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RESUMO 

 

 

 

Considerando as inúmeras fragilidades em relação à minha própria formação de 

professora de Química, considerando também as disposições legais e as orientações 

curriculares das políticas educacionais atuais � que incorporam aportes teóricos 

fundamentais para que a aprendizagem se concretize � e considerando ainda que as 

transformações nos procedimentos pedagógicos não acompanham o desenvolvimento 

das ciências da educação, este estudo teve com foco de investigação os seguintes 

problemas: a) os professores de Química que atuam no Ensino Médio estão 

devidamente formados para enfrentar as exigências colocadas pelos Parâmetros 

Curriculares Nacional para o Ensino Médio (PCNEM) e a realidade vivida na escola 

pública? b) O que o professor faz para que o aluno aprenda Química? c) A política de 

formação do professor de Química dá conta de formar o químico educador? Para obter 

os dados para responder a estas questões, recorri a uma pesquisa qualitativa de cunho 

etnográfico, aplicando questionários a um grupo de 12 professores de Química que 

atuam no Ensino Médio da rede pública estadual da Grande São Paulo. As questões do 

questionário foram agrupadas em três categorias: aprendizagem de conceitos, 

aprendizagem de procedimentos e aprendizagem de valores. No anos de 2001, essas 

categorias foram utilizadas por García Barros e Martinez Losada em pesquisa com 

professores da educação básica na Espanha, com ênfase nas duas primeiras, para 

averiguar que tipo de atividades se realiza habitualmente no ensino de Química e para 

conhecer a importância que os professores respondentes atribuem aos procedimentos 

que utilizam no processo de ensino. Os dados coletados, analisados à luz de 

contribuições dos estudiosos que compõem o corpo teórico deste estudo e das propostas 

contidas nos PCNEM, evidenciam que o �saber fazer do professor�, como o definem 

Carvalho e Perez (2002), é fruto de uma formação inicial precária e da quase 

inexistência de processos de formação continuada na escola. 

 

Palavras-chave: políticas educacionais; formação de professores; ensino de Química 



 

SUMMARY 

 

 

 

Considering the innumerable fragilities of my own chemistry teacher formation; also 

considering the legal disposals and the curricular orientations of current educational 

policy � that incorporate theoretical approaches fundamental to the concretization of 

learning �, and considering, furthermore, that the transformations in the pedagogical 

procedures do not follow the development of sciences of education, this study 

investigation focus is: a) Are the chemistry teachers who act in high school education 

duly prepared to face the requirements placed by the National Curricular Parameters for 

High School (PCNEM) and the reality of public school? b) What do teachers make so 

that students learn chemistry? c) Does the policy of chemistry teacher formation provide 

the formation of teaching chemists? In order to obtain data answering these questions, I 

resourced to a qualitative research of ethnographic character, applying questionnaires to 

a group of 12 chemistry teachers who act in Great São Paulo state high school public 

net. The questionnaire questions were grouped in three categories: learning of concepts, 

learning of procedures and learning of values. In 2001, García Barros and Martinez 

Losada used these categories in a research with teachers of the basic education in Spain, 

with emphasis in the two first ones, to inquire what type of activities are habitually 

carried on in chemistry teaching and to know the importance the respondent teachers 

assign to the procedures they use in the teaching process. Collected data, analyzed under 

the light of contributions of the scholars that compose the theoretical body of this study 

and the proposals contained in the PCNEM, evidence that the �teacher�s know how�, as 

defined by Carvalho and Perez (2001), is the result of a precarious initial formation and 

of the almost inexistence of continued formation processes in the school.  

 

Keywords: educational politics; teachers formation; chemistry teaching. 
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INTRODUÇÃO 

 

Era uma vez um camponês que foi à floresta vizinha apanhar um pássaro para 

mantê-lo cativo em sua casa. Conseguiu pegar um filhote de águia. Colocou-o no 

galinheiro junto com as galinhas. 

Comia milho e ração própria para galinhas, embora a águia fosse o rei/a rainha 

de todos os pássaros. 

Depois de cinco anos, este homem recebeu em sua casa a visita de um 

naturalista. Enquanto passeavam pelo jardim, disse o naturalista: 

� Esse pássaro aí não é galinha. É uma águia. 

� De fato � disse o camponês. É águia. Mas eu criei-a como galinha. Ela não é 

mais uma águia. Transformou-se em galinha como as outras, apesar das asas de quase 

três metros de envergadura. 

� Não, retrucou o naturalista. Ela é e será sempre uma águia. Pois tem coração 

de águia. Esse coração a fará um dia voar às alturas. 

� Não, não � insistiu o camponês. Ela virou galinha e jamais voará como 

águia. 

Então decidiram fazer uma prova. O naturalista tomou a águia, ergueu-a bem 

alto e desafiando-a disse: 

� Já que você de fato é uma águia, já que você pertence ao céu e não à terra, 

então abra suas asas e voe! 

A águia ficou sentada sobre o braço estendido do naturalista. Olhava 

distraidamente ao redor. Viu as galinhas lá em baixo, ciscando grãos. E pulou para junto 

delas. 

O camponês comentou: 
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� Eu lhe disse, ela virou uma simples galinha! 

� Não � tornou a insistir o naturalista. Ela é uma águia. E uma águia será 

sempre uma águia. Vamos experimentar novamente amanhã. 

No dia seguinte, o naturalista subiu com a águia no telhado da casa. Sussurrou-

lhe: 

� Águia, já que você é uma águia, abra suas asas e voe! 

Mas quando a águia viu lá embaixo as galinhas, ciscando o chão, pulou e foi 

para junto delas. 

O camponês sorriu e voltou à carga: 

� Eu lhe havia dito, ela virou galinha! 

� Não � respondeu firmemente o naturalista. Ela é águia, possuirá sempre um 

coração de águia. Vamos experimentar ainda uma última vez. Amanhã a farei voar. 

No dia seguinte, o naturalista e o camponês levantaram bem cedo. Pegaram a 

águia, levaram-na para fora da cidade, longe das casas dos homens, no alto de uma 

montanha. O sol nascente dourava os picos das montanhas. 

O naturalista ergueu a águia para o alto e ordenou-lhe: 

� Águia, já que você é uma águia, já que você pertence ao céu e não à terra, 

abra suas asas e voe! 

A águia olhou ao redor. Tremia como se experimentasse nova vida. Mas não 

voou. Então o naturalista segurou-a firmemente, bem na direção do Sol, para que seus 

olhos pudessem encher-se da claridade solar e da vastidão do horizonte. 

Nesse momento, ela abriu suas potentes asas, grasnou com o típico kau-kau das 

águias e ergueu-se, soberana, sobre si mesma. E começou a voar, a voar para o alto, a 

voar cada vez para mais alto. Voou... voou... até confundir-se com o azul do 

firmamento... 
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E terminou conclamando: 

� Irmãos e irmãs, meus compatriotas! Nós fomos criados à imagem e 

semelhança de Deus! Mas houve pessoas que nos fizeram pensar como galinhas. E 

muitos de nós ainda achamos que somos efetivamente galinhas. Mas nós somos águias. 

Por isso, companheiros e companheiras, abram as asas, e voemos. Voemos como as 

águias. Jamais nos contentemos com os grãos que nos jogarem aos pés para ciscar. 

(BOFF, 1998, p.40-42) 
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APRESENTAÇÃO 

 

Se nos quedarmos apenas na dimensão-galinha, quer 

dizer, se ficarmos em casa, melhorando apenas 

nosso planeta, sem propósito de ultrapassá-lo, não 

estaremos a salvo de assaltos possíveis que vêm dos 

impactos exteriores ou de nós mesmos. A condição 

de sobrevivência é dar asas à águia para que alce vôo 

e se salve nos céus. (BOFF, 1998, p. 141) 

 

 

1. As ciências em minha vida 

 

Durante minha infância, morei na casa de meu avô Victor. Cresci ouvindo-o 

falar sobre a importância da escola e da cultura que, ele acreditava, a escola poderia 

oferecer a um indivíduo. Presenciei várias vezes as brigas com minhas tias, por não irem 

para a escola (matarem aula para namorar, passear, ir ao cinema, etc.). Nesse ponto, 

meu avô era bastante rigoroso nas punições. Éramos tão próximos que podia sentir sua 

tristeza em ver o desinteresse que seus oito filhos mostravam pela escola. Eu não 

entendia por que isso acontecia, pois, quando íamos às escolas, achava tudo tão bonito, 

aqueles prédios imponentes, os professores tão arrumados. Certa vez, no colégio 

�modelo� situado na Via Anchieta, sentei-me junto a ele em uma sala muito grande e 

bonita e, vendo-o conversar com o diretor da escola, eu o observava com admiração.  

 

Depois deste encontro, sei que ele teve uma conversa séria com minha tia. 

Terminou de pagar seus estudos, e ela nunca mais voltou a estudar (somente agora, aos 
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47 anos, resolveu fazer enfermagem e tem se saído muito bem). Neste momento, ele me 

deu um livro que era dela, intitulado Antes que a natureza morra. (DORST, 1973) 

 

Fiquei muito feliz com o presente. Não entendia muito bem, mas o nome do 

livro já dizia tudo. As gravuras eram muito bonitas, retratando animais que eu nunca 

havia visto pessoalmente. Guardo este livro comigo até hoje. 

 

No ginásio, foi a decepção com o inglês. Com toda a certeza, a professora não 

tinha intenção de me magoar, por ser uma pessoa maravilhosa. Mas foi horrível quando 

ela leu os meus erros em voz alta, para toda a classe rir. Até hoje não convivo bem com 

essa língua. 

 

Cresci e cheguei à idade escolar. Tinha muita vontade de aprender e sempre fui 

bastante responsável com minha vida de estudante. Logo no início da jornada, encontrei 

problemas por escrever com a mão esquerda. Este pseudoproblema levou-me ao 

isolamento. Poderia ter-me tornado uma artista, de tanto desenho que fazia durante as 

atividades da classe; só não me tornei, porque se tratava de desenho estereotipado e não 

de desenho artístico. Escrevia da direita para a esquerda em meu caderno e sempre fui 

uma aluna muito inquieta. Portanto, os professores sempre chamaram minha atenção. 

Em alguns casos, cheguei a levar uns puxões de cabelo e até umas sacudidas. 

 

Continuei a trajetória escolar. Cheguei ao �Colégio� e lá também encontrei 

alguns professores que, penso eu, não acreditavam que seus alunos pudessem aprender. 

Mas já tinha certa maturidade e sabia o que queria. Conversava muito com meu pai, e 

meu avô ainda era vivo. Sempre me cobrava as atividades escolares. Meu primo já 



 

 

6 

cursava agronomia e também sempre conversava comigo sobre as profissões e as 

disciplinas que cursava, deixando-me muito interessada e com vontade de chegar ao 

Ensino Superior. Para isso, teria que ultrapassar essas barreiras, mas vez ou outra 

pensava em meu avô, que depositava tanta credibilidade na educação vinda da escola, e 

em meus tios e tias, que não queriam a educação que a escola tinha a oferecer. Concluí 

que eles não tinham problemas de aprendizagem, mas não tinham paciência para 

agüentar algumas posturas dos professores e acabavam se desencantando com a escola. 

 

Eu acreditava muito em meu avô. Não entendia o que estava errado, mas se ele 

dizia que a escola era importante, eu acreditava, sempre pensando: onde está a beleza 

desta relação? 

 

Sempre gostei da ciência, mas lecionar não era mesmo meu projeto de vida. 

Queria ser cientista: sempre me imaginei pesquisando em laboratório, trabalhando com 

as ciências naturais. E pude viver isso por cinco anos em uma indústria, onde, além dos 

meus afazeres normais, também orientava estagiários de Química. Gostava bastante. 

 

Nesta fase, já estava cursando Engenharia Química, onde tive contato com 

vários professores e várias formas de ensinar. Ainda não estava satisfeita, pois me sentia 

apenas um número. Tinha vontade de aprender, mas sempre ouvia a mesma resposta: 

este conteúdo você já tinha que ter dominado no colegial. Eu não fiz curso técnico e fui 

aluna de escola pública no Ensino Fundamental e no Médio. 

 

Nos intervalos, conversava muito com meu professor de Química Orgânica. 

Com ele, eu podia dizer o que pensava de alguns professores e o que esperava encontrar 
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no curso. Um dia, ele me olhou e disse: vou fazer sua transferência para Licenciatura e 

Bacharelado em Química. Tomei um susto, pois pensei: será que ele me acha 

�burrinha�? Não perguntei nada, acredito ter ficado com medo da resposta. Mas como 

eu estava em busca de algo, aceitei a transferência e não me arrependi. Foi com esta 

nova experiência que pude me ver crescer mais tarde como ser humano. Neste curso, 

tive contato com as disciplinas da Licenciatura, que na época cursei em regime de 

dependência. Como meus colegas, não dava muita importância atais disciplinas, mas 

confesso que a psicologia, a estrutura e funcionamento do ensino mexiam muito 

comigo. Contudo, eu ainda precisava acordar amadurecer, viver a educação. 

 

Neste período, já me encontrava lecionando Química e Física em escolas 

públicas. Eu gostava muito, mas algo estava fora de lugar, pois meus alunos não 

demonstravam o mesmo, e esta situação começou a me incomodar. Comecei a lembrar 

do meu avô e de meus tios e tias e me vi talvez acabando com muitos sonhos de 

meninos e meninas que estavam sob minha responsabilidade. Estaria eu levando medo, 

insegurança, intolerância e desprazer ao meu aluno? 

 

Percebi que me faltava algo. Eu estava robotizada, conhecia os conteúdos e 

pensava �sou ótima�. 

 

Fiz uma reflexão e resolvi que trabalhar com educação era o que eu queria. Nos 

laboratórios, a matéria-prima não conversava comigo. Já na escola eu interagia com 

pessoas, muitas pessoas, com variadas formas de pensar e agir. Busquei cursos de 

aperfeiçoamento, procurei conversar mais com meus colegas � não os da disciplina, 

mas das outras áreas de conhecimento. Comecei a participar de congressos e percebi 
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que já estava melhorando. Neste período, houve um concurso para coordenador 

pedagógico, e eu passei. Fui trabalhar, em uma escola localizada próxima à minha casa, 

na modalidade educação de jovens e adultos (EJA), no período noturno. Então, vi 

escola/educação com um novo olhar. Foi uma experiência muito boa: acompanhava o 

trabalho da direção, tinha momentos de conversa com todos os professores, inclusive 

com os eventuais (docentes que atuam na substituição de professores faltantes) e 

também podia ouvir dos alunos suas expectativas e decepções. 

