


A QUÍMICA NO ENSINO MÉDIO: DA TEORIA À PRÁTICA

Elâine Cristina da Silva Bezerra1 - IFSC/SJ
Graziela Raupp Pereira2 - IFSC/SJ

Resumo

O presente trabalho faz parte de uma revisão bibliográfica, de natureza qualitativa,
exploratória, acerca dos fatores que favorecem o ensino de química da teoria para prática dos
estudantes. A ideia desta pesquisa surgiu no Estágio Supervisionado III (ESIII), durante o
desenvolvimento da regência de forma remota, na Licenciatura de Química, na Componente
Curricular de Eletroquímica com estudantes do Ensino Médio, quando percebido a falta de
interesse e participação nas aulas por parte dos estudantes. Após as leituras realizadas no
decorrer da licenciatura e reflexão sobre o XIII, foi possível identificar alguns desafios
enfrentados na educação, um deles traz à questão do desinteresse dos estudantes frente
aos estudos. Autores como Meneses e Nuñez (2018), Oliveira; Santos; Franco e Justi (2020),
Santos; Almeida e Filho (2020), relatam que o conteúdo descontextualizado é uma das causas
das dificuldades que os estudantes encontram na compreensão do conteúdo de química,
pressupondo que os estudantes não relacionam a química com sua prática diária, o objetivo
era identificar os principais fatores que facilitam a compreensão dos conhecimentos
de química na prática cotidiana dos estudantes durante o período de escolarização no
Ensino Médio. Assim, buscou-se analisar a importância da contextualização e mediação
dialógica, no processo de ensino e aprendizagem dos estudantes da regência do ESIII. Os
artigos científicos selecionados, foram acessados nas bases de dados SciELO, ABRAPEC e
CAPES, publicados nos anos entre 2017 e 2019, a escolha do período a ser pesquisado partiu
do entendimento que o fenômeno a ser estudado, precede a Covid 19 e permanece nos dias
atuais. Verificou-se dentre alguns artigos a relação entre a contextualização do ensino e a
promoção de uma aprendizagem mais significativa, por meio da utilização de estratégias
didáticas como: interdisciplinaridade, utilização de analogias e experimentação
investigativa, vinculando o conhecimento com sua aplicabilidade no cotidiano dos
estudantes. Também foi observado a influência da fragmentação do conhecimento e a relação
da qualidade na formação docente visando a aprendizagem significativa. Destaca-se ainda a
importância do papel do professor mediador, com base no desenvolvimento contextualizado
de suas aulas, partindo dos saberes comuns e da cultura dos seus estudantes, reconhecendo
que não detém todo o conhecimento.
Palavras-chave: Química no Ensino Médio; Ensino e aprendizagem; Ensino contextualizado;
Análise de produções científicas.

INTRODUÇÃO

Um fato recorrente dentro da sala de aula da Educação Básica são os questionamentos

sobre a necessidade de estudar determinadas componentes curriculares (CC) no Ensino

Médio, sendo que na CC de química são mais comuns essas indagações. Dentre alguns
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argumentos, é possível perceber que para a maioria dos estudantes não há uma conexão da

química com seu dia a dia. Na CC de química, usualmente as metodologias estão baseadas

nos conceitos químicos e repetição de fórmulas. Assim, por vezes, distanciamos os

estudantes de sua realidade, os impossibilitando de compreender os processos que afetam

diretamente suas vidas, deixando os fenômenos reais para dar ênfase aos conceitos e

informações de forma teórica e expositiva. Chassot (2003), defende que a alfabetização

científica, permite que o estudante interprete a natureza, possibilitando que o mesmo entenda

a ciência, resultando em uma educação mais comprometida.

Buscando uma construção mais crítica de cidadania, Bejarano; Silva e Wartha (2013),

destacam a necessidade de vincular os conteúdos de química com o cotidiano do estudante,

problematizando temas sociais, em um diálogo multidisciplinar com outras áreas do

conhecimento.

Considerando a relevância em identificar possíveis relações que favoreçam a mediação

pedagógica no ensino de química, a proposta desta pesquisa é identificar os principais

fatores que possam facilitar a compreensão dos conhecimentos de química na prática

cotidiana dos estudantes durante o período de escolarização no Ensino Médio. Para atingir

esse objetivo, parte-se do estudo da relação da teoria dos conteúdos de química com a prática

no cotidiano dos estudantes e da relação da interação entre estudante-professor e sua

influência no processo de ensino e aprendizagem. Assim, o presente estudo foi elaborado

através da metodologia da pesquisa bibliográfica, partindo da revisão de literaturas, buscando

produções acadêmicas nas bases de dados SciELO, ABRAPEC e CAPES, que contribuem

com discussões acerca do tema deste artigo, corroborando para solução do problema proposto,

em um recorte literário nos anos entre 2017 e 2019, a escolha do período pesquisado partiu

do entendimento que o fenômeno a ser estudado, precede a Covid 19 e permanece nos dias

atuais. De acordo com Lima e Mioto (2007) a pesquisa bibliográfica é processo que origina

um conjunto de procedimentos ordenados que buscam a solução de um problema.

A ideia desta pesquisa surgiu de uma necessidade percebida do Estágio

Supervisionado III, durante o desenvolvimento da regência de forma remota, na graduação

Química-Licenciatura, na CC de eletroquímica com estudantes do Instituto Federal de Santa

Catarina (IFSC), - São José do Curso Técnico Integrado de Refrigeração e Climatização que

integra a formação profissional ao Ensino Médio. Durante a regência, que durou oito semanas

com encontros síncronos e assíncronos, foi percebida a falta de interesse e participação nas

aulas por parte dos estudantes. No decorrer das semanas, em busca de soluções, e muitas

reflexões sobre os possíveis motivos, a princípio atribuí que a falta de interesse era devido às



condições atípicas, devido ao momento que estávamos vivenciando, em formato de ensino

remoto, contudo, após leituras complementares e pesquisas sobre o assunto, encontrei vários

estudos sobre os desafios encontrados na educação e em sua maioria apareceu à questão do

desinteresse dos estudantes frente aos conteúdos trabalhados. Autores como Meneses e

Nuñez (2018), Oliveira; Santos; Franco e Justi (2020), Santos; Almeida e Filho (2020),

relatam que o conteúdo descontextualizado é uma das causas das dificuldades que os

estudantes encontram na compreensão do conteúdo de química, não reconhecendo a

aplicabilidade dos conhecimentos teóricos na vida prática cotidiana. Acreditamos que esse

pode ser um dos fatores que desmotivam os estudantes perante aos estudos de química no

Ensino Médio.

De acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2018), a CC de química

deve ser trabalhada a partir dos fenômenos do cotidiano dos estudantes. A BNCC é um

documento que tem como objetivo selecionar e organizar os conhecimentos a serem

ensinados, sendo assim tem influência no processo de seleção, de organização e de

avaliação do currículo, que estrutura a etapa do Ensino Médio. A BNCC, 2018 é um

referência nacional obrigatória para adequação dos currículos da Educação Básica. Em um

contexto educacional anterior à BNCC, 2018 a escola decidia sobre a formação e escolha dos

conteúdos do currículo, buscando assegurar a aquisição dos instrumentos de acesso ao saber

elaborado (FILIPE; SILVA; COSTA, 2021). “Nessa disputa pelo saber sistematizado,

coloca-se a questão relacionada à hegemonia estatal sobre as escolhas relativas ao “quanto”,

“quando”, “o que” e “como” ensinar” (FILIPE; SILVA;COSTA, p. 784, 2021).

