhantes. Os conjuntos de significações próximos constituem as 

categorias” (MORAES, 2003, p.197). 

A comunicação pode ser entendida como o terceiro estágio deste ciclo de 

análise: “É um exercício de explicitação das novas estruturas emergentes da análise. 

Concretiza-se em forma de metatextos em que os novos insights atingidos são 

expressos em forma de linguagem e em profundidade e detalhes”, conforme Moraes 

(2003, p.208). 

Em síntese: 

Inicialmente, leva-se o sistema até o limite do caos, desorganizando e 
fragmentando os materiais textuais da análise. A partir disso, 
possibilita-se a formação de novas estruturas de compreensão dos 
fenômenos sob investigações, expressas então em forma de 
produções escritas (MORAES, 2003, p.210). 

 

Conforme estes procedimentos descritos pela ATD primeiramente retiramos 

pequenas partes (fragmentos) dos artigos escolhidos que julgamos importantes para 

a pesquisa, separando-os, para posterior agrupamento pelas semelhanças formando 

categorias emergentes. Para Moraes (2003, p.198) “[...] as categorias emergentes são 

construções teóricas que o pesquisador elabora a partir das informações do corpus” e 

corpus seria “[...] um conjunto de documentos [...]”. Portanto, categorias emergentes 

são categorias surgidas ao decorrer do estudo de documentos. 
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Criadas as categorias emergentes realizamos os comentários das mesmas, 

acerca do que achamos relevante, ou seja, dialogamos com elas. 
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3 A CONTEXTUALIZAÇÃO NO ENSINO DE QUÍMICA: O QUE REVELAM OS 

RELATOS DE SALA DE AULA? 

 

 

Conforme já mencionado anteriormente, para a realização desta análise 

optamos por um recorte temporal do ano de 2011, dos artigos publicados na seção 

Relatos de Sala de Aula da Revista Química Nona na Escola que tivessem o aparente 

envolvimento com a temática “contextualização do ensino”.  

Após leitura dos artigos listados no quadro anterior (Quadro 4) e da etapa de 

fragmentação dos artigos, emergiram as quatro categorias discutidas a seguir. 

 

3.1 A CONTEXTUALIZAÇÃO COMO ABORDAGEM DE TEMAS SOCIAIS 

 

 

Uma das concepções de contextualização manifestada nos artigos analisados 

diz respeito à abordagem de temas sociais nas aulas de Química, na medida em que 

os(as) autores(as) relatam trabalhos pedagógicos envolvendo temáticas histórico-

sociais, CTS e/ou sociocientíficas.Esta noção foi denominada por Kato e Kawasaki 

(2011, p.45) como “Contexto histórico, social e cultural” e entendida, por estes 

autores, como aquela em que há busca de relações com enfoques culturais, histórico 

da ciência ou CTS.  

Estes autores ainda dizem que “[...] a contextualização do ensino de ciências 

abarca competências de inserção da ciência e de suas tecnologias em um processo 

histórico, social e cultural; e, também, o reconhecimento e discussão de aspectos 

práticos e éticos da ciência no mundo contemporâneo” (KATO; KAWASAKI, 2011, 

p.45). 

O fragmento abaixo extraído do artigo de número 1 nos revela esta concepção 

de contextualização: “[...] auxiliar na diminuição dos impactos ambientais causados 

pelo consumo de combustíveis fósseis e pelo descarte de resíduos da criação de 

animais em áreas rurais” (SOUZA, MARTINS, 2011, p.23). Quando os autores falam 

em impactos ambientais eles estão se remetendo a questões sociais como forma de 
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contextualizar, vinculando ao aprendizado questões de cunhos sociais: o meio 

ambiente. 

Sobre este trabalho educacional voltado a questões ambientais, todavia, 

Fernandes e Marques (2011) fazem a seguinte ressalvam: 

 

[...] o trabalho educacional na perspectiva do enfoque CTS constitui-
se como um obstáculo a ser superado. Um exemplo clássico disso são 
as discussões relacionadas à problemática ambiental e, 
especificamente ao polêmico aquecimento global. Esse assunto é 
geralmente abordado pela mídia em uma perspectiva unilateral e até 
mesmo reducionista, sendo sucessivamente apreendido por 
educadores e disseminado aos estudantes, legitimando, de certo 
modo, os discursos acerca da ciência e da tecnologia veiculados pela 
mídia. 
Não se está afirmando, porém, que todos os discursos divulgados na 
mídia são equivocados e não merecem ser debatidos no espaço 
escolar ou que todos os educadores são ingênuos ao se apropriarem 
de tais discursos. Entretanto, é preciso problematizar essas visões que 
muitas vezes estão alicerçadas no conhecimento do senso comum, 
constituindo-se em um obstáculo (p.10). 

 

Já no Artigo 2 podemos observar diversos temas sociais envolvidos quando os 

alunos confeccionaram fotonovelas – tirinhas ilustradas contendo conteúdos 

químicos dentro de uma história. Dentre as opções estavam “[...] química de 

alimentos; química dos perfumes, aromas e sabores; química e as drogas; química e 

medicina; química dos cosméticos; e química e a agricultura” (FERREIRA, SILVA, 

2011, p.28). 