 

Sentia renascer meu espírito investigativo. Estava percebendo que os problemas 

que eu enfrentava no desempenho de minhas funções como professora não eram apenas 

meus, pois meus colegas também os sentiam e, por sua vez, o estudante também 

mostrava insatisfação. 

 

Comecei a trabalhar durante as reuniões semanais com o grupo (HTPC) com 

textos relacionados à educação. Geralmente usava os textos do professor Mário Sergio 

Cortella e pude sentir um amadurecimento no grupo. Também tive a oportunidade de 

ouvir alguns comentários dos professores eventuais, criticando professores do curso de 

licenciatura, que por vários anos se utilizavam das mesmas avaliações, sem se preocupar 

em preparar avaliações adequadas à classe em questão. Durante essas conversas e 

debates com o grupo de trabalho, pude perceber que, durante toda minha trajetória na 

educação, sempre me dediquei às ciências naturais e deixei de lado as ciências sociais. 

Eu precisava me humanizar e me politizar. Era o que estava faltando para que eu me 

tornasse uma educadora.  
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Comecei a gostar ainda mais da escola. Fui fazer um curso lato sensu em 

Magistério para o Ensino Superior. Neste curso, pude organizar minhas idéias e percebi 

que as ciências naturais e as sociais devem caminhar juntas. 

 

Surgiu então o concurso para direção escolar. Resolvi tentar, pois, como gestora, 

poderia trabalhar com mais autonomia para desenvolver um trabalho pedagógico e 

social que contribuísse para o melhor funcionamento da escola pública. Passei no 

concurso e hoje sou diretora efetiva, lotada numa escola conceituada na região em que 

se localiza. 

 

Eu acredito na educação. Penso que, por meio de nossas ações, podemos mudar 

algumas coisas. Ainda me lembro das situações que vivi até chegar onde hoje me 

encontro e acredito poder ajudar a construir uma educação de melhor qualidade, na qual 

os sonhos das crianças não sejam destruídos.  

 

Estou muito contente com a profissão que escolhi. Lembro-me quando dizia que 

gostava das ciências naturais, porque envolvia pesquisa e, de fato, queria mesmo era ser 

cientista. Penso que me tornei cientista: pesquiso e investigo o tempo todo, pois a 

educação, como a sociedade, está em constante movimento, e a todo o momento, em 

reuniões de equipe, troco experiências com os colegas. Sempre temos algo novo para 

discutir.  

 

Como professora de Química, recordo-me que, em meu curso de graduação, 

passaram-me muitas fórmulas prontas. Tinha muitas aulas práticas e com dificuldade, 
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�memorizava� todas as fórmulas. As aulas práticas eram muito gostosas, pois podíamos 

trabalhar com os materiais de laboratório e também com os inúmeros reagentes. 

 

Mas não conseguia estabelecer relações nas quais pudesse entender os 

problemas trabalhados em sala de aula articulados com as práticas executadas no 

laboratório. Sentia-me mal, incompetente. Parecia que todos os meus colegas entendiam 

o que se passava, e por isso eu fingia saber também. 

 

Ter a minha primeira turma para ensinar aquilo a que me propunha foi uma 

tristeza, porque me deparei com conteúdos que não eram bem os que eu tinha visto. 

Sabia resolver exercícios de forma mecânica, sem fundamentos, sem estabelecer 

relações significativas com a teoria. 

 

2. Da história pessoal às contingências pedagógicas 

 

Fiz este breve relato porque foi com minhas experiências como docente da 

disciplina de Química em escolas de Ensino Médio da rede pública, como coordenadora 

pedagógica e agora como diretora escolar, que pude perceber que as dificuldades que 

me tomaram no início da carreira não eram particularmente minhas. São dificuldades 

que acompanham a trajetória da maioria dos profissionais da educação até os dias 

atuais. 

 

Percebo que somos vítimas de um processo de formação não problematizado e 

pouco fundamentado, tanto em relação às áreas específicas, como no que tange a 

aspectos do desenvolvimento e aprendizagem, devendo mencionar ainda a própria 
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organização metodológica do ensino. Ao desempenhar nossas funções docentes, vimos 

mantendo o círculo vicioso � e o mais grave, sem encontrar saídas, ao contribuirmos 

de forma direta para a exclusão social, procurando trabalhar apenas os conhecimentos 

técnicos através dos conteúdos já enraizados e descolados de problemas políticos sociais 

e econômicos. Arroyo (2001), em seu texto �Educação em tempos de exclusão�, coloca 

como primeiro destaque o avanço nas tentativas de trazer a educação para os processos 

de humanização e desumanização � um grande avanço para uma educação que até 

então se apresentava apenas conteudista. O momento atual da educação latino-

americana cria possibilidades sociais de nos humanizar ou nos desumanizar: estamos 

mais livres para reencontrar os vínculos entre educação, trabalho e exclusão social. 

 

É urgente rever-se a formação do professor, nos cursos de Pedagogia e demais 

licenciaturas, de forma a incorporar os conhecimentos político-culturais necessários ao 

educador, bem como rever a área de fundamentos da educação, cuidando para que não 

faltem os embasamentos sociológicos, filosóficos, psicológicos antropológicos e 

históricos, aportes fundamentais para se quebrar o círculo vicioso enunciado acima. 

 

Tornar a construção do conhecimento possível para os estudantes significa partir 

de referências consistentes, presentes nas áreas científicas que envolvem a educação. 

 

Não sou ingênua de pensar que são apenas as questões de formação profissional 

que impedem as transformações da escola. Cursando agora o mestrado em Educação na 

linha de políticas e gestão educacional, acredito que a melhoria na formação do 

professor e na qualidade da educação vai além desses aspectos. É preciso adotar uma 

política educacional realmente voltada para o contexto efetivo, o que até hoje não é 
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realidade. Acredito que o momento atual da educação seja o pior, pois se fala da 

educação como um direito de todos, do ensino básico até mesmo à universidade, fala-se 

da democratização da escola, mas a qualidade do ensino não tem sido cuidada. A 

quantidade de pessoas na escola é fundamental, mas não podemos parar por aí. Já foi 

muito discutida na comunidade acadêmica a importância de atender aos aspectos 

quantitativos e qualitativos, se quisermos democratizar o ensino. A qualidade está ligada 

a uma série de questões que não se relacionam apenas à responsabilidade pedagógica do 

professor. Logo, insistir no aprimoramento do pedagógico é uma questão política. 

 

Outros problemas relacionados à qualidade do trabalho pedagógico são os que se 

referem à baixa remuneração do professor. Para manter-se, o docente precisa assumir 

um número excessivo de aulas e precisa se desdobrar, cumprindo sua jornada em vários 

estabelecimentos escolares, o que o impossibilita de freqüentar cursos de atualização. O 

profissional da educação está com uma carga de trabalho muito grande, o que leva 

rapidamente ao estresse e à depressão. Estudos sobre o mal-estar docente, como o de 

Calmonez (2007), têm demonstrado que é uma tarefa impossível o professor tentar 

responsabilizar-se sozinho pelo ensino, responder sozinho por uma prática social tão 

complexa como a educação, o que acaba afetando drasticamente sua saúde.  

[...] uma formação permanente de professores e professoras, com uma prática político-

pedagógica progressista ou democrática, focada não só no que o professor deve saber para 

ser professor, mas como ele deve ser para ser professor, oferece contribuições 

fundamentais para o processo de assunção pessoal e superação do mal-estar docente, não 

como solução mágica, mas como reflexão, sensibilidade e ação críticas constantes. 

(CALMONEZ, 2007, p. 128) 

O espaço escolar deve propiciar formas para que o educando tenha interesse pelo 

ensino. Ao tratar da questão de ensino, vou focalizar o ensino de ciências, pois, como 
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relatei, este desafio foi posto pela minha pesquisa, pelo distanciamento entre teoria, 

compreensão e prática presente em minha formação para professora de Química. Não 

temos o direito de reduzir o espaço escolar a um local de reprodução do conhecimento. 

Tal espaço deve ser um local de verdadeira apropriação dos conceitos tratados em 

qualquer área do conhecimento social e político. É fato que existem muitos professores 

que prestam um desserviço à educação, trabalhando conteúdos defasados, não 

motivando suas turmas, não seduzindo os alunos para a aventura do conhecimento. Há 

professores que trabalham no ensino público e também na rede privada: esses docentes 

deixam bem claro que seu trabalho na rede privada é diferenciado, porque, se não 

cumprirem sua tarefa, podem ser demitidos. Isso significa que, mesmo na rede privada, 

sua preocupação não é exclusivamente com o ensino, mas com o salário que recebem, 

não podendo deixar de contar com este. Como na rede pública a vigilância é frouxa, não 

é preciso fazer trabalho diferenciado. Há professores próximos à aposentadoria, que 

contam dia após dia o momento de �sair do Estado�, não concordando com os projetos 

propostos ou as idéias inovadoras. 

 

Nesse sentido, embora reconhecendo a presença de diversos fatores políticos, 

culturais, administrativos e propriamente educacionais no processo do ensino, volto meu 

enfoque para a aprendizagem significativa da Química, com ênfase na visão 

vygotskyniana de ensino-aprendizagem, como o faz Maldaner (2001), ao afirmar que o 

importante não é aprender Química e, sim, aprender a pensar quimicamente. Embora 

abordando o ensino da Química, traremos para a reflexão dos educadores elementos 

válidos para o ensino de qualquer conteúdo do conhecimento. Assim, na Matemática 

aprender a pensar matematicamente, na História aprender a pensar historicamente, 

abrangendo a aprendizagem significativa em todas as áreas do conhecimento. 
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Como esta dissertação insere-se na linha de Política e Gestão Educacional, vou 

focalizar o histórico das políticas de formação do professor de Química. Isto, por sua 

vez, envolve o conhecimento das diretrizes nacionais sobre a formação do professor de 

Química. 

 

A revolução tecnológica trouxe a necessidade de profissionais especializados e 

mais bem preparados, pois houve uma evolução no mercado de trabalho. 

 

As universidades tiveram de conceder mais espaço à formação científica e 

tecnológica, para atender à procura de especialistas que estejam a par das tecnologias 

mais recentes. As universidades precisam adaptar-se às necessidades da sociedade 

moderna. 

 

Reportando-nos ao pensamento de Vygotsky, vemos que os seres humanos estão 

em constante interação com objetos de ação e de conhecimento, com signos e 

significados culturais e com outros sujeitos, em situações de construção coletiva de 

significados. 

 

Na verdade, são as experiências vivenciadas com outras pessoas que irão marcar 

e conferir aos objetos um sentido afetivo, determinando, dessa maneira, a qualidade do 

objeto internalizado. Assim, pode se entender que, no processo de internalização, estão 

envolvidos não só os aspectos cognitivos, mas também os afetivos. 

 

De acordo com Oliveira (2005), o pensamento de Vygotsky mostra a 

importância de que na escola se trabalhe a contextualização de conceitos concretos e 
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abstratos, bem como de conceitos cotidianos e científicos, para um grau superior de 

generalização e abstração, em que predomine a importância de sistemas de 

conhecimento organizados e compartilhados. Ao pensar na ruptura com o cotidiano, 

Vygotsky mostra que nossas instituições escolares exibem uma heterogeneidade de 

aprendizes, com percursos de formação conceituais muito singulares, provando ser 

necessário estabelecer pontos de partida e caminhos de aprendizagem que favoreçam 

relações significativas entre, de um lado, os conceitos e teorias que fazem parte do 

conhecimento de cada sujeito e, de outro, aqueles que constituem o campo do novo, a 

ser apropriado a partir da situação escolar. Com a idéia da construção de significados, 

ele deixa claro que a complexa, constante e intensa relação entre signos, sujeitos, 

significados e objetos gera conceitos e redes conceituais que nunca estão acabados e 

definidos, mas sempre sujeitos a transformações. 

 

Dentro desta mesma visão, concluímos que o grande problema da educação em 

Química não é simplesmente aprender as fórmulas químicas e aplicá-las, mas, como 

afirma Maldaner (2001), levar o professor e o aluno a �pensar quimicamente�, ler a 

Química e seus conceitos significativamente � ou seja, transpor o conceito científico 

para a realidade do mundo, para superar o pensamento mágico que impregna a 

representação resultante do senso comum. 
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Capítulo I 

 

EM BUSCA DE UMA POLÍTICA PARA A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE 

QUÍMICA 

 

O mundo é do tamanho do conhecimento que temos 

dele, Alargar o conhecimento, para fazer o mundo 

crescer, e apurar seu sabor é tarefa dos seres 

humanos. É tarefa, por excelência, de educadores. 

(RIOS, 2001, p. 24) 

 

 

1.1. Justificativa da pesquisa 

 

Durante minha atuação como professora e coordenadora pedagógica na rede 

estadual de ensino e atualmente como diretora escolar, também na rede pública, tenho 

acompanhado as dificuldades que os professores encontram no desempenho de sua 

função, para auxiliar o educando na construção de conhecimentos.  

 

A globalização derruba as fronteiras do conhecimento e leva a sociedade de 

várias formas fazer uso das mais variadas e modernas formas tecnológicas, que não têm 

encontrado espaço nas práticas pedagógicas, pois os professores em geral não estão 

preparados para o uso das novas tecnologias. 

 

A escola, independente do nível de formação que ofereça, deve ser vista como 

espaço privilegiado para a socialização da cultura, o que não pode significar a 
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supervalorização da função de transmitir conhecimento. Não se pode confundir 

conhecimento com informação, pois o conhecimento é construído pelas pessoas em seu 

processo de desenvolvimento, durante o qual vão potencializando suas funções mentais 

superiores, tornando-o significativo e importante para a sua vida e o seu desempenho 

global. A informação, por sua vez, é cumulativa, e nesse sentido temos que ver as 

escolas como lugar privilegiado para a produção de conhecimento, embora as 

informações tenham um papel significativo nesse constructo. 