A partir disso se faz necessário, enquanto docente em formação, discutir o contexto

político educacional da implementação da BNCC (2018), em busca de uma educação

democrática.

O Ensino Médio é a última etapa da Educação Básica, com duração mínima de três

anos, que tem por finalidade preparar o estudante para exercer a cidadania e para o trabalho.

Diante disso, a escola tem um papel importante na formação dos jovens, deve contribuir para

formação e o desenvolvimento dos estudantes, proporcionar um ambiente propício para que o

possa interpretar, refletir e se expressar sobre o conhecimento adquirido, promovendo

melhorias e transformações na sua vida pessoal e profissional.

Nessa perspectiva:
[...] a escola deve ser reinventada, precisa priorizar processos que sejam capazes de
gerar sujeitos inventivos, participativos, cooperativos, preparados para diversificadas
inserções sociais, políticas, culturais, laborais e, ao mesmo tempo, aptos a intervir e
problematizar as formas de produção e de vida. (BRASIL, 2011, p. 9).



Entretanto nesta etapa há vários desafios a serem enfrentados pelos professores,

gestores e estudantes, como evasão escolar, falta de interesse por parte dos discentes, falta de

professores, falta de investimentos, dificuldades em fazer a relação e aplicar o conhecimento

aprendido.

De acordo com Melo e  Leonardo (2019, p. 03)

[...] os problemas que afetam essa etapa de ensino ainda são inúmeros. Dentre eles,
um muito frequente, refere-se à queixa dos professores acerca da falta de interesse
nos estudos, demonstrada pelos estudantes. Ao mesmo tempo, é comum ouvir dos
estudantes que eles não sabem por que razão devem estudar todos aqueles
conteúdos.

Perante os desafios existentes, se faz necessário refletir sobre a educação brasileira,

neste trabalho especificamente na CC de química do Ensino Médio, a pesquisa busca

entender a importância da relação da teoria aplicada na prática diária do estudante, para isto,

buscamos pesquisar as relações e fatores que possam influenciar e promover a motivação dos

educandos no processo de escolarização, oportunizando o ensino e uma aprendizagem

significativa com participação ativa e crítica frente a apropriação do conhecimento.

A princípio, ao discutir sobre o estágio supervisionado partimos de uma reflexão sobre

a trajetória da formação de professores na educação, com foco no conceito da unidade entre

teoria e prática. Pimenta (1995) faz uma breve revisão histórico conceitual do curso de

formação de professores no Brasil  dos anos 30 aos anos 80.

Este artigo articula a formação docente, com a contextualização no ensino, desejando

colocar o estudante como protagonista da construção do seu conhecimento para uma

aprendizagem mais significativa. Com esse propósito traz discussão acerca da cisão teoria e

prática, reflexão docente, mediação dialógica, interação estudante-professor e a reflexão sobre

políticas educacional referente à BNCC (2018), a fim de proporcionar uma leitura reflexiva,

contribuindo para educação transformadora e emancipatória.

FORMAÇÃO DOCENTE E OS DESAFIOS DA SALA DE AULA

É perceptível a importância do estágio como elemento formador, na unidade entre

teoria e a prática, principiando das décadas de 30 e 40 onde a prática docente apresentava-se

por meio de observações e reprodução de modelos bem-sucedidos. Posteriormente nas

décadas de 50 e 60, essa prática perde espaço e torna-se mais teórica, seguindo para

profissionalização com o magistério na década de 70, sem introdução da prática, ficando

restrita como instrumentalização de algumas CCs. E, por fim, nos anos 80, a insatisfação frente



a cisão entre teoria e prática, evidencia a necessidade de uma revisão dos cursos de formação

de professores, tornando esta insatisfação um objeto de estudo (PIMENTA, 1995).

Historicamente a formação de professores tem sido alvo de muitas pesquisas, advindas

das preocupações que surgem ao longo da profissionalização docente, visando soluções para

os  problemas educacionais existentes.

Sendo que, quando a teoria e a prática são tratadas isoladamente na formação

profissional, produz uma divisão que gera equívocos, de uma prática pela prática e técnicas

sem reflexão, que reforça a ilusão da existência de uma prática sem teoria e de uma teoria

desvinculada da  prática (LIMA; PIMENTA, 2006).

A divisão entre teoria e prática evidencia um pensamento equivocado, colocando a

prática no estágio apenas como um momento de se aplicar o que se aprendeu em sala de aula

de modo operacional. A teoria é uma parte essencial na compreensão da realidade e é na

prática que essa compreensão se materializa, favorecendo a reflexão crítica sobre ações e

consequentemente promovendo a transformação da realidade.

Pimenta (1995, p. 60) argumenta:
[...] Daí um novo entendimento (ou proposta?) de que a unidade entre teoria e
prática abriria possibilidades de avanços para a melhoria da formação de
professores. Ou seja, no fazer pedagógico o "que ensinar" e o 'como ensinar" deve
ser articulado ao "para quem" e "para quê" e em "quais circunstância ``.

É comum dar mais valor à teoria do que a prática, sendo esta vista apenas como a

aplicação da teoria ou da prática como inspiração para teoria, fragmentando a relação de

articulação entre ambas.

Na unidade entre teoria e prática, o professor tem como objetivo, o processo de ensino

e aprendizagem, favorecendo a construção do conhecimento. Esse processo envolve o

conhecimento do objetivo, estabelecimento de finalidades e a intervenção neste objetivo para

transformação da realidade (PIMENTA, 1995). Este processo de transformação depende do

diálogo entre teoria, prática e reflexão. “As dimensões de conhecimento e de intencionalidade

(atividade teórica) e a de intervenção e transformação (atividade prática) da atividade docente

conferem-lhe o sentido de atividade teórico-prática ou práxis” (PIMENTA, 1995, p. 61).

Durante a unidade curricular do estágio supervisionado objetiva-se a reflexão sobre

as ações docente, corroborando com a proposta do Projeto Pedagógico do Curso Licenciatura

em Química do IFSC-SJE [...] “A prática como componente curricular é transversalizada por

meio de atividades que promovam a ação-reflexão-ação, a partir de situações-problemas

próprias do contexto real de atuação do professor” [...] (IFSC-SJE, 2015, p. 21).

Diante disso, ao planejar o ensino de acordo com a realidade do estudante, este se



torna significativo, favorecendo que a contextualização da teoria estimule a curiosidade de

investigação, agregando-se a isso a prática ligada e fundamentada no conteúdo estudado.

A formação de professores é um tema muito discutido, partindo de mudanças recentes

no cenário educativo, se faz necessário uma reflexão sobre as políticas públicas no âmbito

educacional,  que influenciam e afetam diretamente a atuação do futuro docente.

A Resolução do Conselho Nacional de Educação CP n. 02/2015 tem como uma de

suas propostas, a “concepção de educação como processo emancipatório e permanente,

bem como pelo reconhecimento da especificidade do trabalho docente, que conduz à

práxis como expressão da articulação entre teoria e prática” (BRASIL, 2015).