A vida social local dos estudantes foi considerada relevante para os autores do 

Artigo 5:  

 

[...] o tema traz à tona uma discussão necessária, envolvendo ética e 

legalidade dessas atividades, além de contexto regional da Amazônia 

– região de grande biodiversidade e que atrai o interesse para tal tipo 

de exploração – teoricamente mais significativo pela proximidade aos 

estudantes (LAUTHARTTE, JÚNIOR, 2011, p.179). 
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Mostrou-se presente a contextualização sob uma perspectiva sócio-histórica da 

região quando trabalharam a biodiversidade que existe na Amazônia e suas possíveis 

ameaças sofridas devido à biopirataria. É interessante destacar aqui que este artigo 

apresenta mais de uma visão de contextualização: a primeira etapa da proposta traz 

uma visão de aplicação de conteúdos químicos para a compreensão de bulas de 

remédios; porém, no desenvolvimento das demais etapas, esta visão fechada de 

contexto vai se ampliando até chegar a questões mais significativas, como a 

biopirataria local.  

Em extrato retirado do Artigo 6, podemos confirmar as vantagens desta 

perspectiva de contexto, quando os autores, referenciando Mendes e Silva (2010), 

apontam que: 

 

[...] a abordagem de questões sociocientíficas pode favorecer: a 

relação das experiências escolares com problemas reais; um maior 

interesse dos alunos pelo estudo de ciências; o desenvolvimento de 

responsabilidade social; o desenvolvimento da capacidade de 

verbalização e argumentação; o auxílio à aprendizagem de conceitos 

científicos e de aspectos relativos à natureza da ciência; a formação 

para a cidadania, propiciando o desenvolvimento de atitudes e 

valores relacionados a questões ambientais, econômicas, éticas e 

sociais (SILVA, OLIVEIRA, QUEIROZ, 2011, p.185). 

  

O artigo de número 6 ainda relata que: “A capacidade de buscar informações 

que estejam diretamente vinculadas aos problemas sociais que afetam direta ou 

indiretamente o indivíduo é uma competência essencial na formação do educando 

para o exercício da cidadania” (SILVA, OLIVEIRA, QUEIROZ, 2011, p.189). Na tentativa 

de, na prática fazer uso do que na teoria são adeptos, os autores deste artigo fizeram 

uso da contextualização a partir de temas sociais quando propuseram aos alunos que 

encontrassem uma resposta para o problema da mortandade de peixes do rio da 

região. 

O Artigo 7 também cita o uso de abordagens sociais e econômicas ligadas ao 

dia a dia do aluno: “Outra razão para a abordagem deste [tema eletroquímica] é a 
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possibilidade de abranger vários assuntos de interesse social e econômico, 

relacionados ao dia a dia dos alunos” (FRAGAL, et al, 2011, p.216). Reflexão oriunda 

da escolha do conteúdo químico a ser trabalhado, a eletroquímica. Os autores nos 

dizem que este conteúdo pode ser trabalhado relacionando aspectos sociais que estão 

presentes no dia a dia do aluno. 

Os autores do artigo de número 8 nos revelam, quando citam Brasil (2007), 

que o contexto local deve ser valorizado pela “[...] adequação dos conteúdos às 

peculiaridades locais [...] (MELLO, COSTALLAT, 2011, p.223)”. Segundo eles, o 

ensino deve se adequar às necessidades da comunidade local, ou seja, se faz presente 

uma concepção de contextualização que envolve temas sociais locais. Fato também 

observado em: “[...] o sistema escolar em uma escola de campo centralizado em ações 

contextualizadas permitirá a capacitação de seus discentes se for voltada para a 

formação de uma identidade específica e caracterizada da população que ali reside” 

(MELLO, COSTALLAT, 2011, p. 224). 

Sobre esta questão, Fernandes e Marques (2011, p.4) nos dizem que:  

 

A introdução de aspectos do cotidiano nas aulas pode ser entendida 
como uma maneira de minimizar o trabalho educacional meramente 
conceitual. Todavia, a introdução de tais aspectos nas atividades 
escolares pode mostrar problemas, pois fatores do cotidiano podem 
ser desenvolvidos no âmbito escolar de forma reducionista, ou seja, 
uma adesão excessiva na exploração do local sem relação com o todo. 
Outro fator que pode ocorrer na abordagem do cotidiano é o 
distanciamento do conhecimento científico.  

 

Observamos que dentre os artigos analisados a maioria são a favor de uma 

abordagem social dentro das aulas de Química. Extratos foram encontrados 

confirmando esta concepção de contexto, seja nos referenciais teóricos, sejam nas 

estratégias desenvolvidas para ministrar o conteúdo proposto. 