 

Em minha atuação como gestora, tenho constatado o descontentamento do 

professor de Química em não ter seus objetivos alcançados. Queixam-se do desinteresse 

do aluno, das incessantes contestações sobre a postura e a atuação do professor. Isto 

também de alguma forma ocorreu comigo, como relatei em minha trajetória escolar. 

 

Tenho constatado, na prática administrativa, que os professores se preocupam 

em trabalhar de acordo com a lei que rege a educação nacional, sem acreditar, porém, 

que esta possa estar sendo benéfica à sociedade � e, assim, não contribuem para a 

formação do aluno. 

 

Percebo que, ao mesmo tempo em que tais docentes têm como objetivo formar um 

discente autônomo, apresentam resistências em aceitar este aluno, em dialogar com ele e 

fazer com que reflita sobre suas ações, enquanto também refletem sobre as suas próprias 

ações. 

 

Não tenho a pretensão de encontrar soluções para todos os problemas que 

envolvem a formação política e pedagógica do professor de Química. Procuro, sim, 
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discutir suas dificuldades e refletir criticamente sobre algumas das razões pelas quais 

isto vem ocorrendo, principalmente aquelas ligadas às políticas de formação dos 

professores daquela disciplina � embora não se possa deixar de lado as demais 

licenciaturas, independente de sua área específica. A partir da explicitação dos 

principais problemas, temos, de fato, que nos preocupar com a política de formação do 

educador do século XXI, para a qual esta dissertação se volta. 

 

A responsabilidade do professor, que vai além da sua disciplina específica, é 

formar para a cidadania. Para isso, precisa fazer com que seus alunos se apropriem dos 

conhecimentos produzidos e acumulados pela humanidade. Isto é particularmente 

importante para o professor de ciências, uma vez que ciência e tecnologia são marcas da 

sociedade moderna. 

 

Nesta direção, o problema de pesquisa resume-se em procurar responder a 

algumas indagações. 

 

Os professores de Química que atuam no Ensino Médio estão sendo formados 

para enfrentar as exigências colocadas pelos parâmetros curriculares nacionais para o 

Ensino Médio (PCNEM) e a realidade vivida na escola pública, considerando que este 

documento contempla as mais conceituadas diretrizes da educação em geral e das 

disciplinas específicas em particular? Em outras palavras: o contexto histórico, social e 

político da escola atual faz parte do repertório de conhecimentos pedagógicos do 

professor de Química, ou este apenas aprende os conteúdos dessa área do 

conhecimento? 
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É importante o futuro educador estar preparado para trabalhar com os PCNEM, 

cujo objetivo é superar o paradigma da educação livresca que ainda faz parte do nosso 

dia-a-dia, o que significa possibilitar o exercício mais crítico da cidadania. 

 

Neste momento, os recursos tecnológicos da comunicação e informação estão 

presentes de forma muito intensa em todos os setores e segmentos sociais. Por esse 

motivo, trazem desafios significativos para a educação. O educador se depara com uma 

orientação legal, que se propõe a encaminhar uma transformação no sistema 

educacional brasileiro. 

 

O documento não busca impor, mas possibilitar que o professor trabalhe, 

incorporando os avanços teórico-metodológicos que surgem com as novas tendências 

educacionais. 

 

A educação, nas diretrizes curriculares, passa a ter uma nova perspectiva, 

abandonando a reprodução do conhecimento e passando a privilegiar a construção do 

conhecimento pelo aluno. Nesse processo, o professor é um mediador privilegiado que 

valoriza a capacidade humana do educando, valoriza sua realidade e acredita que educar 

é fazer uma �[...] intervenção que além do conhecimento dos conteúdos bem ou mal 

ensinados e/ou aprendidos implica tanto o esforço de reprodução da ideologia 

dominante, quanto o seu desmascaramento. Dialética e contraditória, não poderia ser a 

educação só uma ou só a outra dessas idéias [...]�, indiferente �a qualquer dessas 

hipóteses, a da reprodução da ideologia dominante ou a de sua contestação, a educação 

jamais, é ou pode ser�. (Freire, 1996, apud SOUZA, 2001, p. 110-111) 
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O momento exige uma atuação docente que consiga contribuir de maneira 

efetiva para o estabelecimento de uma educação de qualidade em todo o país. 

Precisamos de professores profissionais, especialistas e isso não significa um 

profissional que apenas tenha domínio de sua área curricular. Precisamos formar 

professores com condições de adquirirem e desenvolverem a cultura com seus alunos.  

 

1.2. O problema 

 

Reconheço em minha própria formação as inúmeras fragilidades em relação ao 

ensino e à aprendizagem de Química, quer seja no Ensino Médio, quer seja no Ensino 

Superior. Por outro lado, tenho em mente as disposições legais e as orientações 

curriculares das políticas educacionais atuais, que incorporam aportes teóricos 

fundamentais para que a aprendizagem se concretize, e também as transformações nos 

procedimentos pedagógicos, que não acompanham o desenvolvimento das ciências da 

educação. Nessas condições, pretendo responder às questões a seguir. 

 

1) Os professores de Química que atuam no Ensino Médio estão sendo formados 

para enfrentar as exigências colocadas pelos PCNEM e pela realidade vivida na escola 

pública, considerando-se que este documento contempla as mais conceituadas diretrizes 

da educação em geral e das disciplinas específicas em particular? Em outras palavras: os 

contextos históricos, sociais e político da escola atual fazem parte do repertório de 

conhecimentos pedagógicos do professor de Química, ou este apenas aprende os 

conteúdos dessa área do conhecimento? 

 

2) O que o professor de Química faz, para que o aluno aprenda Química? 
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3) A política de formação do professor de Química dá conta de formar o químico 

educador? 

 

1.3. O objetivo 

 

A pesquisa tem o objetivo de verificar se os atuais cursos de graduação em 

Química têm contribuído para uma prática docente que corresponda às necessidades da 

atual reforma educacional brasileira, como preconizada pelos PCNEM. 

 

1.4. A natureza da pesquisa 

 

Para obter dados sobre estas questões, pretendo realizar uma pesquisa qualitativa 

de cunho etnográfico, aplicando questionários a um grupo de 12 professores de Química 

que atuam no Ensino Médio da rede pública estadual da Grande São Paulo. 

 

O questionário foi elaborado tendo por base a pesquisa realizada por García de 

Barros e Martinez Losada (2001), um estudo com professores da educação básica na 

Espanha.  

 

Guardadas as devidas proporções e tendo em vista a natureza do estudo 

realizado por essas estudiosas (quantitativo e qualitativo), considerando que a 

modalidade de ensino em que atuam os sujeitos de sua pesquisa � ensino básico e 

professores polivalentes � e, ainda, a amplitude maior das ciências tratadas (ciências 

naturais em geral), é necessário explicitar que esta pesquisa se dará com docentes 
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licenciados em Química, que ministram esta disciplina no Ensino Médio de escolas 

públicas. 

 

Duas orientações expressas pelas referidas autoras no questionário que propõem 

serviram de base para o questionário que apliquei nesta pesquisa, adequando-as ao 

contexto em que atua o professor de Química: a) averiguar que tipo de atividade se 

realiza habitualmente no ensino de Química e com que objetivo; b) conhecer a 

importância que os professores respondentes atribuem aos procedimentos que utilizam, 

bem como sua presença ou não nos diferentes temas tratados por eles no programa. 

 

O questionário abordará questões relacionadas aos conteúdos de ensino, 

ampliando-se o conteúdo também para procedimentos e atitudes. Os dados obtidos serão 

analisados à luz das teorias anteriormente tratadas, bem como das propostas contidas 

nos PCNEM.  

 

Quando levanto a questão da dificuldade do educador se relacionar com o aluno, 

não me refiro exclusivamente à relação didática que acontece no Ensino Médio, 

modalidade de ensino em que atuo e na qual sinto este problema, mas também à relação 

entre educador e educando no Ensino Superior, por onde passei há algum tempo, mas que, 

como se pode constatar por inúmeros estudos, não mudou significativamente até os dias 

de hoje. 

 

Reportando-nos a Vygotsky (1994, apud OLIVEIRA, 2005) � que destaca a 

importância das interações sociais, trazendo a idéia da mediação e da internalização 

como aspectos fundamentais para a aprendizagem e defendendo que a construção do 
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conhecimento ocorre a partir de um intenso processo de interação entre pessoas �, a 

relação didática entre professor e aluno, entre aluno e aluno, entre aluno e conhecimento 

precisa impregnar o cotidiano da sala de aula. Diante da dificuldade que existe para esta 

interação, exatamente devido a diferenças sociais e culturais, as atividades pedagógicas 

precisam necessariamente, atender os diferentes pontos de partida dos alunos.  

 

No aspecto aprendizagens dos conteúdos, em referência às aprendizagens de 

Química, professores e alunos vivem um grande problema, que é a descontextualização 

entre os conteúdos teóricos e os práticos, que, associados à dificuldade de interação 

entre educador e educando, fica difícil de superar. Principalmente considerando a nova 

demanda do mundo contemporâneo à escola, que coloca desafios no sentido de preparar 

o indivíduo para participar de forma atuante na sociedade. 

 

Neste sentido, recorremos a Vygotsky, que postula a escola como a instituição 

que deve oferecer conteúdos e desenvolver modalidades de pensamento bem específicas 

e, dessa maneira, desempenha um papel diferente e insubstituível na apropriação, pelo 

sujeito, da experiência culturalmente acumulada. 

 

Justamente por isso, a escola representa o elemento imprescindível para a 

realização plena do desenvolvimento dos indivíduos, motivo pelo qual buscamos o 

embasamento teórico em Vygotsky no tocante ao desenvolvimento cognitivo e a 

interação entre educador e educando.  

 

Fazem parte ainda do referencial teórico deste estudo Otavio Aloísio Maldaner, 

que discute a formação inicial e continuada de professores de Química, e García Barros 
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e Martinez Losada, que tratam de procedimentos e atividades que valorizam o ensino 

das ciências.  

 

Já no segundo capítulo, trago a normatização das licenciaturas e bacharelados 

em Química, com o perfil esperado para esses profissionais, a partir da Lei nº 9.394/96 

(a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) e da proposta curricular nacional 

para o ensino de Química. Neste momento, tenho como objetivo verificar quais foram 

os aspectos evolutivos que tivemos, comparando com as resoluções que antecederam 

essa lei.  

 

No terceiro capítulo, esclareço que a pesquisa é de caráter qualitativo, aponto as 

categorias a serem analisadas e a forma como pretendo desenvolver a investigação, que 

se deu por meio de questionários. Os questionários foram respondidos por professores 

efetivos e ocupantes de função atividade na disciplina de Química na rede estadual de 

ensino. Segue-se a análise dos dados obtidos, agrupados nas seguintes categorias, 

extraídas do quadro teórico utilizado por Garcia Barros e Martinez Losada (2001) e 

também presentes no referencial teórico dos PCNEM: aprendizagem de conceitos; 

aprendizagem de procedimentos; aprendizagem de atitudes. 

 

1.5. A legislação e a profissionalização das ciências químicas 

 

Por conta do crescimento do número de formados em Química e pela 

importância que esta ciência vinha mostrando para a economia brasileira, houve 

necessidade de uma regulamentação. Esta se deu por meio do Decreto-Lei nº 5.452, de 

1º de maio de 1943, e pela Lei nº 2.800, de 18 de junho de 1956, que criaram o 
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Conselho Federal de Química e os respectivos conselhos regionais, disciplinando a 

profissão de químico, e o Decreto nº 85.877, de 7 de abril de 1981, que estabeleceu 

normas para a execução da lei anterior sobre o exercício da profissão de químico. A 

partir desse período, é possível destacar decretos e resoluções visando organizar os 

currículos e a formação dessa ciência. 

 

Em 28 de novembro de 1968, foi promulgada a Lei nº 5.540, importante e decisiva 

para o ensino superior, pois trouxe mudanças no âmbito das licenciaturas, introduzindo a 

relação entre custo e benefício, capital humano e mercado de trabalho. Trouxe ainda a 

primeira departamentalização, separando conteúdos específicos e conteúdos pedagógicos. 

Os conhecimentos específicos passaram a ser responsabilidades do Departamento de 

Química e os conteúdos pedagógicos, do Departamento ou da Faculdade de Educação. 

Esta lei marcou a separação entre o que ensinar e o como ensinar. 

 

Essa legislação também traz outra conseqüência: a separação entre licenciatura e 

bacharelado, criando a licenciatura curta como justificativa à alta demanda do mercado, 

que trouxe grande número de alunos para o 2º grau. A Resolução nº 72 normaliza o 

número de horas do curso de Química e sua duração: licenciatura mínima de 2.500 

horas de atividades e três anos de duração, podendo ser o curso desenvolvido no 

máximo em seis anos; a licenciatura curta foi reduzida para 1.200 horas, mantendo-se o 

mesmo currículo anterior. A Resolução CFE nº 30/74 regulamentou a licenciatura em 

Ciências, fixando um currículo mínimo e a duração do curso, especificando as partes 

comuns, diversificada e de formação pedagógica. O artigo 1º, inciso II, letra b item 4, da 

Portaria MEC nº 399, de 28 de junho de 1989 (revogada em 12 de junho de 1998), 
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facultou ao licenciado em Ciências/Química o registro para lecionar Ciências Físicas e 

Biológicas e Matemática no 1º grau e Química no 2º grau. 

 

Percebe-se que, nos anos 70, foi privilegiado o tecnicismo. Isto porque o 

desenvolvimento industrial trouxe, no bojo da racionalidade técnica, utilizada para 

aumentar a acumulação capitalista, a fragmentação do trabalho produtivo, o que 

significou a separação das funções do pensar e executar o trabalho, a qual, por sua vez, 

levou à separação entre a produção de conhecimento (ciência) e a sua aplicação 

(tecnologia). 

 

O período de 1950 até o final do século XX foi caracterizado pelo paradigma 

positivista de ensinar ciências através da descoberta e redescoberta, a partir de 

experimentos com o objetivo de preparar alunos para serem cientistas. Isto influenciou 

sobremaneira a atividade docente. 

 

No final da década de 70, foi divulgado o método construtivista, que visa à 

construção de conhecimento pelo aluno ao longo de atividades dirigidas de modo a 

conduzi-lo a relacionar suas hipóteses e o conceito científico já estabelecido. 