Entretanto a proposta da BNCC (2017) para a Formação de Professores, “resgata a

noção de competências da década de 1990. “As novas Diretrizes Curriculares Nacionais

para a Formação de Professores [...] buscam uma formação pragmática e padronizada,

pautada na pedagogia das competências e comprometida com os interesses mercantilistas de

fundações  privadas” (ANADON; MOTA; GONÇALVES, 2020, p. 366-367).

Na década de 1990, a noção de competência estava associada à ideia de formação e

não a apropriação de saberes, portanto em uma competência como uma qualificação acrescida

de um saber-fazer.

No modelo por competência o progresso do estudante se baseia no domínio de

habilidades, visando resultados, o conceito de competência em educação surge como uma

alternativa a capacidade, habilidade e aptidão, baseado na alegação de uma aproximação da

escola com o mundo do trabalho. Vale ressaltar que o modelo por competências, busca

atribuir um sentido prático aos saberes, revelando-se  oposto à educação emancipadora.

A etimologia da palavra emancipadora tem por significado: “Libertador; capaz de

emancipar, de libertar, de tornar independente” (EMANCIPADOR, 2022). Essa definição faz

parte da concepção da educação defendida por Freire (2005), onde sujeito participa

ativamente na construção do seu conhecimento, capaz de [...] “biografar-se, existenciar-se,

historicizar-ser [...]” (FREIRE, 2005, p. 01). Para o autor (2005), o professor e estudante,

ensinam e aprendem juntos, constroem o conhecimento e transformam a realidade mediados

pelo mundo.

As competências a serem desenvolvidas na formação docente com o caminho

previamente traçado, seguem na direção de uma educação estática com início, meio e fim,

fugindo da realidade do sistema educacional atual, situado em um mundo globalizado em



contínua evolução e dinâmico.

É comum associar o fracasso escolar com a falta de qualidade na formação docente,

entretanto o estudante é sujeito inserido em contexto histórico social, assim o fracasso escolar

é de responsabilidade de todos envolvidos no processo de escolarização. Tendo em vista que o

discurso do governo por uma aprendizagem de qualidade, o currículo padronizado,

desconsidera as dimensões sociais e psicológicas envolvidas no fracasso escolar.

Anadon; Mota; Gonçalves, ( 2020, p. 370) considera que:

A ênfase nas competências revela o alinhamento da DCNs de formação de
professores com a BNCC. Toda a Resolução aponta para a formação de professores
que tem como foco principal, saber desenvolver em seus futuros alunos, desde a
Educação Infantil até o Ensino Médio, as competências e as habilidades
definidas na BNCC. Pode-se depreender disso, que o trabalho do futuro professor
será basicamente o de traduzir e ter os atributos necessários para colocar em
prática o que já está definido na BNCC. Ademais, ao analisar as competências
indicadas na BNC-Formação estas estão centradas no saber fazer. Temos aí, um
direcionamento para a formação de professores da Educação Básica que está
pautado em um modelo padronizado de desenvolvimento de competências e
habilidades.

As competências que compõe a formação inicial de professores está pautada na

prática, desconsiderando ações que priorize ou direcionam a reflexão, apresentando-se

poucas menções na BNC-Formação sobre o exercício reflexivo e criativo neste processo

(ANADON; MOTA; GONÇALVES, 2020).

Como aponta Anadon; Mota; Gonçalves, (2020, p.373) denota-se que:

O documento é prescritivo, e conforme já abordado nas seções anteriores,
configura uma perspectiva pedagógica ancorada em pressupostos do saber fazer, do
fazer didático como um conjunto de técnicas. Uma formação profissional
resumida no desenvolvimento de competências e habilidades. Nesse sentido,
desaparece do horizonte formativo a constituição de um professor com capacidades
críticas, analíticas, reflexivas e criativas.

Desprezando a importância da reflexão na formação docente, que estimula o professor

a participar ativamente seu próprio desenvolvimento, deixando de ser um mero executor de

atividades para um professor que toma decisões e implementa mudanças, em síntese, a

reflexão crítica sobre a realidade, promovendo análise e problematização das questões que

surgem dia a dia.

Anadon; Mota; Gonçalves, (2020, p. 374) também coloca que

[...] Não há qualquer menção de prática como o diálogo entre esta e a teoria,
entre esta e o questionamento dos conteúdos historicamente produzidos. O que
se pode inferir dado o alinhamento da DCNs com a BNCC é que a prática é
entendida como a aplicação dos conteúdos descritos pela Base.



Destaca-se que teoria é essencial para interpretar a realidade, e que na prática essa

compreensão se dá de fato, é de suma importância que relação que se dá entre ambas esteja

presente  na formação docente.

O docente em formação, na CC de estágio supervisionado tem possibilidade de

adentrar os espaços educativos, conhecer a realidade sociocultural dos estudantes e

comunidade escolar, fazer uma relação entre teoria e prática, dessa forma, corroborando para

enfrentar os desafios da vida profissional. Desta maneira “Os sujeitos são “programados para

aprender” construídos historicamente, nos cabe à questão como saber ensinar” (FREIRE,

2014).

O estágio não é apenas um componente curricular, é uma atividade que proporciona a

inserção dos estudantes nas instituições escolares, proporcionando que conheçam o processo

de ensino na prática (PIMENTA, 1995). O estágio perpassa por todas as CCs, é uma atividade

articuladora, tanto teórica (de conhecimento e estabelecimentos de finalidades) na formação

do professor, quanto atividade instrumentalizadora da práxis (teórico e prática) educacional,

da transformação da realidade existente  (PIMENTA, 1995).

É no estágio que estudantes têm possibilidade de aplicar os conhecimentos adquiridos

ao longo de sua formação docente, colocando na prática os conhecimentos teóricos

adquiridos, experimentando, refletindo e transformando a sua  realidade e a dos estudantes.

Refletindo sobre a atividade de aprendizagem, destaca-se a importância do papel do

professor como um orientador e mediador das relações que se estabelece entre os sujeitos,

acrescentando podemos dizer que é um processo de mudanças mediado por experiências.

A teoria e a prática são interdependentes, enquanto o conhecimento científico propicia

conhecimento do objeto de estudo, a prática viabiliza a intervenção e a transformação da

realidade. “A atividade teórica é que possibilita de modo indissociável o conhecimento da

realidade e o estabelecimento de finalidades para sua transformação. Mas para produzir tal

transformação não é suficiente a atividade teórica; é preciso atuar praticamente” (PIMENTA,

1995, p. 63). Os conhecimentos empíricos devem ser complementados com os conhecimentos

teóricos, articulando-se com os conhecimentos já adquiridos, essa relação permite que a

teoria seja observada na prática.

Para Freire (2014, p. 223) justifica que:
[...] todos nós, homens e mulheres, somos “seres programados para aprender” [...]
Eu não separo jamais uma coisa da outra, e não tenho dúvida de que, milenarmente,
no campo da História, foi exatamente essa percepção que nos levou a descobrir que
era possível ensinar [...].

A falta de motivação dos estudantes perante a educação escolar é considerado um



obstáculo dentro do processo de ensino e aprendizagem.

Para Lennia, Maarten e Willy (2008, p. 17) a motivação é: “[...] um processo

psicológico no qual interagem as características da personalidade (por exemplo, motivos,

razões, habilidades, interesses, expectativas, perspectiva de futuro) e as características

ambientais percebidas.”