Verificamos também que os temas sociais foram utilizados com o intuito de 

transmitir algum conteúdo químico já expresso no currículo do ensino. Desta forma, 

o tema social também foi escolhido na tentativa de contribuir para um melhor 

entendimento do conteúdo já programado.  
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3.2 CONTEXTUALIZAÇÃO E INTERDISCIPLINARIDADE: AS RELAÇÕES EXISTENTES 

 

 

A partir da análise dos artigos, percebemos grande envolvimento dos autores 

com questões envolvendo outras disciplinas que não as lecionadas por eles. Notamos 

que para a maioria não há contextualização se não houver o contato do que está 

sendo ensinado com outras áreas do conhecimento. O contexto envolve 

necessariamente a interdisciplinaridade. 

Esta concepção de contextualização foi entendida como aquela em que os(as) 

autores(as) envolveram diversas disciplinas em sua aula de Química, ou que de 

alguma maneira inseriram conhecimentos de outras áreas em suas atividades sem 

necessariamente envolver professores de outras disciplinas, ou ainda citaram em seu 

artigo o uso da interdisciplinaridade como forma de um ensino não fragmentado. 

Esta categoria de contextualização foi nomeada por Kato e Kawasaki (2011, p.43) 

como “disciplinas escolares”.   

No Artigo 1, percebemos o envolvimento da interdisciplinaridade como fator 

importante para que a contextualização ocorra, quando os autores citam: “O 

tratamento desses conteúdos, em sala de aula, envolve questões complexas e 

interdisciplinares e vai além de uma mudança nos conteúdos conceituais 

selecionados pelo professor” (SOUZA, MARTINS, 2011, p. 19). Entendemos que para 

os autores, o ensino contextualizado envolve a participação de várias disciplinas.  

Interdisciplinaridade e contextualização parecem se confundir ou, no mínimo, se 

articularem de modo indissociável na “fala” dos autores do artigo. 

Verificamos ainda a interdisciplinaridade no trecho abaixo extraído do Artigo 

1:  

 

As discussões sobre os processos de fermentação geraram 
questionamentos de caráter prático e teórico por parte dos 
estudantes, os quais passaram a buscar informações também com 
professores de outras disciplinas, sobretudo biologia (SOUZA; 
MARTINS, 2011, p.22). 
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Os autores defendem em seu referencial teórico o uso da interdisciplinaridade 

como sendo algo diretamente ligado ao ensino contextualizado e na prática puderam 

comprovar que o envolvimento de outras disciplinas é necessário para a 

compreensão de certas questões, conforme citação acima descrita. Os alunos tiveram 

que recorrer a outros professores para esclarecer dúvidas de um projeto 

desenvolvido na disciplina de Química. Porém, apesar dos autores defenderem a 

interdisciplinaridade, notamos que a iniciativa de buscar informações com 

professores de outras áreas foi dos alunos, o que nos leva a pensar que não houve um 

planejamento prévio que articulasse o conteúdo de química com outras disciplinas. 

Aparentemente, deixou-se por conta dos alunos estabelecerem relações. 

Sobre isto, Kato e Kawasaki (2011) afirmam que: 

 

[...] a relação entre a Contextualização e a Interdisciplinaridade ocorre 

devido à articulação entre diferentes áreas do conhecimento na 

criação de contextos, que, de forma geral, apresentam relações entre 

conteúdos específicos de áreas distintas na construção de uma 

situação manipulável (p. 43). 

 

Nesta outra citação extraída do Artigo 1, verificamos a interdisciplinaridade 

novamente, agora entre os objetivos de aprendizagem da proposta de ensino 

contextualizado dos autores: “[...] construir conhecimentos científicos e relacioná-los 

com conhecimentos de outras áreas de modo a construírem uma visão mais ampla da 

problemática ambiental; [...]” (SOUZA; MARTINS, 2011, p.20).  

No artigo de número 2, os autores indicam a participação dos professores de 

artes, de português e de informática no desenvolvimento da atividade pedagógica 

relatada. No entanto, a contribuição destes professores de diferentes áreas não foi no 

sentido de contribuir para que a contextualização ocorresse, apesar desta estar 

relacionada à abordagem de temas sociais. A necessidade de participação de 

docentes de outras áreas do conhecimento parece-nos mais associada à estratégia de 

ensino desenvolvida pelos autores-professores do que propriamente relacionada à 

contextualização do ensino, conforme indica o fragmento a seguir: 
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A confecção das fotonovelas constituiu-se, de certo modo, num 
trabalho interdisciplinar, pois envolveu a participação, além do 
professor de Química, dos de Informática, de Arte e de Português, os 

quais deram suporte às tarefas envolvidas no processo (FERREIRA, 
SILVA, 2011. p.26) 

 

Percebemos aqui que a “interdisciplinaridade” ocorreu para que os alunos 

pudessem confeccionar as fotonovelas, e não para a explanação dos conteúdos 

químicos. Kato e Kawasaki (2011) nos falam que a interdisciplinaridade ocorre 

quando os conteúdos específicos da disciplina em questão estão associados aos 

conhecimentos de outras áreas: “[...] contextualizar é integrar o conteúdo específico 

de sua área a conteúdos das demais disciplinas do currículo escolar, propondo uma 

abordagem interdisciplinar do conhecimento [...]” (p.41).  Neste artigo de número 2 

os conteúdos químicos não estavam envolvidos com as demais áreas e sim para o 

desenvolvimento da estratégia metodológica é que se precisou do envolvimento das 

áreas de artes, português e informática. 