 

O professor, como organizador dos componentes para planejar os processos de 

ensino-aprendizagem, começa a se constituir no final dos anos 70, quando a prática 

social entra em conexão com o sistema econômico e político que se vivia naquele 

momento. 
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No início dos anos 90, com a introdução da perspectiva sócio-histórica, do papel 

central da linguagem e das interações sociais no processo de ensino e aprendizagem, o 

professor passa a ter um papel fundamental na construção do conhecimento. O foco do 

ensino deixa de ser o aluno isoladamente e se volta para as interações discursivas 

mediadas pelo docente. Pudemos observar mudanças nas abordagens pedagógicas como 

base para o conhecimento e a comunicação. Falou-se muito em competências e 

habilidades, aprender a aprender, aprender a pensar, visão profissional contínua e 

permanente. 

[...] com a promulgação da Lei 9.349/96, apoiada em aparato legal, a Pedagogia da 

Competência é abraçada com euforia por educadores de vocação neoliberal, que 

consciente ou inconscientemente privilegiam o desenvolvimento de competências como 

eixo dos objetivos educacionais, sem se preocupar em estudos e pesquisas que 

comprovem as suas expectativas e convicções. (ALVES, 2003, p. 5) 

No aspecto inovador das competências, os trabalhos realizados por Acácia 

Kuenzer merecem destaque, quando alertam para o conceito de competência como 

papel central nas diretrizes curriculares para o Ensino Médio, para a educação 

profissional e a formação de professores, remetendo a atenção para o significado de 

caráter ideológico atribuído à categoria competência pelo Estado nas políticas 

educacionais. Por mais sedutor que seja o discurso, é preciso atentar para sua 

ambigüidade: apesar de se apresentar como universal, essa modalidade de conceito 

envolve muita articulação entre as dimensões psicomotora, cognitiva e afetiva (fazer, 

saber e ser), para o que é fundamental o domínio dos conhecimentos científico-

tecnológicos e sócio-históricos adquiridos, mas não comuns a todo cidadão. 

A escola é o lugar de aprender a interpretar o mundo para poder transformá-lo, a partir 

do domínio das categorias de método e de conteúdo que inspirem e que se transformem 

em práticas de emancipação humana em uma sociedade cada vez mais mediada pelo 
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conhecimento. O lugar de desenvolver competências, que por sua vez mobilizam 

conhecimentos, mas que com eles não se confundem, é a prática social e produtiva. 

(Confundir estes dois espaços, proclamando a escola como responsável pelo 

desenvolvimento de competências, resulta em mais uma forma, sutil, mas extremamente 

perversa, de exclusão dos que vivem do trabalho). (KUENZER, 2002, p. 6) 

Os cursos de licenciatura em Química não tinham identidade própria. Eram 

apêndices dos cursos de bacharelado, não havendo distinção dos conteúdos. As 

disciplinas eram desarticuladas; as de cunho pedagógico eram cursadas com a finalidade 

de se ter mais uma opção de trabalho, não por identificação com o curso. Os conteúdos 

eram mais de caráter informativo que formativo. Tudo isso contribuía para a formação 

deficitária do licenciado e também do bacharel em Química. 

 

Com a promulgação da Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional), o curso de licenciatura em Química passou a se destinar à formação de 

professores para os Ensinos Fundamental e Médio, revogando-se os dispositivos que 

regiam os currículos anteriores e motivando o estabelecimento e a adoção de novas 

diretrizes curriculares. 

 

Tendo em vista a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), busca-

se uma formação geral do estudante, falando-se em ética, cidadania e currículos 

flexíveis com disciplinas optativas. A licenciatura curta desapareceu; a prática docente 

deve estar presente desde o início do curso, com comprometimento de todo o corpo 

pedagógico e específico. 

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Química (Parecer 

CNE/CES nº 1.303, de 6 de novembro de 2001) procuram de certa forma equilibrar os 
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conhecimentos específicos e pedagógicos e a prática. Comparando estas diretrizes com 

a Resolução CFE nº 30/74, percebe-se um grande impacto: cursos de Licenciatura com 

três anos de duração e carga horária de 2.800 horas, além de 400 horas de prática ao 

longo do curso. 

 

Com o Decreto nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005, que no seu artigo 1º 

regulamenta o artigo 80 da LDB, caracteriza-se a educação à distância como 

modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de 

ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e 

comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em 

lugares ou tempos diversos. 

 

1.6. A formação do professor de Química: o que recomendam as diretrizes 

curriculares do ensino superior, os PCNs e as orientações curriculares para o Ensino 

Médio. Diretrizes curriculares para cursos de Química (bacharelado e licenciatura 

plena) 

 

O rápido desenvolvimento tecnológico traz uma sociedade em que a informação 

é veiculada com imensa rapidez e de várias formas. Esta nova realidade é percebida no 

meio educacional e também no social. A mídia é a veiculadora mais fiel dessa 

transformação.  

 

A universalização do ensino é uma das necessidades que a sociedade 

contemporânea acarreta, o que implica rever as instituições de Ensino Superior de 

formação de docentes. A preocupação com o desenvolvimento da sociedade tem levado 
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a uma avaliação crítica da formação do professor universitário, considerando-se os 

processos de avaliação cujos resultados indicam que o professor precisa ter condições 

de pesquisa e boa formação técnico-pedagógica. 

 

O quadro de mudanças sociais impõe a revisão nos currículos dos cursos de 

licenciatura e bacharelado dos diferentes componentes curriculares, incluindo a 

disciplina de Química. É preciso que os currículos permitam que o futuro professor 

entre em contato com conteúdos formativos que lhe possam ser úteis no ensino da 

Química e com químicos professores com conhecimentos suficientes para uma interação 

responsável entre o educador, o educando e a sociedade. O discurso da atual LDB 

sinaliza a formação de uma sociedade mais ética, solidária, responsável, o que implica 

em currículos flexibilizados com presença do trabalho interdisciplinar. Para que estes 

novos currículos cumpram o seu papel, exige-se um novo perfil de educador, um 

profissional que tenha condições de considerar a aprendizagem como um processo 

contínuo, um educador capaz de tratar as teorias como verdades provisórias, não de usá-

las como dogmas ideológicos, levando os educandos à produção do seu próprio 

conhecimento, à leitura crítica da realidade e também a uma nova postura frente à 

sociedade. Nesta visão do novo cidadão, o Ministério da Educação e o Conselho 

Nacional de Educação (CNE) formulam e divulgam, por meio do Parecer CNE/CES nº 

1.303/01, as Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Química. 

 

Fazendo uma reflexão sobre as leis que normalizam o ensino da Química, 

podemos observar que houve uma separação entre o curso de licenciatura e o curso de 

bacharelado, sendo que existem diferenças consideráveis em um e outro caso. 
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Quanto ao perfil, às competências e às habilidades esperadas dos profissionais 

formados por estes cursos, percebem-se pontos que são comuns e outros que realmente 

são bem diferentes. 

 

O perfil esperado do bacharel em Química, entre outras qualidades, inclui 

domínio das técnicas básicas de utilização de equipamentos de laboratório e condições 

de atuar ativamente na sociedade moderna. Do licenciado, espera-se formação sólida e 

abrangente nos diversos campos da Química, bem como conhecimentos na área 

pedagógica. 

 

Como é possível conceber dois perfis para o mesmo profissional, sendo que um 

atua na indústria, mas é ao mesmo tempo formador de técnicos e nesse caso ele recebe 

estagiários tanto de curso superior, quanto dos cursos técnicos, e em tal momento, é um 

professor diante de um aluno e não um treinador de pessoas? Com certeza, ele também 

precisa ter conhecimentos de didática e de psicologia. Por outro lado, o licenciado em 

Química, que na verdade é um professor, precisa ter conhecimentos para a utilização de 

equipamentos de laboratório e condições de atuar na sociedade moderna, visto que deve 

preparar alunos para trabalhar nas condições desta sociedade. 

 

No aspecto do currículo do curso de formação desses profissionais, pode-se 

perceber que somente ao licenciado estão previstos conhecimentos educacionais, tanto 

no aspecto filosófico e social, como no aspecto do processo de ensino e aprendizagem 

(como processo humano em construção). Espera-se que, com esta formação, tenha 

condições de preparar recursos didáticos e outros, para dar conta da mediação que deve 

fazer entre a Química, como objeto do conhecimento, e seus alunos. 
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Vimos, no breve levantamento da legislação e profissionalização na área 

química, que os cursos de licenciatura e bacharelado já foram ministrados 

concomitantemente, havendo a possibilidade de se ter a licenciatura curta, porém as 

disciplinas das áreas humanas também faziam parte do curso de bacharelado. 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação trouxe mudanças para a educação. 

Dentre outras, coloca a exigência referente à formação dos professores para atuar na 

educação dos Ensinos Fundamental e Médio. O educador deve ter essa formação 

pedagógica colocada como exigência, dando-se abertura para a atuação de técnicos 

somente na falta do profissional devidamente habilitado. Com isto, ocorre grande 

número de licenciados que atuam como professores eventuais e tendo que se desdobrar 

no trabalho em várias escolas na rede estadual de ensino. Por razões de ordem 

burocrática (licença para lecionar), as instituições particulares, muitas vezes, dão 

preferência para o professor técnico que atua na indústria, pensando apenas em seus 

conhecimentos práticos e, ao mesmo tempo, no ingresso dos alunos nos bons cursos 

superiores, desconsiderando a necessidade de a licenciatura precisar apoiar-se em 

conhecimentos e no desenvolvimento de pesquisas como se apóia o bacharelado.  

 

Nesse ponto, reporto-me à palestra do professor Otavio Aloísio Maldaner 

proferida no XIII Encontro Nacional de Ensino de Química, em que deixou bem claro 

que neste momento não temos nem educador-químico nem químico-educador. O 

primeiro pode até ter um grande conhecimento científico, porém precisa aprender a 

socializar esse conhecimento; o segundo possui grande conhecimento filosófico, 

didático, humanístico e também conhecimentos técnicos, mas precisa de atualização. 
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Não creio que o caminho seja separar a licenciatura do bacharelado. Penso que o 

mais viável seria formar licenciados e bacharéis com condições para atuar no mercado 

de trabalho dentro da área, independentemente de exercerem atividades profissionais na 

educação ou na indústria, podendo participar nas duas áreas. Ocorre, no entanto, que a 

separação e a própria diferença entre os currículos está relacionada às questões 

organizativas e de divisão de trabalho no modo de produção capitalista. 

 

Ainda com relação ao educador de Química que irá atuar no Ensino Médio, é 

preciso examinar se seu perfil corresponde ao esperado do aluno que sai desse nível de 

ensino, às exigências dos PCNEM e das orientações curriculares correspondentes. 

Analisando-as, posso perceber que existe coerência e que as Diretrizes Curriculares para 

o Ensino Médio (DCNEM) buscam um licenciado com conhecimentos sólidos em 

matemática, técnicas de laboratório, conhecimento de processos industriais e outros. 

 

Estamos diante de uma questão recorrente na área educacional: no aspecto legal, 

é colocado o perfil, as competências e as habilidades necessárias para a atualidade, 

quando, de fato, alguns entraves não deixam o processo de ensino e aprendizagem 

acontecer. Em outras palavras, verifica-se a distância que há entre o legal e o real, entre 

o discurso e a prática. Ocorre que os currículos não estão de acordo com a realidade, 

pois não consideram a cultura dos usuários da escola, que apresentam um 

distanciamento muito grande da cultura escolar de elite, na qual os currículos se apóiam, 

sem mencionar os fatores internos da escola, que não favorecem o bom 

desenvolvimento do ensino. Refiro-me não somente a bibliotecas e laboratórios, mas 

também aos conhecimentos pedagógicos dos professores, geralmente precários, aos 

currículos que não estão de acordo com a atualidade, à didática utilizada, a problemas 
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internos que dificultam ao educador o desempenho de seu papel, ao desinteresse do 

próprio educando. 

 

Ao analisar as diretrizes curriculares para o ensino da Química, as orientações 

curriculares para o Ensino Médio e os PCNEM, percebemos que, pelo menos 

aparentemente, as políticas públicas educacionais buscam enfrentar o desafio junto às 

escolas e aos educadores, o que é a passagem de uma educação formal e excludente para 

uma educação significativa e inclusiva.  

 

No artigo 207 da Constituição brasileira de 1988, pode-se ler: �As universidades 

gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e 

patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão.� Pode-se deduzir que esta preocupação em integrar ensino, pesquisa e 

extensão relaciona-se à melhoria da qualidade da educação, buscando-se a formação de 

um professor preparado para fornecer ao educando um ensino construtivo, social, 

político e científico. 

 

O artigo 212 da Constituição de 1988, por sua vez, determina: �A União 

aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, 

compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do 

ensino.� 

 

No inciso VII do artigo 3º do capitulo II (�Dos fins e princípios da Educação 

Nacional�) da LDB lê-se: �A educação escolar será ministrada com garantia do padrão 
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de qualidade do ensino em todos os níveis e da sua integração, no nível superior, com a 

pesquisa e a extensão [...].� Mais adiante, o artigo 7º explicita: �[...] Garantia do padrão 

de qualidade, através da competência e da valorização dos profissionais da educação, 

garantindo-lhe condições de trabalho.� Contudo, ao se considerar os resultados do 

Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), do Sistema de Avaliação do 

Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp), do Exame Nacional do Ensino 

Médio (Enem) e do Programa Internacional de Avaliação Comparada (Pisa), 

percebemos quão longe estamos longe de atingir esta meta. É interessante como os 

órgãos oficiais desconsideram o que apregoam aqueles documentos oficiais, ou seja, 

não propõem metas exeqüíveis às condições objetivas das escolas, ou, o que seria mais 

desejável, deixam de criar as condições adequadas para que o propugnado possa 

acontecer. 

 

Supondo que se queira por em prática uma política educacional séria, realmente 

engajada em formar cidadãos autônomos para uma sociedade democrática, caberia às 

instituições de ensino organizar-se para a viabilização dessa demanda. 