O espaço escolar tem caráter formador, devido à função educativa assumida pelos

adultos que dela participam, em particular os professores, bem como as relações interpessoais

vivenciadas na escola influenciam a convivência em grupo, afetando de maneira positiva ou

negativa os estudantes.

Nesse sentido, Berbel (1995, p. 10) destaca que:
É importante reconhecer que as formas de ensinar têm consequências que vão além
da aprendizagem de um conjunto de informações, sejam teóricas ou práticas. Elas
estabelecem um estilo de interação do professor com seus alunos, dos alunos e
professores com os conhecimentos e com o mundo [...].

Em busca de uma relação horizontal entre o educador e o educando, faz-se necessária

a crítica ao modelo de “educação bancária” por seus meios articuladores que visa apenas à

transferência de conhecimentos, o ser humano historicamente inserido na sociedade busca na

escola meios de aprender (FREIRE, 2005). Nessa concepção a escola não consegue que o

discente compreenda o conteúdo precarizando seu aprendizado. O processo de ensino e

aprendizagem, não se resume a um método estático, fragmentado e comportado, é dependente

do meio em que está inserido, e dos sujeitos envolvidos, ao se propagar uma educação

bancária conduz o discente a uma memorização mecânica (FREIRE, 2005).

Nesta perspectiva, é importante contextualizar o que será ensinado, partindo da ideia

do concreto para o abstrato, buscando resoluções de problemas reais, possibilitando aos

estudantes utilizar os conhecimentos adquiridos, oportunizando a conexão da teoria com a

prática diária, despertando a consciência de que os conhecimentos químicos podem trazer

benefícios individuais e coletivos.

Somando-se a isso, a presença da dicotomia nos sistemas educativos; ensinar e

aprender transpõe a concepção que o sujeito para ensinar tem que estar aberto também a

aprender a ensinar (FREIRE, 2014). Considerando que ciência é um fenômeno humano, não é

um conhecimento acabado e nem absoluto, o conhecimento de ontem é superado pelo

conhecimento de hoje, ao ensinar esse conhecimento com metodologia de transferência,

estamos impossibilitando a produção do novo conhecimento, como consequência a

curiosidade e a criatividade tão desejada no desenvolvimento tecnológico vêm sendo afetada

(FREIRE, 2014).



Neste sentido, é crucial a reflexão docente, com intuito de analisar suas práticas

educativas, promovendo avaliação de suas ações, em busca de um aperfeiçoamento

contínuo. Por meio do processo de reflexão e ação o docente exercita a prática docente, é

capaz de modificar e reinventar suas ações docentes, como consequência aprende enquanto

educando, estreitando cada vez mais a relação entre teoria e prática em suas ações. Em

concordância, Nóvoa (1992) a formação docente em uma perspectiva crítico-reflexiva, não se

constrói apenas com acumulação de conhecimento ou de técnica, mas sim por um trabalho de

reflexão e (re)construção permanente.

A aprendizagem é ferramenta mediadora na relação entre os sujeitos, imprescindível

para transformação, centrada nos processos grupais que possibilitam a construção de um novo

conhecimento. Quando as respostas já não coincidem com a realidade, almejam-se novas

respostas. Reconhecer que o diálogo com sujeitos ávidos por conhecimento, permite entender

como estes sujeitos entendem o meio em que estão inseridos, gerando novos caminhos no

processo de ensinar e aprender, respeitando sua maneira de ver o mundo, e a partir daí,

mostrar novos conhecimentos que os direcione a alcançar outro nível de aprendizado

(FREIRE, 2014).

Um dos motores da produção do conhecimento é curiosidade. Ela está inserida na

prática transformadora da realidade, essa curiosidade instigada pelo mundo é negada pelas

condições sociais que segregam através das classes sociais, os instrumentos provocadores.

Condições econômicas favoráveis influenciam o processo criativo, estimulando mudanças

para refazer e criar conhecimentos (FREIRE, 2014).

O homem é um ser social, que aprende com os outros, tem capacidade de se apropriar

de coisas novas, baseado na leitura do mundo que os cerca, um ser curioso que é capaz de

transformar sua realidade. Os sujeitos são “programados para aprender” construídos

historicamente, nos cabe à questão como saber ensinar (FREIRE, 2014).

É importante destacar que a criatividade é um instrumento de ensino e aprendizagem

que possibilita respostas inovadoras e necessárias, e por meio da conscientização dos

professores permite estimular o potencial criativo dos estudantes. A capacidade de criação de

um professor pode vir da estimulação durante a sua formação, por meio de práticas

pedagógicas que estimulem a criatividade. Contudo a má formação universitária dos futuros

professores é um indicativo de inabilidade no desenvolvimento de competências necessárias

para enfrentar mudanças (OLIVEIRA; ALENCAR, 2007).

A práxis docente se inicia durante a formação do professor, enquanto discente o

estudante busca construir e aprimorar seus conhecimentos e saberes, almejando desenvolver



práticas educativas significativa, portanto, a discussão acerca das literaturas existentes,

contribuem com o processo formativo, que está em constante mudança entre o ensinar e

aprender.

METODOLOGIA

A pesquisa constitui-se em uma revisão bibliográfica, “[...] e tem a finalidade de

aprimoramento e atualização do conhecimento, através de uma investigação científica de

obras já publicadas” (SOUZA, OLIVEIRA e ALVES, p. 65, 2021). Sendo uma pesquisa de

caráter exploratório, que possibilita desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias,

partindo da formulação de um problema ou hipótese, seu objetivo é proporcionar uma

aproximação com fenômeno de estudo (GIL, 2008).

A pesquisa exploratória, permite que o pesquisador tenha maior familiaridade com o

problema. “Pesquisas exploratórias são desenvolvidas com o objetivo de proporcionar visão

geral, de tipo aproximativo, acerca de determinado fato [...]” (GIL, 2008, p. 27)

Foi utilizado uma abordagem de pesquisa de natureza qualitativa, para colaborar com

aprofundamento da investigação, nesse sentido os dados coletados serão trabalhados

buscando seu significado, tendo como base a percepção do fenômeno dentro do seu contexto,

procurando explicar sua origem, relações e mudanças, e tentando intuir as conseqüências

(OLIVEIRA, 2011).

Partindo dos questionamentos como: quais são os mecanismos facilitadores para

transpor conhecimento teórico na prática cotidiana dos estudantes? Qual a importância da

aplicabilidade dos conceitos teóricos na vida individual e coletiva dos estudantes? Qual a

percepção dos estudantes quanto ao Ensino Médio? A relação estudante-professor é capaz de

motivar o discente e/ou docente? Buscou-se compreender melhor todos esses

questionamentos, os dados empregados para o desenvolvimento deste trabalho foram por

meio das fontes Scientific Electronic Library Online (SciELO), Associação Brasileira de

Pesquisa em Educação em Ciências (ABRAPEC) e Portal de Periódicos da Coordenação de

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) em um recorte referente aos anos

entre 2017 até 2019.

A pesquisa científica promove o processo de investigação, que busca solucionar ou

aprofundar o conhecimento sobre uma indagação ou fenômeno e está presente no campo da

ciência e da educação, permitindo acesso às informações por meio de estudos publicados ou

em andamento (SOUSA; OLIVEIRA; ALVES, 2021).