Já no artigo 3 podemos notar que as autoras estabelecem outra relação entre 

contextualização e interdisciplinaridade, a de que ambas são condição pedagógica e 

se complementam no trabalho docente voltado à superação de dificuldades no 

ensino, conforme lemos a partir do extrato retirado de seu referencial teórico:  

 

Para combater as muitas dificuldades no ensino de ciências, 
especialmente de Química, os professores são estimulados a irem de 
encontro ao formalismo matemático na disciplina, a adequar sempre 
que possível o conteúdo abordado ao cotidiano do aluno e a dialogar 
com disciplinas que apresentem conceitos em comum (SANTOS, 
AQUINO, 2011, p.160). 

  

Além daquela relação, neste mesmo fragmento as autoras-docentes parecem 

expor suas visões de contextualização e de interdisciplinaridade: a primeira, como a 

adequação do conteúdo programático ao cotidiano do aluno; e a segunda, como o 

diálogo do professor de Química com disciplinas que apresentam conceitos em 

comum. Muito provavelmente em razão destas perspectivas é que:“Foram abordados 

conteúdos relacionados a lipídeos, proteínas, carboidratos e processos de extração” 

(SANTOS, AQUINO, 2011, p.162) na intervenção didática desenvolvida com alunos 
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de 3º ano do Ensino Médio. Conteúdos ministrados tradicionalmente na disciplina de 

biologia deste nível de ensino e facilmente “adequáveis” ao cotidiano dos estudantes. 

 No quarto artigo podemos perceber a interdisciplinaridade e a 

contextualização como algo distinto, embora não dissociado. Os autores as diferem 

claramente, conforme percebemos já pelo resumo da publicação: “Relata-se neste 

trabalho a contextualização e a interdisciplinaridade no ensino de química aplicado a 

uma atividade de vivência militar (SCAFI, BIAJONE, 2011, p.168)”.  Notamos que 

não há atribuição à interdisciplinaridade como sendo uma forma de contextualizar 

ou como uma condição necessária à contextualização das aulas. Ao longo do relato, 

percebemos essa compreensão se manifestar mais fortemente ainda.  

Vejamos os seguintes extratos: 1) “A edição que ocorre no primeiro semestre é 

denominada de Desafio Militar I e tem por proposta principal promover a 

contextualização dos saberes médios e militares dentro da ótica da futura carreira 

profissional do aluno (SCAFI, BIAJONE, 2011, p.169)”; e 2) “Já próximo ao final do 

ano letivo, ocorre a realização do Desafio Militar II, este agora objetivando a vivência 

da interdisciplinaridade, a qual não vem dissociada da contextualização do ensino, 

característica de sua primeira edição (SCAFI, BIAJONE, 2011, p.169)”. Neles 

observamos mais claramente a diferenciação que os autores fazem das palavras 

contextualização e interdisciplinaridade, apesar da ressalva que fazem ao final do 

segundo trecho. Interpretamos que, aparentemente, os autores consideram ser 

possível contextualizar o ensino de Química sem o desenvolvimento de uma 

proposta interdisciplinar, já que no desafio 1 somente a contextualização foi 

expressamente requerida. Mas o contrário não seria possível, uma vez que, no 

desafio 2, explicitam que a interdisciplinaridade ocorreu e a contextualização 

também, apesar de ambas terem significados diferentes. 

O artigo de número 6 trabalhou com a temática Água e por meio dela 

apresentou o uso da interdisciplinaridade quando citam em seu referencial teórico: 

 

Na proposta de Belo e Paranhos (2011), a água também foi adotada 
como tema gerador, uma vez que, segundo os autores, é um assunto 
que proporciona ampla abordagem, seja porque está relacionado a 
questões ambientais e socioeconômicas ou porque abarca uma série 
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de conceitos vinculados a outras disciplinas, propiciando a 
interdisciplinaridade (SILVA, OLIVEIRA, QUEIROZ, 2011, p.187). 

 

Observamos também o uso de questões vinculadas à disciplina de geografia e 

de porcentagens matemáticas, enfatizando a necessidade de uma abordagem 

interdisciplinar para a discussão de temáticas como a do artigo: 

 
A água, recurso fundamental para a existência da vida, é encontrada 
em diferentes compartimentos em nosso planeta: os oceanos que 
constituem o maior desses compartimentos (97,5%); as geleiras e as 
calotas (1,7%); as águas subterrâneas que se encontram abaixo da 
superfície em formação rochosas porosas denominadas aquíferos; e 
as águas superficiais que representam corpos de água doce em 
contato direto com a atmosfera, formando lagos, reservatórios, rios e 
riachos (0,8%) (SILVA, OLIVEIRA, QUEIROZ, 2011, p.187). 