 

Refletindo ainda sobre as leis que normalizam o ensino da Química, considero 

de grande importância questionar um pouco mais os parâmetros curriculares nacionais 

para o Ensino Médio e a abrangência de seu discurso, que não leva em conta a realidade 

da escola. Encontramos como papel da escola educar para a vida, fornecer uma 

aprendizagem significativa, formar um aluno capaz de resolver problemas em contextos 

específicos da sociedade moderna. No entanto, a educação continua submetida quase 

que tão-somente ao mundo do trabalho. A idéia de educação como forma de inserção 

social, auxiliando o homem na transformação do mundo, ainda é um conceito presente 
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apenas no discurso. Uma proposta, por mais bem articulada que seja, que não se faz 

acompanhar de condições objetivas para sua concretização, pode ser considerada 

ingênua ou intencionalmente enganadora. 

 

Quando analisamos o relatório Delors (1998), encontramos quatro pilares 

básicos para a formação do cidadão contemporâneo, novas competências necessárias ao 

desenvolvimento humano. Competências restritas e desempenhos já previstos por 

fazerem parte do comportamento humano, visando formar um indivíduo com os 

conhecimentos e habilidades exigidos pelo mercado de trabalho, o que se distancia da 

educação preconizada pelos documentos oficiais. No relatório Delors, pode-se ler: 

[...] Na indústria, especialmente para os operadores e os técnicos, o domínio do 

cognitivo e do informativo nos sistemas de produção torna um pouco obsoleta a noção 

de qualificação profissional e leva a que se dê muita importância à competência pessoal. 

O progresso técnico modifica, inevitavelmente, as qualificações exigidas pelos novos 

processos de produção, mais intelectuais, mais mentais, como o comando de máquinas, 

a sua manutenção e vigilância, ou por tarefas de concepção, de estudo, de organização, à 

medida que as máquinas se tornam, também, mais �inteligentes� e que o trabalho se 

�desmaterializa�. (DELORS, 2001, p. 93-94) 

Como se pode perceber, as idéias consolidadas na legislação e nas orientações 

oficiais (LDB e PCNEM) colocam-se em contradição com as demandas que o mundo 

do trabalho faz à escola. Neste cenário, é importante perceber que as idéias contidas no 

relatório Delors estão presentes na LDB e nos PCNEM, documentos repletos de 

intenções governamentais, que não têm se concretizado nas práticas do cotidiano das 

escolas. 
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Capítulo II 

 

AS CONTRIBUIÇÕES DE ESTUDIOSOS DA PEDAGOGIA PARA A 

APRENDIZAGEM DAS CIÊNCIAS 

 

 

 

Pelo fato de que a ciência química está indelevelmente marcada pelo paradigma 

positivista, por se tratar de uma área com forte tradição experimental, as conquistas 

mais recentes das ciências humanas � como a psicologia, a pedagogia e a sociologia � 

pouco espaço têm ocupado no processo formativo do professor. Nesse sentido, 

incorporamos ao estudo contribuições de alguns estudiosos que se dedicam 

especificamente a aspectos fundamentais do processo de ensino e aprendizagem. 

 

Nossa escolha recaiu sobre as obras de Lev Semenovich Vygotsky e Otavio 

Aloísio Maldaner (2001) e ainda sobre as pesquisas de García de Barros e Martinez 

Losada. 

 

2.1. As contribuições do pensamento de Vygotsky para o ensino de Química 

 

Vygotsky, ao destacar a importância das interações sociais, traz a idéia da 

mediação e da internalização como aspectos fundamentais para a aprendizagem, 

entendendo que a construção do conhecimento ocorre a partir de um intenso processo de 

interação entre pessoas. Portanto, é a partir da inserção na cultura que a criança, por 

meio da interação social com as pessoas que rodeiam, se desenvolve. Vygotsky destaca 
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a importância do outro não só no processo de construção de conhecimento, mas também 

de constituição do próprio sujeito. 

 

Se para Vygotsky o aprendizado impulsiona o desenvolvimento, então o papel 

da escolarização, envolvendo a interação com o professor e com os colegas, é vital no 

sentido da construção das funções psicológicas superiores. Tal papel deve ser articulado 

de forma que o processo de aprendizagem escolar tenha início considerando-se o nível 

de desenvolvimento em que os alunos se encontram no ponto de partida. Mas não deve 

ficar a isso restrito: ao contrário, deve servir de suporte para articular e planejar as 

intervenções pedagógicas, considerando a relação que Vygotsky estabelece entre 

conhecimento e desenvolvimento. Para este estudioso o desenvolvimento do aluno se 

processa sempre que as relações de conhecimento se ampliem. 

 

Segundo Vygotsky, a criança é capaz de realizar uma operação matemática sem 

conhecer previamente o mecanismo da operação; por exemplo, imitando a resolução de 

operações desenvolvidas pelo professor, imitação que pode ser repetida outras vezes. 

Com a compreensão da linguagem matemática envolvida, atingirá o desenvolvimento 

real. Isto significa que quaisquer operações através da imitação não levam ao 

desenvolvimento. Aquelas que exigirem nível de conhecimento superior ao 

desenvolvimento mental proximal da criança não serão por ela exeqüíveis, a menos que 

novas etapas de desenvolvimento sejam vencidas, caracterizando-se assim a relação 

processual entre aprendizagem e desenvolvimento. Vygotsky afirma que o 

desenvolvimento das funções psíquicas superiores se processa pela internalização dos 

sistemas de signos produzidos culturalmente. 
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Vygotsky define o conceito de zona de desenvolvimento proximal (ZDP) a partir 

dos níveis de desenvolvimento real e potencial. A ZDP indica as atividades que as 

crianças são capazes de realizar com a ajuda de um adulto ou mesmo de um 

companheiro mais capaz. Por conta dessa possibilidade, Vygotsky (1987, 1998, apud 

OLIVEIRA, 2005) atribui importância extrema à interação social no processo de 

construção das funções psicológicas humanas para o desenvolvimento individual, o que 

se dá num ambiente social determinado e em relação com o outro. 

 

Na instituição escolar, o objetivo é que aconteça a aprendizagem de forma 

efetiva e eficaz. Sendo assim, a intervenção passa a ser muito importante e valorosa. 

Para isso, o professor deve desempenhar o papel de intervir na zona de desenvolvimento 

proximal do aluno, levando-o a avanços que não aconteceriam de forma espontânea, 

sem a interferência ou a mediação do outro. 

 

O conceito de intervenção na aprendizagem e desenvolvimento por Vygotsky, 

no que se refere especialmente ao campo da Química foi retomado por Maldaner (2001) 

e será discutido no próximo item. 

 

2.2. As contribuições de Maldaner para o ensino de Química 

Reportando-me à Química, o problema não é 

aprender Química, mas sim a pensar quimicamente. 

(MALDANER, 2006) 

 

O que significa essa afirmação de Maldaner? A frase expressa, sinteticamente, 

todo o posicionamento desse educador-químico sobre sua concepção da aprendizagem 
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da disciplina, que desenvolve apoiado na teoria vygotskyniana � quer dizer, ensinar o 

educando a ler com significado todo o conteúdo da Química, seja prático ou teórico, não 

desvinculando, em nenhum momento, o conhecimento prático do teórico. 

 

Maldaner, no que se refere a prática e conhecimento do professor, defende a 

idéia do aprender com significado, contrapondo-se à antiga, mas ainda presente visão de 

aprendizagem dos nossos educadores: para ensinar Química, basta conhecer os 

conteúdos e utilizar alguma técnica pedagógica para transmiti-los ao educando, 

esquecendo-se, ou talvez nem conhecendo, a importância de se integrar o conhecimento 

acadêmico de Química ao conhecimento pedagógico de ensino.  

 

O autor percebe a necessidade de um ensino com significado, ao analisar a 

prática de docentes da disciplina, uma vez que não sentem confiança no conhecimento 

profissional adquirido na universidade, demonstrando insegurança e reproduzindo os 

ensinamentos recebidos. 

 

Percebe-se que, no desenvolvimento de suas pesquisas, Maldaner (2001) 

valoriza as �interações sociais� para um desenvolvimento individual e coletivo e para a 

aproximação entre professor e aluno. No processo de desenvolvimento de sua pesquisa 

para formação de professores, trabalha com a mediação, levando os grupos sujeitos de 

pesquisa ao desenvolvimento mental. 

 

Afirma este estudioso que a crença em uma ciência positivista tem levado o 

professor a seguir receitas de conteúdos e propostas curriculares, sem ousar refletir a 

respeito do processo de ensino e aprendizagem. Maldaner acredita que a mediação entre 
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as pessoas conduz o indivíduo a um domínio dos conhecimentos teóricos dos diferentes 

campos do saber, podendo levar o educador a superar suas práticas em direção a um 

processo de ensino e aprendizagem com significado.  

 

Maldaner, ao trabalhar com grupos de professores, problematiza a prática e 

permite a reflexão a respeito de significados de conceitos introduzidos e que podem ser 

diferentes daqueles que se pretendeu introduzir. Ele leva o professor a pensar em suas 

ações e pensar em novas aprendizagens, novas teorias e novos significados. O autor 

considera ainda a importância de trabalhar a zona de desenvolvimento proximal (ZDP). 

O conhecimento se constitui na relação intersubjetiva dos sujeitos sobre algo no mundo 

através da dialogicidade e não a relação do sujeito, em reflexão solitária, com o objetivo 

que procura conhecer e dominar. (MALDANER, 2001, p. 143) 

Este pesquisador mostra com seu trabalho que é possível reunir educadores com 

vontade de refletir sobre sua prática docente, com disposição para entendê-la e também 

para tentar modificá-la, em busca de novos significados sobre o que se ensina e o que se 

aprende, graças à base teórica da abordagem histórico-cultural. Maldaner afirma, 

apoiado em Vygotsky, que os conceitos científicos se enriquecem de vivência e 

concretude, caminhando em direção aos conceitos cotidianos, organizando-se e criando 

novos significados de forma mais generalizada.  

 

Dessa forma é preciso buscar as idéias trazidas pelos alunos de seu cotidiano, e, 

se houver diferença entre o conhecimento científico e o conhecimento tácito, levar o 

aprendiz a fazer a relação e a passagem do primeiro para o segundo. Revela-se que, 

mesmo no momento de maior desenvolvimento tecnológico e científico, não são todos 

que se apropriam da base científica que tornou possível este desenvolvimento, ficando 
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clara a força e a importância da abordagem histórico-cultural para criar novas 

perspectivas na educação científica. 

 

Maldaner, com base nas idéias de Vygotsky, mostra ser possível o 

desenvolvimento de um currículo com mais significado. A participação do professor 

como pesquisador da sua prática revela a possibilidade de uma melhoria no processo de 

ensino e aprendizagem no ensino de Química, rompendo, através do trabalho coletivo, 

com as práticas tradicionais e gerando maior interesse e entusiasmo para os sujeitos 

envolvidos no processo de ensino-aprendizagem (educador-educando).  

 

2.3. As contribuições de García Barros e Martinez Losada: que ciências ensinar na 

educação obrigatória? 

 

Em uma pesquisa realizada sobre as atividades e procedimentos utilizados por 

professores de educação primária na Espanha, García Barros e Martinez Losada (2001) 

defendem a importância da relação entre teoria e prática no ensino de ciências. 

Consideram que, para uma real aprendizagem de ciências, é preciso tornar as práticas 

mais teóricas, ou seja, utilizar a prática como estratégia que leve a interpretar e pensar 

as teorias, por mais abstratas que sejam. 

 

Essa pesquisa mostra que, para a construção do conhecimento científico, é 

indispensável considerar não apenas os conceitos, mas também os procedimentos e as 

atitudes como parte integrante do conteúdo, o que significa ampliar o âmbito conceitual 

diferentemente do que apregoam as teorias conteudistas. Os procedimentos, atitudes e 
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conceitos devem, juntos, favorecer a compreensão e a construção de significados, para que 

conscientemente sejam alcançados os objetivos das ciências: saber ciência e fazer ciência. 

Ainda que tradicionalmente o ensino das ciências tenha prestado pouca atenção à 

aprendizagem de procedimentos, hoje è indiscutível sua importância no processo de 

construção do conhecimento científico. (GARCÍA BARROS e MARTINEZ LOSADA, 

2001, p. 433) 

Nessas condições, para uma aprendizagem com significado, é de suma 

importância a presença de um currículo com conteúdos que permitam realizar atividades 

contidas em livros didáticos, emitir hipóteses e desenvolver experiências, buscar 

informações em fontes diversas, coletar e interpretar dados, elaborar hipóteses e 

construir conclusões provisórias. 

 

As autoras levantam a problemática do saber fazer, que implica diretamente a 

ação do professor, por meio de procedimentos metodológicos diferenciados que 

facilitam a contextualização dos conteúdos. Isso exige dos educadores tradicionais, que 

nada mais fazem do que reproduzir conhecimentos e técnicas de trabalho adquiridas em 

sua formação, romper com este fazer em favor de atividades mais articuladas, que 

integrem à aprendizagem de conceitos, procedimentos e atitudes. 

 

Sendo assim, a implantação de um currículo novo com conteúdos que levem ao 

conhecimento científico, a partir da seleção e orientação de atividades, precisa, para sua 

efetivação, de um professor que promova rupturas em suas crenças e concepções a 

respeito do que e do como ensinar. 
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Uma mudança de currículo e conteúdos para o ensino de ciências está 

relacionada diretamente com a mudança da postura dos educadores, que precisarão 

romper com práticas descontextualizadas, com paradigmas superados. É preciso ainda 

refletir sobre a realidade cultural de seus alunos, suas concepções e seus conhecimentos. 

Nesse sentido, a observação orientada sobre a natureza permitirá superar as deficiências 

do ensino, levando os alunos a elaborarem hipóteses e tirarem conclusões sobre o 

mundo em que vivem. 

 

Os materiais didáticos são fundamentais para favorecer a aprendizagem, não 

pela sua modernidade tecnológica, mas, sobretudo, por sua adequação ao conceito 

estudado. Mas é preciso abandonar o conceito tradicional do uso do laboratório e buscar 

no laboratório do mundo fatos e fenômenos que, observados e interpretados 

corretamente, com a ajuda do professor, permitam aos alunos compreender conceitos 

muitas vezes abstratos. Dessa forma, torna-se inócua a justificativa de que as aulas 

práticas são impossíveis de serem dadas, por falta de laboratório e materiais 

experimentais na escola.  

 

De outra parte, teremos um currículo aberto que oferece ao educador liberdade 

vinculada à responsabilidade de perceber as adaptações necessárias para uma 

aprendizagem diversificada, que desperte habilidades no educando, para a execução de 

qualquer atividade e conceituações, quando este tiver capacidade intelectual e interesse 

suficiente para tal. 