As palavras-chaves utilizadas foram: Ensino Médio química; química na escola;

estudantes química Ensino Médio; ensino e aprendizagem dos estudantes em química no

Ensino Médio; química na prática dos estudantes. As fontes utilizadas estão descritas na

tabela 1, como critério de pesquisa buscou-se fontes que forneceram respostas adequadas ao

objeto de estudo proposto. Os artigos científicos sobre a temática foram acessados nas bases

de dados SciELO, ABRAPEC e CAPES, publicados nos anos entre 2017 e 2019. Ao todo

foram analisados 13 (treze) artigos para compor este estudo.

De acordo com Cervo; Bervian e Silva (2017) as palavras-chave utilizadas em busca

de material bibliográfico tornando a pesquisa mais dinâmica, para verificar a existência de

informações relevantes ao estudo proposto, assim auxiliando a escolha dos materiais a serem

estudados.

A seleção das fontes foi considerada como critério de inclusão de referências que

abordassem a escolarização no Ensino Médio, especificamente no ensino de Química,

excluídas aquelas que não atenderam a temática. A coleta de dados iniciou com uma leitura

exploratória do material pesquisado, posteriormente uma leitura seletiva, e consequentemente

o registro das informações.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Conforme já referido, a revisão bibliográfica foi baseada em artigos indexados nas

bases de dados: SciELO, CAPES e ABRAPEC. A princípio a pesquisa do material

bibliográfico estava pré-definida pela pesquisa na base de dados SciELO no período de 2017

a 2019, entretanto optou-se pela inclusão das bases de dados CAPES e ABRAPEC,

respeitando o período de 2017 a 2019, objetivando incluir literaturas com informações

relevantes que contribuem para solução do problema mencionado neste artigo. Nas bases de

dados foram encontrados 13 (treze) artigos diretamente relacionados à temática da pesquisa:

(i) SciELO 6 (seis) artigos: Mendonça et al. (2019); Lobato et al. (2018); Fernandez, (2018);

Menezes e Nunez, (2018); Barro et al. (2018) e Marcondes e Suart, (2018), (ii) CAPES 5

(cinco) artigos Cardozo et al. (2019); Pires e Silva, (2019); Carneiro et al. (2018); Leon e

Mora, (2018) e Madruga et al. (2018) e (iii) ABRAPEC 2 (dois) artigos: Santos ET al. (2018)

e Amaral e Silva, (2017).

Os dados coletados, a partir das pesquisas, foram organizados e apresentados em dois

quadros, que contém as informações referentes aos artigos incluídos. Como critério de

organização as obras foram elencadas por ano, em ordem decrescente, de 2019 a 2017. O

quadro 1, condensa as informações que identificam os documentos utilizados, nele



apresenta-se: o ano de publicação, título do artigo, o link de acesso às publicações, o nome

dos autores.

Quadro 1 – Distribuição das obras por ano, título, link de acesso e autoria.

N° Ano
Base dados

Título artigo Link de acesso Autor/es

01 2019
CAPES

Ensino de química no técnico de
nível médio integrado em
informática: uma proposta de
ensino contextualizado e
interdisciplinar.

https://www2.ifrn.edu.br/ojs/
index.php/RBEPT/article/vie
w/7667

CARDOSO;
FARIA;
GODOY.

02 2019
SciELO

Argumentação de estudantes na
criação e crítica de analogias sobre
o Modelo Atômico de Thomson.

https://www.scielo.br/j/ciedu
/a/vZFSxqMpNphqyBJkPgQ
Pznq/abstract/?lang=pt

MENDONÇA;
MOZZER;
RAMOS.

03 2019
CAPES

A química dos refrigerantes em
uma abordagem experimental e
contextualizada para o Ensino
Médio.

https://www.scientiaplena.or
g.br/sp/article/view/4783

JUNIOR;
PIRES.

04 2018
SciELO

Como se constitui o discurso de
professores iniciantes em sala de
aula.

https://www.scielo.br/j/ep/a/
cTB3WCqjrmKrHBMnpMr
WPgf/?lang=pt

LOBATO;
QUADROS.

05 2018
SciELO

Formação de professores de
Química no Brasil e no mundo.

https://www.scielo.br/j/ea/a/
8wzGrXHcTNc5WqY9

FERNANDEZ.

06 2018
SciELO

Erros e dificuldades de
aprendizagem dos estudantes do
Ensino Médio na interpretação da
reação química como um sistema
complexo.

https://www.scielo.br/j/ciedu
/a/dh6JQtXfHZtHm7Trzq7T
CfF/?lang=pt

MENESES;
NUÑEZ.

07 2018
CAPES

O ensino de química
contextualizado: as vozes discentes.

https://periodicos.uffs.edu.br
/index.php/RIS/article/view/
8849

CARNEIRO;
MOURA;
SOUSA.

08 2018
CAPES

O bom professor de química na voz
dos estudantes.

https://periodicos2.uesb.br/in
dex.php/praxis/article/view/3
468

LEON;
SILVEIRA.

09 2018
SciELO

Planejamento de uma sequência
didática sobre energia elétrica na
perspectiva CTS.

https://www.scielo.br/j/ciedu
/a/jKSqG7L9hTcPbs3wPG4
4SPr/abstract/?lang=pt

CAVALCANTI;
BARRO;
RIBEIRO.

10 2018
CAPES

Concepções de estudantes do
Ensino Médio sobre a relevância do
componente curricular de química.

https://periodicos.feevale.br/
seer/index.php/revistaconhec
imentoonline/article/view/11
78

GALLE;
GALLON;
MADRUGA;
SILVA.

https://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/RBEPT/article/view/7667
https://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/RBEPT/article/view/7667
https://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/RBEPT/article/view/7667
https://www.scielo.br/j/ciedu/a/vZFSxqMpNphqyBJkPgQPznq/abstract/?lang=pt
https://www.scielo.br/j/ciedu/a/vZFSxqMpNphqyBJkPgQPznq/abstract/?lang=pt
https://www.scielo.br/j/ciedu/a/vZFSxqMpNphqyBJkPgQPznq/abstract/?lang=pt
https://www.scientiaplena.org.br/sp/article/view/4783
https://www.scientiaplena.org.br/sp/article/view/4783
https://www.scielo.br/j/ep/a/cTB3WCqjrmKrHBMnpMrWPgf/?lang=pt
https://www.scielo.br/j/ep/a/cTB3WCqjrmKrHBMnpMrWPgf/?lang=pt
https://www.scielo.br/j/ep/a/cTB3WCqjrmKrHBMnpMrWPgf/?lang=pt
https://www.scielo.br/j/ea/a/8wzGrXHcTNc5WqY9NgTPMjm/abstract/?lang=pt
https://www.scielo.br/j/ea/a/8wzGrXHcTNc5WqY9NgTPMjm/abstract/?lang=pt
https://www.scielo.br/j/ciedu/a/dh6JQtXfHZtHm7Trzq7TCfF/?lang=pt
https://www.scielo.br/j/ciedu/a/dh6JQtXfHZtHm7Trzq7TCfF/?lang=pt
https://www.scielo.br/j/ciedu/a/dh6JQtXfHZtHm7Trzq7TCfF/?lang=pt
https://periodicos.uffs.edu.br/index.php/RIS/article/view/8849
https://periodicos.uffs.edu.br/index.php/RIS/article/view/8849
https://periodicos.uffs.edu.br/index.php/RIS/article/view/8849
https://periodicos2.uesb.br/index.php/praxis/article/view/3468
https://periodicos2.uesb.br/index.php/praxis/article/view/3468
https://periodicos2.uesb.br/index.php/praxis/article/view/3468
https://www.scielo.br/j/ciedu/a/jKSqG7L9hTcPbs3wPG44SPr/abstract/?lang=pt
https://www.scielo.br/j/ciedu/a/jKSqG7L9hTcPbs3wPG44SPr/abstract/?lang=pt
https://www.scielo.br/j/ciedu/a/jKSqG7L9hTcPbs3wPG44SPr/abstract/?lang=pt
https://periodicos.feevale.br/seer/index.php/revistaconhecimentoonline/article/view/1178
https://periodicos.feevale.br/seer/index.php/revistaconhecimentoonline/article/view/1178
https://periodicos.feevale.br/seer/index.php/revistaconhecimentoonline/article/view/1178
https://periodicos.feevale.br/seer/index.php/revistaconhecimentoonline/article/view/1178