 

Quando os autores citam as geleiras, as calotas, os aqüíferos, a atmosfera, 

podemos identificar a presença da disciplina de geografia e ciências. Já quando citam 

as porcentagens de água salgada e doce tem-se o contato com a matemática. 

Os autores do Artigo 7 também nos apresentam a necessária relação entre 

interdisciplinaridade e contextualização como fator importante para um ensino não 

fragmentado: “Dessa forma, na química praticada no ensino médio, ainda se dá 

muita ênfase a um número excessivo de conteúdos, desenvolvidos de forma 

fragmentada, não se estabelecendo relações de um conteúdo com outro nem com o 

contexto social dos alunos” (FRAGAL, et al, 2011, p. 217). Os autores defendem que 

os conteúdos do ensino médio devem ser transmitidos de forma interdisciplinar e 

voltado a questões sociais dos alunos. No entanto, na maioria das vezes, isso não 

ocorre porque há um privilégio dos excessivos conteúdos.  

Em outro extrato deste artigo podemos notar o vínculo existente entre 

contextualização e interdisciplinaridade: “No bojo dessas questões, ressaltamos a 

importância da contextualização dos conhecimentos químicos no processo de ensino-

aprendizagem, de forma que estes sejam mais significativos e menos fragmentados” 

(FRAGAL, et al, 2011, p.217). Para estes autores a contextualização está diretamente 

ligada ao ensino menos fragmentado e isto nos remete a ligação entre conteúdos de 

mesma disciplina e entre conteúdos de disciplinas distintas. 
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O oitavo artigo trabalha com o tema Alimentos e relaciona da seguinte forma 

contextualização e interdisciplinaridade:  

 

Competências e habilidades relacionadas à contextualização 
sociocultural podem ser exploradas mediante a visão de como os 
alimentos influenciam a sociedade. Na busca de atingir esses 
objetivos, considera-se a importância da interdisciplinaridade do 
tema alimentos, o qual permite, além da explicação e compreensão de 
uma variedade de conceitos químicos a possibilidade de ser 
trabalhado em muitas séries na aplicação de conteúdos de ciências      
(MELLO, COSTALLAT, 2011, p.225). 

 

Os autores nos trazem que a concepção deles de contextualização – vinculada 

à abordagem de temas socioculturais – pode ser atingida por meio da 

interdisciplinaridade. Esta aparece como um elemento importante no trabalho 

pedagógico de contextualização do ensino para alcance dos objetivos a que este se 

propõe: formação para o exercício da cidadania crítica. 

 Cinco dos oito artigos analisados (Artigos 1, 3, 6, 7 e 8) estabeleceram de 

alguma forma, conforme discutimos acima, relações entre contextualização e 

interdisciplinaridade. Já nos artigos de número 2, 4 e 5 esta visão relacional não 

aparece; pelo menos não explicitamente.  

 

 

3. 3 CONTEXTUALIZAR REQUER ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS ALTERNATIVAS 

 

Encontramos nos artigos analisados o frequente uso de “metodologias 

alternativas de ensino” como mediadoras da contextualização. Ou pelo menos de 

estratégias e/ou recursos didático-metodológicos que os autores-professores julgam 

alternativos e/ou inovadores. Por diversas vezes, podemos notar o uso de 

experimentos investigativos, de situações-problemas e de produções artísticas 

digitais (filmes e vídeos) como ferramenta de ensino para a promoção de um ensino 

contextualizado. 

O trecho abaixo (extraído do Artigo 1) nos remete a esta promoção quando 

citam: 
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[...] atividades experimentais mais abertas, nas quais os estudantes 
podem propor as estratégias para a resolução de um problema ou 
mesmo o próprio problema, geram mais motivação e autonomia nos 
estudantes. Além desses aspectos de natureza mais afetiva e social, o 
uso de atividades experimentais de caráter investigativo também 
resulta no desenvolvimento de habilidades de pensamento mais 
complexas. (SOUZA, MARTINS, 211, p.20) 

 

Ressalvamos a presença de atividades experimentais e resoluções de 

problemas como sendo maneiras de envolver o ensino em contextualizações. Em um 

único trecho percebemos que dois métodos distintos de ensino foram aplicados para 

se obter a contextualização. Estes vieram a aparecer com a finalidade de desenvolver 

no aluno habilidades de raciocínio. 

O segundo artigo também aponta para esta concepção quando utiliza 

fotonovelas para trabalhar conteúdos químicos. Além disso, em seu referencial 

teórico, defende a contextualização através do uso de estratégias metodológicas 

inovadoras:  

 

A contextualização do ensino de Química tem sido um desafio 
constante num modelo de ensino-aprendizagem voltado para a 
formação do cidadão. A utilização de novas estratégias e 
metodologias, visando aproximar a Química do cotidiano do aluno, 
tem permeado uma série de propostas didáticas, as quais chegam a se 
expressar, em diferentes níveis, nas salas de aulas reais de Química e 
de Ciências de um modo geral (FERREIRA, SILVA, 2011, p.26). 