 

Resta ressaltar a importância dos vários tipos de procedimentos � trabalhos 

práticos, resolução de problemas, atividades de ensino em geral � para a construção do 
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conhecimento científico, aos quais os procedimentos manipulativos, intelectuais de 

investigação, de comunicação se encontram estreitamento relacionados. (GARCÍA 

BARROS e MARTINEZ LOSADA, 2001) 
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Capítulo III 

 

OS DADOS COLETADOS: 

A ATUAÇÃO DO PROFESSOR DE QUÍMICA 

 

 

 

Do conjunto de questionários respondidos, destaquei os depoimentos mais 

significativos que dizem respeito a cada uma das questões. Os depoimentos serão 

registrados na ordem em que aparecem nas questões, sendo explicitadas nos quadros as 

categorias a que se referem: aprendizagem de conceitos, aprendizagem de 

procedimentos e aprendizagem de atitudes. Os dados serão analisados mais adiante, de 

acordo com as três categorias propostas no estudo de García Barros e Martinez Losada 

(2001). 

 

1ª questão � Explicite a temática em que os seguintes recursos são utilizados: vídeo, 

informática; apostilas; textos; lousa; livros didáticos; paradidático; retroprojetor; giz; 

laboratório; revistas; cópias; apagador; jornais ou outros.  

 

Quadro 1 

Recursos didáticos utilizados pelo professor Categorias 

Professor 1: Utilizo livros didáticos, retiro alguns 
textos, e exercícios. Utilizo também a lousa, giz, 

apagador. 
Aprendizagem de conceitos 

Professor 2: Discussão de textos relacionados com 

o dia-a-dia do aluno. Utilizo ainda, apostilas, lousa, 
giz, apagador e internet para pesquisa. 

Aprendizagem de procedimentos 
e aprendizagem de conceitos 

Professor 3: A utilização dos recursos segue o 

planejamento anual de curso e vai de encontro à 

política pedagógica da escola. Utilizo vídeo, textos, 

lousa, livros didáticos, para didático, giz, revistas, 
cópias, apagador, jornais e leitura de rótulos, visitas 

às empresas e simulações. 

Aprendizagem de conceitos 

(continua) 
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Quadro 1 (conclusão) 

Recursos didáticos utilizados pelo professor Categorias 

Professor 4: Informática, para assuntos da 

atualidade, e livros para didáticos para 

aprendizagem de conceitos. Utilizo ainda: textos, 
lousa, livros didáticos, giz, revistas, cópias, 

apagador e jornais. 

Aprendizagem de conceitos 

Professora 5: Alcoolismo, combustíveis, tabagismo, 

alimentos, água, laboratório, textos e DVD. Utilizo 
também informática, apostilas, lousa, livros 

didáticos, retro projetor, giz, cópias, apagador, 

jornais. 

Aprendizagem de conceitos 

Professor 6: Através do modelo tradicional utilizo 
apagador, giz e lousa em aulas expositivas. 
Também utilizo: apostilas, textos, livros didáticos, 

revistas. 

Aprendizagem de conceitos 

Professor 7: Em aulas tradicionais onde o 
conteúdo é explicado levando alguns exemplos 

envolvendo o cotidiano onde o educando pode ter 
relação com suas vidas, e no laboratório os 
educandos apresentam alguns experimentos. Utilizo 
ainda: apostilas, livros didáticos. 

Aprendizagem de conceitos e 
aprendizagem de procedimentos 

Professor 8: Depende da instituição onde estou 

atuando em um dos colégios particulares o método é 

apostilado, no outro adotamos livro didático. Na 

escola estadual faço uso dos dois para preparar as 

minhas aulas e uso a lousa, para passar os resumos. 
Também utilizo: informática, retro projetor, cópias, 

jornais. 

Aprendizagem de conceitos 

Professor 9: Cada entidade escolar é modificada 

mediante ao fato de não terem recursos dos itens 

acima, no complexo geral demonstramos o que é a 

Química no seu dia-a-dia. Utilizo informática, 

apostilas, textos, lousa, giz, laboratório e apagador. 

Aprendizagem de conceitos 

 

2ª questão � Que uso faz dos relatórios sobre as aulas práticas? 

 

Quadro 2 

Uso de relatórios sobre as aulas práticas Categoria 

Professor 1: Discutir os resultados obtidos com os 
alunos. 

Aprendizagem de conceitos 

Professor 2: Os relatórios têm na maioria das 
vezes a utilidade de mostrar ao aluno os confrontos 
e disparidades que existem entre o conhecimento 
popular e o conhecimento técnico-científico.  

Aprendizagem de conceitos 

(continua) 
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Quadro 2 (conclusão) 

Uso de relatórios sobre as aulas práticas Categoria 

Professor 3: Comparação de dados e conclusão da 

aula. 
Aprendizagem de conceitos 

Professor 4: Serve de diagnóstico para verificar a 

compreensão dos alunos sobre o experimento em 

relação aos conceitos trabalhados. 
Aprendizagem de conceitos 

Professor 5: Não utilizo o laboratório para aulas 

práticas, portanto não faço relatório. 
Aprendizagem de conceitos 

Professor 6: [...] posso assim perceber se realmente 
aprenderam e entenderam. E ajudá-los até a redigir 

os textos. 
Aprendizagem de conceitos 

Professor 7: Troca de informações com outros 

grupos, para um melhor aproveitamento. 
Aprendizagem de conceitos 

Professor 8: O aluno passa a entender comparar e 
concluir os assuntos trabalhados da teoria com os 
experimentos realizados e visualizados no concreto. 

Aprendizagem de conceitos e 
aprendizagem de procedimentos 

Professor 9: Enfatizo bem a pesquisa para mostrar 
a introdução e saber concluir 

Aprendizagem de conceitos 

 

 

 

3ª questão � Que atividades realiza em aula e quais suas finalidades? 

 

Quadro 3 

Atividades realizadas em aula e suas finalidades Categorias 

Professor 1: Atividades com consulta e aula 
expositiva. Finalidade: relacionar os conceitos 
teóricos com os acontecimentos do dia-a-dia. 

Aprendizagem de conceitos e 
aprendizagem de procedimentos 

Professor 2: Leitura e discussão de textos da 

atualidade para compreender o papel do químico e 

a importância da Química no nosso cotidiano. 
Aprendizagem de conceitos 

Professor 3: Realizo várias atividades, atividades 

individuais com consulta ou sem, em dupla, em 
grupo, de laboratório, diagnóstica, auto-avaliação, 

etc.  

Aprendizagem de conceitos 

Professor 5: Atividades individuais, atividades em 
dupla e avaliação individual. 

Aprendizagem de conceitos 

Professor 6: Avalio tudo o que o aluno faz desde 
sua postura em sala de aula. 

Aprendizagem de valores 

(continua) 
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Quadro 3 (conclusão) 

Atividades realizadas em aula e suas finalidades Categorias 

Professor 7: Teoria autoral; experimentos e 
realização de relatórios; análise comparativa; 

conclusão final. 

Aprendizagem de conceitos 

Professor 8: Ácido-base; fenômeno químico-
físico; poluição ambiental e velocidade de reação. 

Aprendizagem de conceitos 

 

 

4ª questão � Como é possível aferir, do seu ponto de vista, a mudança de valores nos 

alunos? 

 

Quadro 4 

Como aferir mudança de valores nos alunos e 

exemplos 
Categoria 

Professor 1: Diversificando a forma de dar aula e 
trabalhar muito o lado crítico e a auto-estima do 
aluno 

Aprendizagem de conceitos 

Professor 2: À medida que se relaciona a Teoria da 

Química com a sua prática. 
Aprendizagem de conceitos 

Professor 3: Comportamento: a matéria exige 

disciplina, na hora de estudar, de ouvir, escrever, 
experimentar; Curiosidade � parece renovada em 
muitos alunos. 

Aprendizagem de conceitos 

Professor 4: Apenas quando vivenciamos, sendo o 
próprio exemplo a partir de nossas atitudes. 

Aprendizagem de valores 

Professor 5: Na mudança de atitude Aprendizagem de valores 
Professor 6: Sabendo comparar o que o aluno está 

aprendendo em sala de aula com seu cotidiano. 
Aprendizagem de valores 

Professor 7: A escola para os educandos é um 

local, espécie de um �point� e as aulas não são 

atraentes para os educandos. Em outras palavras a 
escola não representa muita coisa para os alunos. 

Aprendizagem de valores 

Professor 9: Aguçar o conhecimento dos alunos e 
dando chance a uma nova profissão. 

Aprendizagem de conceitos 

Professor 10: O aluno passa ler, comparar e 
concluir de forma a valorizar a sua própria aula e o 

aprendizado para o dia-a-dia.  
Aprendizagem de conceitos 

Professor 11: Geralmente eu verifico os conceitos 
prévios, antes de abordar um conteúdo. 

Aprendizagem de conceitos 
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5ª questão � Existem relações entre os procedimentos adotados e o cotidiano ou a 

realidade social concreta? 

 

Quadro 5 

Explicitar relações entre procedimentos 

adotados e o cotidiano 
Categorias 

Professor 1: Sim respeitar o cotidiano do aluno e 
explorá-lo é um ótimo caminho para atingir o 

sucesso.  

Aprendizagem de conceitos 

Professor 2: Sim, o aluno tem maior facilidade para 
entender a parte teórica quando a relacionamos com 
a prática.  

Aprendizagem de conceitos 

Professor 3: Com certeza, a Química nasceu no 

cotidiano do homem e se desenvolve à medida que 
suas necessidades exigem. 

Aprendizagem de conceitos 

Professor 4: Claro que sim, o ponto de partida 
sempre é o cotidiano do aluno. 

Aprendizagem de conceitos 

Professora 5: Sim, busco sempre elaborar minhas 
aulas a partir de situações concretas.  

Aprendizagem de conceitos e 
aprendizagem de procedimentos 

Professor 7: Às vezes sim, mas ainda vivemos em 

uma sociedade onde boas faculdades são 

conteudistas.  

Aprendizagem de conceitos 

Professor 8: Sim, totais. A Química está no nosso 

dia-a-dia e em tudo ao nosso redor. 
Aprendizagem de conceitos e 

aprendizagem de procedimentos 
Professor 9: Para todo conceito científico podemos 

partir do cotidiano (macro) para situar os alunos 
sobre um conceito, isto facilita a compreensão do 

mesmo, depois disto podemos aprofundar (micro) 
onde a relação será melhor. 

Aprendizagem de conceitos 

 

 

3.1. Categoria I: aprendizagem de conceitos 

 

Na primeira questão, sobre os recursos didáticos utilizados pelo professor, a 

categoria aprendizagem de conceitos aparece no depoimento de nove dos 12 professores 

entrevistados (ver Quadro 1). Considere-se ainda que dois dos depoimentos (Professor 2 

e Professor 7) referem-se a duas categorias � aprendizagem de conceitos e 
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aprendizagem de procedimentos �, sendo que estas últimas serão discutidas no tópico 

a que se referem. 

 

Como podemos constatar, os materiais utilizados pelos professores são bem 

variados, indo de lousa, giz e apagador até os recursos da informática, sendo que os 

professores recorrem fartamente aos livros didáticos e às apostilas. 

 

Seus depoimentos fornecem elementos para concluir que o método tradicional 

do magister dixit, fortalecido pelo uso de textos didáticos, leva o aluno a construir o seu 

conhecimento, partilhando suas constatações, formulando novas hipóteses e 

explicitando sua compreensão no grupo classe. 

 

Na segunda questão, que se refere ao uso de relatórios sobre aulas práticas, a 

categoria aprendizagem de conceitos aparece no depoimento de nove dos 12 professores 

entrevistados, sendo que apenas um dos depoimentos envolve também aprendizagem de 

procedimentos (ver Quadro 2). Somente na análise dos dados percebi que a questão 

formulada induzia à resposta, uma vez que colocava como pressuposto que o professor 

se utilizava relatório sobre aulas práticas. 

 

Nesse sentido os depoimentos, em sua maioria, podem ter se referido 

teoricamente à utilidade dos relatórios no trabalho didático. Ainda assim, um dos 

depoentes afirmou que não trabalha com aulas práticas e, portanto não usa relatório. A 

questão, dessa forma, fica algo prejudicada. 
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Na terceira questão, sobre atividades realizadas em aula e suas finalidades, a 

categoria aprendizagem de conceitos aparece em seis dos 12 professores entrevistados, 

e um dos depoimentos abrange também a aprendizagem de procedimentos (ver Quadro 

3). Nos depoimentos referentes a esta questão, também apenas a metade dos depoentes 

se manifestou. Nos seis depoimentos, no entanto, não se oferece nenhuma relação com a 

questão de aplicação da ciência à vida, ou seja, da relação indispensável entre os 

conceitos científicos e sua aplicação para a sobrevivência do planeta Terra, preocupação 

tão presente no mundo atual. 

 

È importante mencionar que apenas a metade dos entrevistados fez depoimentos 

sobre esta questão. Mesmo assim, quatro dos seis depoimentos remetem ao estudo de 

textos. Duas das depoentes, no entanto, ampliam o leque de atividades, mostrando 

preocupação com o trabalho experimental. 

 

Na quarta questão, sobre como aferir mudança de valores nos alunos, a 

categoria aprendizagem de conceitos surge nas respostas de seis dos 12 entrevistados 

(ver Quadro 4). 

 

Nas respostas à quinta questão, sobre explicitar relações entre procedimentos 

adotados e o cotidiano, a categoria aprendizagem de conceitos aparece na fala em oito 

dos 12 professores entrevistados, e dois depoimentos abarcam mais de uma categoria de 

aprendizagem (ver Quadro 5). 

 

Apenas um terço dos professores omitiu-se frente a essa questão. Todos os oito 

respondentes mostraram valorizar a relação do que se estuda com o cotidiano do aluno, 
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o que é positivo em relação aos preceitos didático-pedagógicos e das ciências gerais. De 

outra parte, revela-se uma contradição com os depoimentos da questão anterior. 

 

Como se pode verificar nos depoimentos relacionados às diferentes questões, a 

categoria aprendizagem de conceitos está maciçamente presente, o que demonstra a 

preocupação dos professores em transmitir os conhecimentos científicos.  