11 2018
SciELO

O Processo De Reflexão Orientada
Na Formação Inicial De Um
Licenciando De Química Visando O
Ensino Por Investigação E A
Promoção Da Alfabetização
Científica.

https://www.scielo.br/j/epec/
a/Y7JfVvn6jvKbPD3G6j6P
QNq/abstract/?lang=pt

MARCONDES;
SUART.

12 2018
ABRAPEC

Questionamentos em Aulas de
Química: Um Estudo
Comparativo da Prática
Pedagógica em Diferentes
Contextos Sociais.

https://periodicos.ufmg.br/in
dex.php/rbpec/article/view/4
641

SANTOS;
SILVA;
SOUZA.

13 2017
ABRAPEC

Uma Análise de Estratégias
Didáticas e Padrões de
Interação Presentes em Aulas sobre
Equilíbrio Químico.

https://periodicos.ufmg.br/in
dex.php/rbpec/article/view/4
559

AMARAL;
SILVA.

Fonte: Dados da pesquisa (2022)

Em uma leitura preliminar, identificou-se por meio dos objetivos e dos principais

resultados que todos os artigos possuíam aspectos relevantes, que permitiram reconhecer

alguns fatores que afetam o processo de escolarização, sendo descritos no quadro 2.

Quadro 2 - Objetivos dos estudos selecionados e os principais resultados.

N° Objetivos Principais resultados

01 Proposta didática contextualizada e
interdisciplinar. O presente estudo mostrou que é possível promover a

interdisciplinaridade no ensino de química com os
conteúdos de informática, utilizando de conceitos de
química, mostrando a presença de elementos e
compostos químicos, por meio da descrição de
componentes de computadores.

02 Compreender como a estratégia de criação e
crítica de analogias por estudantes de
Química pode favorecer o engajamento em
argumentação e a aprendizagem do modelo
atômico de Thomson.

Proporcionou argumentação dos estudantes. Favoreceu
a defesa de posicionamentos, a refutação e a avaliação
das ideias sobre as comparações deles.

03 Elaborar uma  proposta  de atividade
experimental, associando  o cotidiano do
estudante aos conteúdos de Química
ministrados  em  sala  de  aula.

Permitiu a abordagem de diversos conteúdos aplicados
no ensino médio. Avaliação pelos alunos do Ensino
Médio e pelos estudantes de Licenciatura em Química.
Demonstrou-se ser uma boa alternativa a ser utilizado
em sala de aula.

04 Analisar mudanças no discurso e no
entendimento sobre o papel do professor em
sala de aula, centrado no planejamento e
desenvolvimento de aulas temáticas e na
avaliação compartilhada das aulas.

Verificou-se a importância do envolvimento com aulas
temáticas para os professores. Constatou-se que a
avaliação compartilhada das aulas se mostrou
fundamental para melhorar o entendimento sobre o
papel do professor.

https://www.scielo.br/j/epec/a/Y7JfVvn6jvKbPD3G6j6PQNq/abstract/?lang=pt
https://www.scielo.br/j/epec/a/Y7JfVvn6jvKbPD3G6j6PQNq/abstract/?lang=pt
https://www.scielo.br/j/epec/a/Y7JfVvn6jvKbPD3G6j6PQNq/abstract/?lang=pt
https://periodicos.ufmg.br/index.php/rbpec/article/view/4641
https://periodicos.ufmg.br/index.php/rbpec/article/view/4641
https://periodicos.ufmg.br/index.php/rbpec/article/view/4641
https://periodicos.ufmg.br/index.php/rbpec/article/view/4559
https://periodicos.ufmg.br/index.php/rbpec/article/view/4559
https://periodicos.ufmg.br/index.php/rbpec/article/view/4559


05 Mostrar o panorama do ensino de Química
em vários países, com o foco na formação de
professores de Química nesses distintos
contextos.

Diferenças nos resultados, os países com melhores
resultados tem a  atenção e acompanhamento  em
relação à qualidade da formação de professores, a
valorização social e as condições de trabalho nas
escolas.

06 Avaliar e compreender o conhecimento,
através das respostas dos estudantes de uma
questão na prova de Química do Vestibular
da UFRN no ano de 2013.

Baixo desempenho dos estudantes e as limitações na
compreensão e integração de parâmetros que
caracterizam uma reação química. Possível relação do
resultado com com a forma fragmentada de organizar e
ensinar os conteúdos, gerando dificuldades de
aprendizagem.

07 Investigar qual a percepção dos estudantes do
Ensino Médio sobre a importância e
desenvolvimento da contextualização em
aulas  de  Química.

Fragmentação e linearidade do conhecimento, que
devem ser superados com a perspectiva da
contextualização. Contextualização envolve o aluno
em seu contexto social e cultural.

08 Analisar a concepção dos estudantes em
relação ao bom professor de Química e à boa
aula de  Química.

Demonstrou que o bom professor de Química, na voz
dos estudantes, é multidimensional e envolve, ao
mesmo tempo, características relacionadas à didática e
à afetividade.

09 Uma sequência didática, relacionando as
dimensões epistêmica e pedagógica com os
pressupostos Ciência, Tecnologia e
Sociedade (CTS). Utilização da temática
energia elétrica, por estar relacionada à
realidade dos estudantes dessa região.

Estabeleceu-se as dificuldades no processo de ensino e
aprendizagem, definiu os recursos e estratégias de
ensino para melhor compreensão dos conteúdos.
Elaborou-se uma sequência didática para proporcionar
ao professor uma melhor percepção de ensino,
explorando conceitos científicos a partir de temáticas
relacionadas ao cotidiano dos alunos.

10 Abordar as concepções iniciais de estudantes
do 1º ano do Ensino Médio sobre a
relevância do componente curricular de
Química.

Os estudantes apresentam concepções distintas sobre a
relevância do componente curricular de Química.
Supõem que estas concepções tenham sido
construídas por meio de vivências escolares, durante
os anos anteriores de escolarização.