 

Os autores do Artigo 3 nos mostram também esta visão quando utilizam o 

cinema em suas aulas: “O uso do cinema em sala de aula, na atividade proposta, 

demonstrou ser um veículo atrativo, de interação social, que incentivou a pesquisa e 

estimulou os alunos a perceberem que é possível notar arte e ciência em todos os 

aspectos de nossas vidas” (SANTOS, AQUINO, 2011, p.164). 

Trabalhar com o cinema dentro de sala de aula na disciplina de química pode 

ser muito rico, uma maneira ótima de trazer o conteúdo de sala de aula para as 

proximidades dos alunos. Muitas vezes os adolescentes adoram este tipo de 

entretenimento. Aqui cinema foi usado como estratégia metodológica para a inserção 

de um contexto. 
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Neste mesmo artigo (3) verificamos a aplicação de situações-problemas como 

sendo uma maneira de contextualizar os conteúdos químicos, onde os alunos tiveram 

que trabalhar com a química presente nos perfumes: “[...] os grupos realizaram uma 

pesquisa extraclasse, que constou de uma revisão bibliográfica sobre a Química da 

Fabricação de Perfumes, utilizando textos e situações-problemas [...]” (SANTOS, 

AQUINO, 2011, p.161).  

No Artigo 4 ressalvamos o forte envolvimento dos autores com questões de 

resolução de problemas (missões), tendo em vista que os alunos seguirão na carreira 

militar: “[...] percebe-se que a resolução da missão exigiria dos alunos uma 

exploração dos conhecimentos por eles adquiridos no conteúdos de Termoquímica” 

(SCAFI, BIAJOLI, 2011, p.170). Os alunos deveriam aplicar seus conhecimentos 

químicos para saber a quantidade de calor necessária para a fusão de um metal. A 

partir disso, evitariam a explosão de uma granada. Os autores fazem o uso de 

resoluções de problemas (neste caso evitar que a granada exploda) para inserir os 

conteúdos de química em um contexto de vivência da futura carreira profissional. 

No Artigo 5 observamos o uso do cinema novamente, conforme já visto no 

Artigo 3: “O vídeo foi utilizado com o intuito de aproximar a química à realidade dos 

alunos e ampliar seus conhecimentos sobre uma área largamente utilizada nas 

indústrias farmacêuticas, a Química Orgânica” (LAUTHARTTE, JÚNIOR, 2011, 

p.179). A produção artística neste caso foi empregada como vídeo-motivador a fim 

de inserir o conteúdo a ser apresentado em um contexto. 

Outra atividade menos convencional foi utilizada por estes autores quando 

fizeram o uso de júri químico. “O tema escolhido para o júri químico foi a 

Biopirataria das plantas medicinais e do etnoconhecimento no Brasil” 

(LAUTHARTTE, JÚNIOR, 2011, p.179). Os autores tentaram trazer as discussões do 

júri químico para as proximidades dos estudantes, no caso a Amazônia e as questões 

de ética e legalidade: “[...] o tema traz à tona uma discussão necessária, envolvendo 

ética e legalidade [...], além de um contexto regional da Amazônia – região de grande 

biodiversidade para tal tipo de exploração – teoricamente mais significativa pela 

proximidade aos estudantes” (LAUTHARTTE, JÚNIOR, 2011, p.179). 
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No Artigo 6 encontramos novamente o uso de resoluções de problemas como 

estratégia de contexto, focando nos problemas vivenciados pelos alunos localmente. 

Eles tiveram que, dentre outras atividades, levantar hipóteses do porque os peixes da 

região estavam morrendo. Confirmando-nos a presença do uso de resoluções-

problemas como maneira de contextualizar e o aparecimento de questões sociais 

locais, próximas à vida cotidiana do aluno.  

 

A abordagem de aspectos sociocientíficos, no contexto da educação, 
pode ser realizada por meio de estratégias de ensino que 
desenvolvam a participação ou a capacidade de tomada de decisão, 
tais como: discussão estruturada, fóruns e debates, projeto, pesquisa 
de campo, ações comunitárias, estudo de casos, dentre outras (SILVA, 
OLIVEIRA, QUEIROZ, 2011, p.185). 

 

O Artigo 7 também utilizou a problematização e a experimentação como 

maneira de contextualizar, reconstruindo conhecimentos científicos:  

 

Construída coletivamente no contexto de um grupo de estudos, essa 
proposta didática contempla a problematização e a experimentação 
investigativa, visando à construção e reconstrução de conhecimentos 
científicos relacionados ao tema (FRAGAL, et al,2011, p.219). 

 

O uso de experimentações como atividade de ensino foi contemplada por estes 

autores, nos revelando que a teoria pode vir aliada à prática e nos mostrando outra 

maneira de abordar o conteúdo dentro de um contexto. 