 

Embora se refiram diversas vezes á preocupação de desenvolver os temas a 

partir do cotidiano dos alunos, não há referências no discurso que fazem sobre colocar 

os conhecimentos em suspeição, relacionando-os à provisoriedade das ciências, sem 

contextualizá-los no momento histórico de sua produção, sem levantar as hipóteses 

equivocadas ou não, sobre o que os alunos pensam sobre o assunto, como forma de 

desconstruir o pensamento mágico, o saber do senso comum para que se apropriem do 

pensamento científico. 

 

Carvalho e Perez (2002) discutem os eixos que estruturam a base comum 

nacional de exigências para a formação do professor, uma sólida formação teórica e a 

unidade teoria-prática, relacionados à produção do conhecimento na escola. Esses 

estudiosos assinalam que há três áreas de saberes necessários para que o professor tenha 

uma sólida formação teórica: a) saberes conceituais e metodológicos da área que irá 

ensinar; b) saberes integradores relativos ao ensino da área; c) saberes pedagógicos. 

(CARVALHO e PEREZ, 2002, p. 108) Os depoimentos deixam claro que as 

preocupações estão centradas no livro didático e em materiais para o ensino, sendo que 

nem o livro didático e nem mesmo a existência de vasto material de apoio podem 

garantir o que é explicitado por Carvalho e Perez (2002). 



 

 

54 

Pode-se depreender dos depoimentos dos professores que, nas muitas questões 

envolvidas no ensinar e aprender os conceitos científicos, uma das mais significativas 

está relacionada ao tratamento metodológico que o professor emprega em suas aulas. 

No ensino das ciências em geral, e da Química, em particular, os conceitos são 

abordados pelos docentes quase exclusivamente em sua conformação abstrata, de 

conhecimento pronto, sem levar em conta as razões que levaram à sua formulação. 

 

Os resultados de minha pesquisa confirmam também que, embora os materiais 

utilizados no ensino dos conceitos químicos sejam diversificados, têm servido apenas 

para leituras de enriquecimento sobre a temática e atividades para fixação da 

aprendizagem. Em nenhum momento os professores falam do uso desses meios como 

forma de levar o aluno a construir conhecimento ou desafiá-lo á sua reconstrução para 

chegar a �redescobrir� o já descoberto, objetivo principal do uso do laboratório para 

formulação dos conceitos científicos (laboratório aqui entendido não como um local 

fechado e restrito, mas como exploração dos fenômenos da natureza a nossa volta).  

 

Alguns dos professores afirmam que, quando atuam em instituição particular, 

seu trabalho é diferente, tendo em vista os recursos disponíveis, o que se pode 

depreender do afirmado anteriormente: nada foi reconsiderado para que a aprendizagem 

ocorra. É preciso atentar para o fato de as formas alternativas indicadas já fazem parte 

das estratégias do professor há muito tempo e não garantem o envolvimento dos alunos 

e sua inserção no universo científico, considerando suas diferentes especificidades.  

 

São estratégias elaboradas antes de se conhecer as turmas, sem saber o que na 

realidade interessa a este ou aquele grupo; estratégias que, se não forem bem 
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exploradas, não levam nem o professor nem o aluno a desenvolver as reflexões 

necessárias para o domínio do assunto e sua integração real ao patrimônio cultural do 

aprendiz � tudo isto sem considerar que nem o professor aprende nada sobre o 

exercício de ensinar. 

 

As relações entre os saberes conceituais e metodológicos, entre o conhecimento 

científico e o conhecimento tácito, que só acontecem quando confrontados num 

movimento reflexivo, deixam explicita a importância da reflexão coletiva dos 

professores entre si e do professor-aluno no espaço escolar. 

 

O professor precisa considerar ainda que o período de formação escolar do aluno 

é praticamente o único em que os princípios básicos dos conceitos científicos são 

trabalhados. Para muitos, aquele período constitui a única oportunidade em que tais 

princípios serão examinados formalmente. 

 

Estes conhecimentos podem contribuir para melhor qualidade de vida e 

compreensão do mundo em que este aluno/cidadão está inserido. Para tanto, o ensino de 

ciências deve promover a �esculturação científica� (CARVALHO et al., 1998), ou seja, 

levar o aluno a produzir conhecimento significativo sobre as disciplinas científicas e 

principalmente sobre o processo da construção da ciência. A aprendizagem dos 

conceitos científicos é de suma importância para que o aluno construa em uma 

aprendizagem com significado. Em uma aula com essa intenção, deve-se propor ao 

aluno atividades problematizadas, para que ele possa ter a �tomada de consciência�. Isso 

exige um professor problematizador, que leve o aluno a refletir sobre o �como� e o �por 
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quê�. Neste sentindo, retoma-se a importância da formação científica do professor, de 

cuja precariedade também sou fruto. 

 

Não fomos preparados para a tarefa de levar o aluno a pensar criticamente, a 

tomar iniciativas. Fomos preparados para passar conteúdos em grande quantidade, 

quanto mais, melhor, com o entendimento de que os conteúdos em si incorporam-se ao 

patrimônio de conhecimentos do aluno, sem nenhum processo de incorporação ao que já 

conhece, sem nenhuma preocupação com a compreensão significativa. 

 

Pensando primeiramente em minha formação, afirmo que não fui preparada para 

ser crítica, pois começar a pensar criticamente depende da natureza das experiências 

vividas. Sendo assim, indago-se se os cursos superiores estão neste momento 

preparando o professor para sua função, tendo em vista as contribuições dos estudiosos 

aqui citados. 

 

Outro problema que sinto na disciplina de Química na escola pública é a duração 

da aula e o número insuficiente de aulas, tanto desta, como das outras disciplinas 

científicas. Temos hoje um número bem reduzido de aulas por sala e turmas, e os 

professores entrevistados não comentaram nada a respeito desse grande problema. Não 

sentem a falta do tempo para desenvolver melhor seu trabalho didático.  

 

O documento de referência para a elaboração dos planos de ensino nas 

instituições públicas, até dezembro de 2007, foram os PCNEM. Estes parâmetros 

forneceram orientação ao professor � em nosso caso, de Química � acerca de um 

trabalho contextualizado, interdisciplinar e o mais próximo possível do mundo real, 
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propondo orientações sobre o �básico a ser ensinado e entendido em cada etapa�. Os 

sujeitos de pesquisa mostram realmente ter conhecimento do conteúdo dos PCNEM, 

tanto que os citam: �sabendo comparar o que o aluno está aprendendo em sala de aula 

com o seu cotidiano�; �saber comparar o que aprendeu em sala de aula com o dia-a-

dia�; �sim, respeitar o cotidiano do aluno�; �trabalhar o lado crítico do aluno e a auto-

estima�; �o ponto de partida sempre é o cotidiano do aluno�. 

 

Todavia, ainda que a maioria dos professores cite os PCNEM, percebe-se que os 

docentes utilizam tais parâmetros de forma muito irregular e descomprometida. 

 

3.2. Categoria II: aprendizagem de procedimentos 

 

Quando se busca um ensino com significado em qualquer área de conhecimento, 

exige-se um novo olhar aos procedimentos, que devem ser vistos como parte integrante 

dos conteúdos, pois isso favorece a construção dos conhecimentos.  

 

Os procedimentos adequados ao processo de ensino-aprendizagem 

proporcionam ao aluno oportunidades diferenciadas de aprendizagem. Por esse motivo, 

as atividades devem ser variadas para que possam atingir os diferentes pontos de partida 

dos alunos. 

 

Analisando as respostas dadas pelos professores pesquisados a questões 

direcionadas a investigar as ações realizadas por eles a fim de desenvolver conteúdos 

químicos, encontramos a presença da categoria aprendizagem de procedimentos na fala 

de poucos professores entrevistados sobre os recursos didáticos utilizados pelo 
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professor. De fato, essa categoria aparece apenas na fala de dois dos 12 professores 

entrevistados (ver Quadro 1). Esses dois docentes referem-se ao cotidiano do aluno, não 

a oferecer oportunidades diferenciadas de aprendizagem. 

 

Na questão sobre uso de relatórios das aulas práticas, a categoria aparece na 

fala de apenas um dos 12 professores entrevistados (ver Quadro 2). Contudo, como 

observamos, a questão induziu ao uso  de relatórios, o que leva a desconsiderá-la. 

 

Na questão sobre atividades realizadas em aula e suas finalidades, a categoria 

aparece tão-somente uma vez na fala dos 12 professores entrevistados (ver Quadro 3), o 

que demonstra o pouco envolvimento destes com as finalidades das atividades 

realizadas em aula. 

 

Na questão sobre como é possível aferir a mudança de valores nos alunos, a 

categoria aprendizagem de procedimentos não aparece na fala de nenhum dos 12 

professores entrevistados (ver Quadro 4), o que indica não haver preocupação com a 

formação de valores, no que tange aos assuntos tratados pelos docentes. 

 

Na questão sobre explicitar relações entre procedimentos adotados e o 

cotidiano, a categoria aparece na fala de dois dos 12 professores entrevistados, que 

explicitam com propriedade seu depoimento (ver Quadro 5). 

 

A primeira constatação a se fazer é sobre o pequeno número de professores 

preocupados com os procedimentos no desenvolvimento de sua aula. Novamente 

recorro a Carvalho e Perez (2002), quando discutem os saberes conceituais e 
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metodológicos da área específica. Esses pesquisadores mostram que, nos trabalhos de 

formação inicial e continuada de professores, quando se indaga o que deve saber e fazer 

um professor para ser um ótimo profissional, obtém-se invariavelmente a resposta de 

que deve saber o conteúdo que irá ensinar. No grupo de discussão, até levantam-se 

outras necessidades, como saber preparar aula, ter boa interação com a classe, saber 

avaliar, etc., ratificando sempre que saber o conteúdo é o fator mais importante. 

(CARVALHO e PEREZ, 2002, p. 108) 

 

Aprofundando a discussão sobre os saberes conceituais e metodológicos com os 

professores, os autores constatam a importância que os professores dão aos livros 

didáticos, o que os torna meros transmissores dos conteúdos dos livros-textos. 

(CARVALHO e PEREZ, 2002, p. 109) Todos esses procedimentos podem e devem ser 

incorporados, se o que se deseja é a aprendizagem significativa.  

 

As atividades devem ser elaboradas de forma que o aluno construa os 

conhecimentos específicos de Química, contextualizada no mundo atual em suas 

relações com a tecnologia. Tais atividades somente serão instigadoras se propuserem e 

proporcionarem espaço e tempo para a sistematização coletiva do conhecimento: propor 

um problema para que haja o envolvimento coletivo na busca da solução é uma prática 

pedagógica que traz excelentes resultados. Quando o professor afirma que é impedido 

de desenvolver atividades experimentais em Química por não haver laboratório na 

escola, é preciso considerar que uma bureta nada mais é do que um grande conta-gotas, 

que temos em casa, nas embalagens de remédio; um copo béquer pode ser substituído, 

como o próprio nome diz, por um copo do tipo que usamos para beber água. Podemos 

obter reagentes para a realização de experimentos a partir de produtos de limpeza que os 
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contêm em suas fórmulas; repolho roxo e o tão comum comprimido de �lacto purga� 

servem como indicadores ácido-base. Temos um universo de materiais similares que 

podemos utilizar nos procedimentos para a aprendizagem de Química, sem mencionar a 

riqueza que representa observar cientificamente a natureza. Utilizando o que nos oferece 

os recursos a nossa volta, podemos explicar uma infinidade de fenômenos, sem que isso 

signifique baratear os conhecimentos. 

 

3.3. Categoria III: aprendizagem de valores 

 

No que se refere à aprendizagem de valores, o ensino das ciências tem uma 

função social fundamental na formação da cidadania, visto que podemos perceber a 

presença do conhecimento de Química, tanto para avaliar os avanços significativos da 

produção tecnológica do mundo moderno, como os seus resultados sob a forma de 

resíduos poluidores do planeta que, em maiores ou menores proporções, relacionam-se 

às questões emergentes de preservação do planeta. 

 

Outra questão para a qual Carvalho e Perez (2002) chamam a atenção é o fato de 

os livros didáticos simplificarem os conteúdos, desconhecendo os aspectos conceituais e 

metodológicos da área que tratam. Isso consiste fundamentalmente em ignorar �os 

problemas da construção de tais conhecimentos e como chegaram a articular-se em 

corpos coerentes�, em favor de �visões estáticas e dogmáticas que deformam a natureza 

do conhecimento� (CARVALHO e PEREZ, 2002, p. 109) 

 

Dentre os vários aspectos que apontam, merece destaque o �conhecer� as 

orientações metodológicas empregadas na construção dos conhecimentos, isto é, 
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conhecer problemas de seu campo do saber, as características mais notáveis de sua 

atividade, os critérios de avaliação e aceitação de suas teorias. (CARVALHO e PEREZ, 

2002, p. 109) 

 

Como isto tem sido discutido intensamente nos dias atuais, estranhou-se o fato 

de apenas cinco dos 12 entrevistados terem manifestado em relação á importância da 

aprendizagem de valores. Na questão sobre recursos didáticos utilizados pelo professor, 

a categoria não aparece na fala de nenhum dos professores entrevistados (ver Quadro 1). 

No que se refere ao uso de relatórios sobre as aulas práticas, a categoria aprendizagem 

de valores também não aparece na fala de nenhum dos docentes entrevistados (ver 

Quadro 2). 

 

Já na questão sobre atividades realizadas em aula e suas finalidades, aparece na 

fala de apenas um dos 12 professores entrevistados (ver Quadro 3). Em como aferir 

mudanças de valores nos alunos, a categoria aparece na fala de quatro dos 12 docentes, 

mostrando a preocupação com a formação do cidadão ético (ver Quadro 4). Por fim, na 

questão sobre explicitar relações entre procedimentos adotados e o cotidiano, a 

categoria não aparece na fala de nenhum dos 12 entrevistados (ver Quadro 5). 

 

Contribuir para a construção de �valores� não é tarefa fácil, pois os valores não 

são construídos teoricamente, mas por meio de vivências concretas que levam a 

transformações culturais. Não é difícil perceber que os valores competitivos de que está 

impregnado o modelo capitalista de produção pouco favorecem o desenvolvimento de 

posturas valorativas que privilegiem o ser em detrimento do ter, em uma sociedade em 

que o valor de consumo sobrepõe-se aos outros valores. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

À guisa de conclusão, considerando a análise já realizada para cada uma das 

categorias propostas, retomemos as questões que nos propusemos responder neste 

estudo. 