11 Mostrar o Processo de Reflexão Orientada
(PRO) vivenciado por um licenciando de
Química ao elaborar, ministrar e analisar uma
sequência de aulas baseadas em uma
perspectiva de ensino por investigação e para
a promoção da alfabetização científica no
Ensino Médio

Demonstra que o licenciando evoluiu com relação às
concepções apresentadas ao iniciar sua participação no
processo reflexivo. Evidencia as contribuições do
Processo de Reflexão Orientada para a formação
inicial docente.

12 Uma pesquisa sobre o discurso em salas
de aula de Química, com objetivo de estudar
a influência dos contextos sociais sobre a
prática pedagógica de professores de
Química e sua manifestação sobre seus
questionamentos em sala de aula.

Mostra que nas duas escolas de diferente contexto
socioeconômico, há uma diferença no posicionamento
do professor em relação às respostas dos alunos
quanto em relação às suas perguntas, e em relação às
perguntas  dos  alunos  entre  as  escolas.

13 Analisar estratégias didáticas utilizadas por
dois professores de química e aspectos da
dinâmica discursiva estabelecida durante
aulas sobre o conceito de equilíbrio
químico.

Os professores usam como estratégia didática a
exposição oral do conteúdo. Os questionamentos e a
resolução de exercícios, possibilitam interação entre os
alunos e professores, entretanto não é suficiente para
desencadear um processo dialógico de construção de
significados para o conceito de químico. Verifica-se
pouco interesse dos professores em utilizar de



estratégias didáticas propostas por diferentes
pesquisas para a abordagem de equilíbrio químico.

Fonte: Dados da pesquisa (2022)

Os resultados e discussão deste estudo têm como propósito identificar a relação dos

fatores que favorecem o entendimento dos conceitos científicos aplicados no ensino de

Química a partir da prática dos estudantes e a influência da interação entre

estudante-professor no processo de ensino e aprendizagem. Dentre os 13 (treze) artigos

verificou-se que em 7 (sete) artigos destacam a necessidade da contextualização no ensino de

Química, agregada a utilização de recursos didáticos que incluem o conhecimento científico

com cotidiano dos estudantes, proporcionando uma aprendizagem mais significativa.

Destaca-se ainda a importância do papel do professor mediador, onde a sala de aula

deve ser um ambiente que favoreça a interação e ação do estudante com a sua realidade,

cabendo ao docente o desenvolvimento contextualizado de suas aulas, partindo do saberes

comuns e da cultura dos seus estudantes, reconhecendo que não detém todo o conhecimento.

Ao analisar os 13 (treze) artigos selecionados, foi possível perceber a utilização de

algumas estratégias didáticas, com intuito de oportunizar o ensino contextualizado,

vinculando o conhecimento com sua aplicabilidade no cotidiano dos estudantes, para isto,

percebeu-se a utilização de metodologias de ensino como: interdisciplinaridade, utilização de

analogias e experimentação investigativa, objetivando romper com a proposta de ensino

baseada na transmissão do conhecimento, observou-se também a influência da fragmentação

do conhecimento e a relação da qualidade na formação docente com aprendizagem

significativa e, por fim, a relevância da interação discursiva na mediação dialógica durante o

processo de escolarização.

Partindo do ensino contextualizado, Cardoso et al. (2019); Mendonça et al. (2019);

Menezes e Nunez (2018); Carneiro et al. (2018); Júnior e Pires, (2019); Leon e Silveira,

(2018); Amaral e Silva, (2017) e Barro et al. (2018) enfatizam que é necessário estabelecer

uma relação dos fenômenos e conhecimentos científicos com a prática dos estudantes,

pretendendo vincular os conteúdos aplicados na CC de química com situações que façam

sentido para os estudantes.

O ensino contextualizado é processo mediado pelo professor, onde se faz necessário

o reconhecimento dos sujeitos envolvidos neste processo. Partindo da realidade dos

estudantes, considerando seus conhecimentos prévios, aproximando os processos de

ensino-aprendizagem da realidade concreta destes estudantes.



Mendonça et al. (2019), destaca que a utilização de analogias como estratégias

promotoras de processos argumentativos no ensino promovem e interações dialógicas,

oportunizando a expressão de ideias pelos estudantes, gerando um ambiente de negociação de

significados, possibilitando a avaliação e comunicação de ideias, todavia Carneiro et al.

(2018), constata o uso da exemplificação como sendo um dos recursos mais utilizados neste

processo, evidenciando a forma mais simples de contextualização, que utiliza de associações

do conteúdo com o cotidiano do estudante.

A utilização de analogias é um importante recurso didático, que auxilia no processo de

abstração dos conteúdos de Química, no entanto quando apresentada de formas incorretas

pode gerar uma compreensão equivocada, sendo preciso que futuro docente reflita, e discuta

as limitações deste recurso.

Em contrapartida, Leon e Silveira, (2018) constatou que os estudantes consideram a

utilização de exemplos como a uma das melhores forma de apresentação do conteúdo de

Química, identificou também que os estudantes relacionam uma boa aula com a utilização de

quadro e apostila, isso demonstra a consolidação metodologias tradicionais do ensino,

utilizadas em sala de aula, perpetuando o papel passivo do estudante na construção do

conhecimento.

Em busca de superar a educação tradicional, se faz necessário engajar os

estudantes no processo de escolarização, sendo necessário que este estudante reconheça

seu papel frente à construção do conhecimento.

Sacristán e Gomez (2007) colocam que o homem ao longo da história produziu

conhecimento, este por sua vez pode se acumular, e serem transmitidas às novas gerações,

nessa perspectiva a função da escola e prática docente é transmitir às novas gerações este

conhecimento, prática comum dentro dos espaços escolares as quais são denominado como

ensino tradicional, centrado no conteúdo curriculares e não nas habilidades e interesse dos

estudantes.

A escola ainda perpetua um ensino de caráter cumulativo do conhecimento, com

aulas na sua maioria expositivas, as quais não favorecem os questionamentos e

desenvolvimento do pensamento científico e reflexivo, tão desejado atualmente.

Júnior e Pires, (2019) e Marcondes e Suart, (2018), destacam que a inclusão da

metodologia experimentação pautada na investigação abordando um tema que faz parte do

cotidiano dos estudantes. É eficiente para aplicação dos conteúdos de química, de forma

contextualizada, o ensino por investigação por auxiliar o estudante a desenvolver habilidades

para a resolução de problemas, elaboração de hipóteses, avaliação, análise e conclusão,



possibilitando que o estudante seja  protagonista na construção do seu conhecimento.

Uma educação problematizadora permite o diálogo entre docente e discente, ambos

participam do processo de ensino e aprendizagem de maneira ativa e dinâmica, caminhando

juntos, ensinando e aprendendo, mediados pelos acontecimentos culturais (FREIRE, 2005).

Nessa perspectiva, a educação problematizadora, “[...] estimula os alunos, atitudes críticas e

criativas em relação ao meio em que vivem e a profissão para qual se preparam” (BERBEL,

1995, p. 13).

A participação ativa dos estudantes na construção do conhecimento, tendo o professor

como mediador das questões que circundam as relações entre a teoria e prática cotidiana,

aproxima os conceitos químicos com realidade do estudante, semeia a curiosidade e estimula

a resolução de problemas.