No oitavo e último artigo analisado também encontramos o uso de 

experimentos como meio de contextualização e para a “junção” da teoria e da prática: 

“O trabalho teve como enfoque o uso de experimentação, baseada em técnicas de 

processamento de alimentos realizadas pelos próprios alunos, utilizando a cozinha 

da escola” (MELLO, COSTALLAT, 2011, p. 223). Este artigo ainda destaca esta 

estratégia didática quando cita: “Dentre as estratégias de ensino de química, destaca-

se o método da experimentação por proporcionar uma alternativa de articular a 

teoria a prática” (MELLO, COSTALLAT, 2011, p.224). 

Este tópico contendo a visão de contextualização na qual os autores fazem do 

uso de metodologias alternativas pode ser encontrado em todos os artigos 



47 
 

analisados. O Artigo 1 traz o uso de atividades experimentais e resolução de 

problemas. No artigo de número 2 podemos verificar como metodologia alternativa a 

experimentação e a resolução de problemas; no segundo artigo foram contempladas 

as fotonovelas; o Artigo 3 envolveu novamente a experimentação e inseriu o cinema 

em suas aulas; no Artigo 4 verificamos a resolução de problemas pela terceira vez 

contemplada; no quinto artigo encontramos  novamente a presença do uso de cinema 

e a atividade de júri-químico; o artigo seis contemplou a resolução de problemas 

mais uma vez, assim como o Artigo 7. No Artigo 7 e 8 também encontramos o uso de 

experimentos. Conforme quadro que segue: 

 

 

Quadro 5 - Tipo de metodologia versus artigo que a contempla. 

 Experimentação 

investigativa 

Resolução de 

problemas 

Fotonovelas Cinema Júri químico 

ARTIGO 1 X X    

ARTIGO 2   X   

ARTIGO 3  X  X  

ARTIGO 4  X    

ARTIGO 5    X X 

ARTIGO 6  X    

ARTIGO 7 X X    

ARTIGO 8 X     

Fonte: a própria autora. 

 

Notamos que a metodologia alternativa que faz uso da resolução de 

problemas contempla cinco dos oito artigos; a metodologia que utiliza 

experimentação está presente em três dos artigos analisados; em seguida temos o uso 

do cinema que aparece em dois artigos e por último, temos o júri químico e as 

fotonovelas que aparecem em apenas um artigo. 

Aparentemente os autores nos mostram que é impossível haver um ensino 

contextualizado a partir de estratégias tradicionais de ensino. Eles são favoráveis a 

metodologias inovadoras, que façam o aluno ser sujeito ativo no processo de ensino-
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aprendizagem e que seus conhecimentos prévios sejam levados em consideração. Por 

isso o uso de estratégias que inicialmente dialogam com o aluno, seja por meio de um 

filme ou de uma situação-problema. 

Além disso, ressalvamos que para alguns autores dos artigos analisados o uso 

de fotonovelas ou do cinema em sala de aula são estratégias metodológicas 

inovadoras, apesar de que já existiam em contextos anteriores.  Neste sentido, 

entendemos que, para eles, metodologias inovadoras não se refere a técnicas novas 

de ensino, e, sim, a uma sequência didática que foge do tradicional. Ou seja, que foge 

daquela aula onde o professor fala e o aluno escuta, sem se expor, sem contribuir. 

 

 

3.4 A INSERÇÃO DE FATOS E FENÔMENOS PRESENTES NO COTIDIANO DO ALUNO 

NA TENTATIVA DE CONTEXTUALIZAR 

 

 

Observamos que, em alguns artigos, houve a inserção de aspectos presentes 

no cotidiano dos alunos como concepção de contextualização. Um exemplo é artigo 

de número 3, que traz a temática Química dos Perfumes. Este tema inseriu um contexto 

nas aulas de química para explicação do conteúdo de funções orgânicas oxigenadas e 

bioquímica. Para tal, os autores fizeram uso de um filme:  

 

O uso do cinema em sala de aula, na atividade proposta, demonstrou 
ser um veículo atrativo, de interação social, que incentivou a pesquisa 
e estimulou os alunos a perceberem que é possível notar arte e ciência 
em todos os aspectos de nossas vidas (SANTOS, AQUINO, 2011, 
p.164). 

 

Neste caso, o filme sobre perfumes foi usado como meio para ensinar os 

conhecimentos químicos, já que, segundo os autores, arte e ciência estão presentes 

em nosso dia a dia. Trazendo um filme que falasse sobre perfumes, espontaneamente 

estariam trazendo uma temática que está presente no cotidiano dos estudantes. 

Os autores do artigo de número 4 também utilizam fatos do cotidiano do 

aluno para inserção de um contexto em suas aulas; porém, o foco é o exercício da 
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futura profissão. Os autores tentaram trazer possíveis situações a serem vivenciadas 

pelos alunos em sua carreira militar: “O Desafio Militar [...] tem por objetivo propor 

ao corpo discente da escola a vivência de uma competição ampla [...]” (SCAFI, 

BIAJONE, 2011, p.169). Entendemos que para estes autores, vivenciar é 

contextualizar. A inserção de situações que poderão ocorrer futuramente no exercício 

da profissão militar é uma forma dos autores trazerem um contexto para dentro do 

ensino de química. 

O extrato a seguir confirma novamente esta intencionalidade dos autores: “Se 

o cerne do Desafio Militar I era propiciar a contextualização dos conteúdos de sala de 

aula no viés da profissão militar do aluno, pode-se dizer, pelos resultados obtidos, 

que tal objetivo foi sobejamente atendido” (SCAFI, BIAJONE, 2011, p.171). 

Novamente afirmamos que, por meio de fatos que poderão ocorrer na vida do aluno, 

tentou-se a contextualização dos conteúdos ministrados. 

 O artigo de número 7 nos trouxe novamente esta visão de contextualização 

relacionada com fatos presentes no dia a dia dos alunos, quando trabalham o assunto 

eletroquímica. Segundo eles uma razão para a abordagem deste tema seria a: “[...] 

possibilidade de abranger vários assuntos de interesse social e econômico, 

relacionados ao dia a dia dos alunos” (FRAGAL, et al, 2011, p.216). Com este extrato 

os autores nos confirmam sua visão de contextualização pautada em situações 

cotidianas. 

Em seu trabalho, Ricardo (2005) encontrou esta mesma visão - dentre outras - 

quando analisou a noção de contextualização que alguns professores possuem: “A 

noção de contextualização também se apresenta sob vários aspectos nas concepções 

dos formadores. Uma delas, mais comum, é a associação direta com o cotidiano dos 

alunos” (p.120). Fato também observado nesta pesquisa nos artigos mencionados 

anteriormente. 

Os autores destes três artigos citados (Artigos 3, 4 e 7) possuem uma visão 

clara de contextualização, voltada para a aplicação de fatos e fenômenos presentes no 

dia a dia dos estudantes. Os autores tentaram trazer os conteúdos químicos a serem 

estudados para o cotidiano dos educandos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Ao longo das análises dos oito artigos da Revista Química Nova na Escola, 

foram encontradas quatro principais visões de contextualização. A primeira foi 

titulada de “A contextualização como abordagem de temas sociais”, a segunda de 

“Contextualização e interdisciplinaridade: as relações existentes”, a terceira como 

“Contextualizar requer estratégicas metodológicas alternativas” e a última recebeu o 

nome de “A inserção de fatos e fenômenos presentes no cotidiano do aluno na 

tentativa de contextualizar”. 

O primeiro entendimento de contextualização requer o uso de temas químicos 

sociais para inserção de conteúdos escolares. Os autores fizeram o uso de questões 

sociais para a explicação de diversos conteúdos químicos, dentre eles estava o tema 

“Drogas” para abordar conteúdos da química orgânica. Grande parte dos artigos 

analisados contemplou esta visão de contexto. 

A segunda categoria diz respeito às relações feitas pelos autores e, portanto, 

existentes nos artigos entre contextualização e interdisciplinaridade. Notamos que, 

para a maioria, ambas as palavras estão diretamente ligadas, ou seja, para que o 

conteúdo de química esteja dentro de um contexto, a interdisciplinaridade também 

estará presente. Esta visão foi encontrada em cinco dos oito artigos.  

A terceira categoria trata da visão de que contextualização requer a aplicação 

de metodologias alternativas nas aulas de química, para envolver os conteúdos 

programáticos dentro de um contexto. Dentre estas metodologias foram encontradas 

o uso de resolução-problema; de experimentações; de cinema; júri químico e 

fotonovelas. Todos os artigos apresentaram pelo menos uma das abordagens 

alternativas. 

 O quarto e último entendimento de contextualização trouxe-nos a descrição ou 

a vivência de fatos e fenômenos presentes no cotidiano do aluno. Destacamos aqui 

que o Artigo 4 focou em vivências da carreira profissional do estudante, já os artigos 

de número 3 e 4 relacionaram o conteúdo químico com algo presente nos mais 
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simples afazeres do dia a dia dos alunos, como o uso dos perfumes e a fabricação de 

peças de bicicleta com alumínio. 

A primeira e segunda concepção de contextualização foi encontrada na 

maioria dos artigos analisados; no entanto merece destaque a terceira concepção de 

contextualização, a qual contempla todos os artigos. A quarta visão de 

contextualização esteve mais presente apenas nos artigos de número 3, 4 e 7. 

Consideramos isso um avanço, na medida em que este entendimento há muito vem 

sofrendo diversas críticas por autores e pesquisadores da área de Educação em 

Ciências/Química, conforme apontamos na revisão da literatura apresentada na 

primeira parte deste trabalho. 

A partir dos resultados desta pesquisa, pontuamos três conclusões 

importantes: a) que a diversidade de concepções de contextualização também existe 

entre diferentes profissionais da Educação em Química; b) que os editores da Revista 

QNEsc têm optado em expressar essa diversidade de visões nos artigos aprovados 

para publicação na seção Relatos de Sala de Aula; e c) que estes artigos possivelmente 

tem contribuindo para “circulação” e “manutenção” dessa polissemia, na maior parte 

das vezes enriquecedora para o ensino de Química.  
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