Nesse sentido, salienta-se a importância de motivar o estudante a se envolver nas

aulas enquanto o professor deve estar motivado a ensinar. Corroborando Santos e Nunes

(2021) o relacionamento entre os estudantes e a escola é indispensável para a prática de um

processo dialógico, sendo fundamental para conhecimento e compreensão das perspectivas

dos estudantes que frequentam o Ensino Médio. A vida do estudante fora do ambiente

escolar, suas experiências e expectativas, precisam ser compreendidas neste processo de

escolarização.

O processo de ensino e aprendizagem se dá por meio da interação entre estudante e

professor, o professor atua como mediador, facilitador e articulador do conhecimento, busca

provocar e despertar a curiosidade no estudante, entende que ensinar não algo estagnado,

busca através de reflexão rever e reformular suas ações.

Baseado na fragmentação do conhecimento, Meneses e Nuñez (2018) e Galle et al.

(2018), sinalizam que os conteúdos de Química são abordados de forma fragmentada,

dificultando a relação dos conteúdos entre si, consequentemente desfavorecem a

aprendizagem, inclusive, verifica-se a existência da fragmentação das componentes

curriculares, oriunda da transição do ensino fundamental para Ensino Médio, uma vez que no

ensino fundamental são abordados conteúdos referentes à Química, Física e Biologia

constituindo o componente curricular de Ciências, gerando uma impressão que os conteúdos

de químicas não foram abordados anteriormente. Como consequência o estudante sente-se

perdido, não conseguindo fazer a relação dos conteúdos aplicados no Ensino Fundamental na

CC de ciências com a Química aplicada no Ensino Médio, sendo de responsabilidade do

professor de Química atuar como mediador, reconstruindo os saberes adquiridos

anteriormente.



De acordo com Lima e Pimenta (2006, p.06) os currículos de formação, constituem-se:
[...] em um aglomerado de disciplinas, isoladas entre si, sem qualquer explicitação
de seus nexos com a realidade que lhes deu origem. Assim, sequer pode-se
denominá-los de teorias, pois constituem apenas saberes disciplinares, em cursos de
formação que em geral, estão completamente desvinculados do campo de atuação
que, em geral, estão completamente desvinculados do campo de atuação profissional
dos futuros formandos.

O ensino multidisciplinar promove a interação dos conhecimentos, supera o

isolamento das CCs, facilita a interatividade, proporcionando a construção de conhecimentos

mais abrangentes.

Buscando superar essa fragmentação Cardoso et al. (2019), expõe em seu artigo que

é possível promover a interdisciplinaridade no ensino de química, como por exemplo com os

conteúdos de informática, estabelecendo relações entre os conteúdos de forma

contextualizada, mostrando eficácia em ensinar os conceitos científicos ligados à realidade

dos discentes, partindo das relações estabelecida entre o que o estudante sabe, e o contexto a

ser estudado, corroborando Cavalcanti et al. (2018), tem como proposta, incluir no

planejamento de ensino, uma perspectiva de ensino da Ciência, Tecnologia e Sociedade

(CTS), abordando as transformações sociais, decorrentes do desenvolvimento científico e

tecnológico a partir da experiência cotidiana dos estudantes.

Marcondes e Suart, (2018), descreve o ensino por investigação como complexo, que

requer a coordenação de uma série de habilidades e processos por parte dos professores,

destaca a importância de oferecer aos licenciandos espaço para reflexão crítica sobre as

metodologias de ensino, salienta que a inclusão do Processo de Reflexão Orientada (PRO), na

formação docente contribui para uma formação reflexiva, tencionando a um ensino de

qualidade, Fernandez (2018) em seu estudo constata que o sucesso escolar, está ligado

diretamente com a formação docente, ressalta que falta de valorização profissional, e a

estruturas precárias das escolas são fatores que impactam diretamente no processo de

escolarização.

Lobato e Quadros, (2018); Santos et al. (2018) apontam que em busca de explicar os

fenômenos científicos que nos rodeiam, utilizamos de uma linguagem repleta de conceitos,

mediadora dos significados, ao promover interações discursivas em sala de aula. Sendo assim

é necessário que o professor reconheça sua responsabilidade nesta ação discursiva,

elaborando boas perguntas que favorecem o desenvolvimento científico, almejando o

engajamento dos estudantes, estes questionamentos no diálogo em sala de aula, devem

aproximar-se das situações cotidianas vividas por eles. Segundo Leon e Silveira, (2018), a



interação entre estudante e professor é fundamental para uma boa aula, ressaltando a

importância da mediação dialógica no processo escolar.

Para Ausubel (2001), aprendizagem significativa ocorre quando o conhecimento

científico se relaciona aos conhecimentos prévios dos estudantes, permitindo que os mesmos

atribuem novos significados aos seus conhecimentos.

[...] “aprendizagem significativa é um processo por meio do qual uma
nova informação relaciona-se com um aspecto especificamente
relevante da estrutura de conhecimento do indivíduo, ou seja, este
processo envolve a interação da nova informação com uma estrutura
de conhecimento específica [...]” (AUSUBEL, 2001, p. 153).

Depende também da estrutura cognitiva do aprendiz, que ele possua ideias ancoradas

relevantes, permitindo fazer uma relação com novo material, a interação entre novos

significados potenciais e ideias relevantes na sua estrutura cognitiva dão origem a significados

verdadeiros.

Vale ressaltar Ausubel, (2001) quando diz que a aprendizagem por recepção

significativa envolve aquisição de novos significados por meio dos materiais didáticos

trabalhados com os estudantes. Entretanto, o material deve ser potencialmente significativo

para o aprendiz, não devendo ser apresentado de forma aleatória.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante a pesquisa buscou-se entender a relação dos conteúdos da CC de Química

com o cotidiano dos estudantes e a interação entre professor e estudante, afetando o processo

de escolarização. O estudo demonstrou que o desinteresse dos estudantes na CC pode estar

ligado diretamente com a falta de contextualização dos conteúdos trabalhados. Averiguou-se

que o modelo de ensino presente nas escolas, normalmente está pautado na reprodução do

ensino tradicional, corroborando para o papel do estudante como sujeito passivo. Em busca de

superar a reprodução do ensino tradicional, compreende-se que seja necessário incluir

algumas estratégias que contemplem a contextualização do conhecimento, dentre as

metodologias sugeridas, é perceptível a importância da mediação dialógica durante todo o

processo, sendo necessário reconhecer a comunicação como um elemento articulador nas

relações interpessoais.

É necessário que o professor reconheça a importância da comunicação na prática

pedagógica, levando em consideração os saberes vivenciados pelos estudantes, permitindo a

reconstrução dos significados, no processo de ensino e aprendizagem. Por fim, é preciso



reconhecer as limitações proveniente da formação docente e as condições de trabalho nos dias

atuais. Ressalta-se a importância em incluir em sala de aula metodologias significativas

como: problematização, interdisciplinaridade e utilização de analogias argumentativas,

desejando atribuir significado a realidade do estudante, considerando seu conhecimento

prévio, importando-se com a compreensão e com as transformação oriundas deste processo,

almejando o estudante como agente atuante na construção do seu conhecimento. Diante das

reflexões presente neste estudo, percebe-se que a revisão da literatura que compõe este

trabalho contribuiu significativamente para a formação inicial de professores, as teorias

abordadas dão respaldo para práxis docente, identifica-se também a importância e relevância

do seu papel do professor como facilitador e mediador do conhecimento.
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