 

Os professores de Química que atuam no Ensino Médio estão sendo formados 

para enfrentar as exigências colocadas pelos PCNEM e a realidade vivida na escola 

pública, considerando que este documento contempla as mais conceituadas diretrizes da 

educação em geral e das disciplinas específicas em particular? Em outras palavras: o 

contexto histórico, social e político da escola atual faz parte do repertório de 

conhecimentos pedagógicos do professor de Química, ou este apenas aprende os 

conteúdos dessa área do conhecimento? O que o professor faz para que o aluno aprenda 

Química? A política de formação do professor de Química dá conta de formar o 

químico educador? 

 

Os dados coletados, organizados em quadros com referência a três categorias 

básicas � aprendizagem de conceitos, aprendizagem de procedimentos e aprendizagem 

de atitudes �, trazem informações sobre a formação incipiente dos professores 

entrevistados sobre o �saber fazer do professor� como o definem Carvalho e Perez 

(2002), o que remete a uma formação inicial precária e à quase inexistência de 

processos de formação continuada, no que tange às categorias mencionadas. 
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Se, por um lado, constata-se nos depoimentos a valorização dos PCNEM, cujos 

princípios estão incorporados no discurso, de outro não se apreende, na sua análise, a 

tentativa de aplicá-los. O que se apreende é o apego aos livros didáticos e textos 

suplementares, relacionados á aprendizagem de conceitos prontos e acabados. Em 

decorrência, transmitem-se os conteúdos dos livros didáticos e sente-se falta de recursos 

complementares para exercer a docência na rede pública de ensino, sem explicitar  a que 

recursos se referem.  

 

Em síntese, o professor desenvolve o ensino tradicional com base nos livros 

didáticos e textos da internet, sem estabelecer a necessária relação teoria-prática. 

 

Quanto á política de formação inicial, o que se pode inferir é que, embora a 

pesquisa educacional esteja bem avançada e apesar de a legislação educacional e os 

documentos orientadores adotarem uma postura teórico-metodológica construtivista, 

essas orientações não têm mudado a prática da sala de aula. 

 

Uma ampla política de formação inicial e continuada poderá, com certeza, trazer 

para o cotidiano das escolas a leitura científica de mundo necessária e desejável para 

contribuir com o desenvolvimento social do País. 
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ANEXO 1: QUESTIONÁRIO 

 

 

UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO 

 

 

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM EDUCAÇÃO 

 

 

QUESTIONÁRIO PARA PESQUISA DE EXPLORAÇÃO E 

ESTABELECIMENTO DE CORPUS 

 

TEMA: A POLITICA DE FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE QUÍMICA 

 

 

 

1. Identificação do Docente: 

 

1.1 Nome 

 

      1.2 Tempo de formado - nome da instituição 

 

1.3 Tempo de atuação na área educacional 

 

1.4 No momento atua em qual (is) instituições de ensino : 

 

Pública () Qual (is) 

 

Privada () Qual (is) 

 

Outra () Qual (is) 
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1. Explicite a temática em que os seguintes recursos são utilizados: Vídeo, informática; 

apostilas; textos; lousa; livros didáticos; para didático; retro projetor; giz; laboratório; 

revistas; cópias; apagador; jornais ou outros.  

 

 

2. Que uso que faz dos relatórios sobre as aulas práticas? 

 

 

3. Que atividades realiza em aula e quais suas finalidades? 

 

4. Como é possível aferir, do seu ponto de vista, a mudança de valores nos alunos?  

 

5. Existem relações entre os procedimentos adotados e o cotidiano ou concreto? 
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ANEXO 2 

 

DIRETRIZES CURRICULARES PARA CURSOS DE QUÍMICA 

(BACHARELADO E LICENCIATURA PLENA) 

 

 

1- Perfil dos Formandos: 

1. O Bacharel em Química deve ter formação generalista, com domínio das técnicas 

básicas de utilização de laboratórios e equipamentos, com condições de atuar nos 

campos de atividades socioeconômicas que envolvam as transformações da matéria; 

direcionando essas transformações, controlando os seus produtos, interpretando 

criticamente as etapas, efeitos e resultados, aplicando abordagens criativas à solução dos 

problemas e desenvolvendo novas aplicações e tecnologias;  

2. O Licenciado em Química deve ter formação generalista, mas sólida e abrangente em 

conteúdos dos diversos campos de Química, preparação adequada à aplicação 

pedagógica do conhecimento e experiências de Química e de áreas afins na atuação 

profissional como educador na educação fundamental.  

 

2- Competências e Habilidades: 

 

2.1 BACHAREL EM QUÍMICA 

 

COM RELAÇÃO À FORMAÇÃO PESSOAL 

 

- Possuir conhecimento sólido e abrangente na área de atuação, com domínio das 

técnicas básicas de utilização de laboratórios e equipamentos necessários para garantir a 

qualidade dos serviços prestados e para desenvolver e aplicar novas tecnologias, de 

modo a ajustar-se à dinâmica do mercado de trabalho; 

- Possuir habilidades suficientes em Matemática para compreender os conceitos da 

Química e de Física, para desenvolver formalismos que unifiquem fatos isolados e 

modelos quantitativos de previsão, com o objetivo de compreender modelos 

probabilísticos teóricos, e de organizar, descrever, arranjar e interpretar resultados 

experimentais, inclusive com auxilio de métodos computacionais; 
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- Possuir capacidade crítica para analisar de maneira conveniente os seus próprios 

conhecimentos; assimilar os novos conhecimentos científicos e/ou tecnológicos e 

refletir sobre o comportamento ético que a sociedade espera de sua atuação e de suas 

relações com o contexto cultural, socioeconômico e político; 

- Saber trabalhar em equipe e ter uma boa compreensão das diversas etapas que 

compõem um processo industrial ou uma pesquisa, sendo capaz de planejar, coordenar, 

executar ou avaliar atividades relacionadas à Química ou em áreas correlatas; 

- Ser capaz de exercer atividades profissionais autônomas na área da Química ou em 

áreas correlatas; 

- Ter interesse no auto-aperfeiçoamento contínuo, curiosidade e capacidade para estudos 

extracurriculares individuais ou em grupo, espírito investigativo, criatividade e 

iniciativa na busca de soluções para questões individuais e coletivas relacionadas à 

Química; 

- Ter formação humanística que lhe permita exercer plenamente sua cidadania e, 

enquanto profissional, respeitar o direito à vida e ao bem-estar dos cidadãos. 

 

COM RELAÇÃO À COMPREENSÃO DA QUÍMICA 

 

- Compreender os conceitos, leis e princípios da Química; 

- Conhecer as propriedades físicas e químicas principais dos elementos e compostos 

químicos que possibilitem entender e prever o seu comportamento físico-químico e 

aspectos de reatividade, mecanismos e estabilidade; 

- Reconhecer a Química como uma construção humana e compreender os aspectos 

históricos de sua produção e suas relações com os contextos culturais, socioeconômico e 

político. 

 

COM RELAÇÃO À BUSCA DE INFORMAÇÃO, COMUNICAÇÃO E 

EXPRESSÃO. 

 

- Saber identificar e fazer busca nas fontes de informação relevantes para a Química, 

inclusive as disponíveis nas modalidades eletrônica e remota, que possibilitem a 

contínua atualização técnica, científica e humanística; 

- Ler, compreender e interpretar os textos científico-tecnológicos em idioma pátrio e 

estrangeiro (especialmente inglês/ou espanhol); 
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- Saber interpretar e utilizar as diferentes formas de representação (tabelas, gráficos, 

símbolos, expressões, etc.); 

- Saber comunicar corretamente os projetos e resultados de pesquisa na linguagem 

cientifica, oral, e escrita (textos, relatórios, pareceres, �pôster�, internet, etc.) em idioma 

pátrio e estrangeiro (especialmente inglês e/ou espanhol). 

 

COM RELAÇÃO AO TRABALHO DE INVESTIGAÇÃO CIÊNTIFICA E 

PRODUÇÃO/CONTROLE DE QUALIDADE 

 

- Saber investigar os processos naturais e tecnológicos, controlar variável, identificar 

regularidades, interpretar e proceder a previsões; 

- Saber conduzir análises químicas, físico-químicos e químico-biológicas qualitativas e 

a determinação estrutural de compostos por métodos clássicos e instrumentais, bem 

como conhecer os princípios básicos de funcionamento dos equipamentos utilizados e 

as potencialidades e limitações das diferentes técnicas de análise; 

- Saber realizar síntese de compostos, incluindo macromoléculas e materiais polimérico; 

- Ter noções de Química do estado sólido; 

- Ser capaz de efetuar a purificação de substâncias e materiais, exercendo, planejamento 

e gerenciando o controle químico da qualidade de matérias-primas e de produtos; 

- Saber determinar as características físico-químicas de substâncias e sistemas diversos; 

- Ter noções dos principais processos de preparação de materiais para uso da indústria 

química, eletrônica, óptica, biotecnologia e de telecomunicações modernas; 

- Saber elaborar projetos de pesquisa e de desenvolvimento de métodos, produtos e 

aplicações em sua área de atuação;  

- Possuir conhecimentos básicos do uso de computadores e sua aplicação em Química; 

- Possuir conhecimento dos procedimentos e normas de segurança no trabalho, inclusive 

para expedir laudos de segurança em laboratórios, indústrias químicas e 

biotecnológicas; 

- Possuir conhecimento da utilização de processos de manuseio e descarte de materiais e 

de rejeitos, tendo em vista a preservação da qualidade do ambiente; 

- Saber atuar em laboratório químico e selecionar, comprar e manusear equipamentos e 

regentes. 
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COM RELAÇÃO À APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO EM QUÍMICA 

 

- Saber realizar avaliação crítica da aplicação do conhecimento em Química tendo em 

vista o diagnóstico e o equacionamento de questões sociais e ambientais; 

- Saber reconhecer os limites éticos envolvidos na pesquisa e na aplicação do 

conhecimento científico e tecnológico; 

- Ter curiosidade intelectual e interesse pela investigação cientifica e tecnológica, de 

forma a      utilizar o conhecimento cientifico e socialmente acumulado na produção de 

novos conhecimentos; 

- Ter consciência da importância social da profissão como possibilidade de 

desenvolvimento social e coletivo; 

- Saber identificar e apresentar soluções criativas para problemas relacionados com a 

Química ou com áreas correlatas na sua área de atuação; 

- Ter conhecimentos relativos ao assessoramento, ao desenvolvimento e á implantação 

de políticas ambientais; 

- Saber realizar estudos de viabilidade técnica e econômica no campo da Química; 

- Saber planejar, supervisionar e realizar e realizar estudos de caracterização de sistemas 

de análise; 

- Possuir conhecimentos relativos ao planejamento e á instalação de laboratórios 

químicos; 

- Saber realizar o controle de operações ou processos químicos no âmbito de atividades 

de indústria, vendas, marketing, segurança, administração pública e outras nas quais o 

conhecimento da Química seja relevante. 

 

COM RELAÇÃO À PROFISSÃO 

 

- Ter capacidade de disseminar e difundir e/ou utilizar o conhecimento para a 

comunidade; 

- Ter capacidade de vislumbrar possibilidades de ampliação do mercado de trabalho, no 

atendimento às necessidades da sociedade, desempenhando outras atividades para uma 

sólida formação universitária seja um importante fator. 

- Saber adotar os procedimentos necessários de primeiros socorros, nos casos dos 

acidentes mais comuns em laboratórios químicos. 
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- Conhecer aspectos relevantes de administração, de organização industrial e de relações 

econômicas. 

- Ser capaz de atender às exigências do mundo do trabalho, com visão ética e 

humanística, tendo capacidade de vislumbrar possibilidades de ampliação do mesmo, 

visando atender às necessidades atuais. 

 

2.2 LICENCIATURA EM QUÍMICA 

 

COM RELAÇÃO À FORMAÇÃO PESSOAL 

 

- Possuir conhecimento sólido e abrangente na área de atuação, com domínio das 

técnicas básicas de utilização de laboratórios, bem como dos procedimentos necessários 

de primeiros socorros, nos casos do acidentes mais comuns em laboratórios de Química. 

- Possuir capacidade crítica para analisar de maneira conveniente os seus próprios 

conhecimentos, assimilar os novos conhecimentos científicos e/ou educacionais e 

refletir sobre o comportamento ético que a sociedade espera de sua atuação e de suas 

relações com o contexto cultural, socioeconômico e político. 

- Identificar os aspectos filosóficos e sociais que definem a realidade educacional. 

-Identificar o processo de ensino/aprendizagem como processo humano em construção. 

- Ter uma visão crítica com relação ao papel da ciência e à sua natureza epistemológica, 

compreendendo o processo histórico-social de sua construção. 

- Saber trabalhar em equipe e ter uma boa compreensão das diversas etapas que 

compõem uma pesquisa educacional. 

- Ter interesse no auto-aperfeiçoamento contínuo, curiosidade e capacidade para estudos 

extracurriculares individuais ou em grupo, espírito investigativo, criatividade e 

iniciativa na busca de soluções para questões individuais e coletivas relacionadas com o 

ensino de Química, bem como para acompanhar as rápidas mudanças tecnológicas 

oferecidas pela interdisciplinaridade, como forma de garantir a qualidade do ensino de 

Química. 

- Ter formação humanística que permita exercer plenamente sua cidadania e, enquanto 

profissional, respeitar o direito à vida e ao bem estar dos cidadãos. 

- Ter habilidades que o capacitem para a preparação e desenvolvimento de recursos 

didáticos e instrucionais relativos à sua prática e avaliação da qualidade do material 
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disponível no mercado, além de ser preparado para atuar como pesquisador no ensino de 

Química. 

- Compreender os conceitos, leis e princípios da Química. 

- Conhecer as propriedades físicas e químicas principais dos elementos e compostos, 

que possibilitem entender e prever o seu comportamento físico-químico, aspectos de 

realidade, mecanismos e estabilidade. 

- Acompanhar e compreender os avanços científico-tecnológicos e educacionais. 

 

- Reconhecer a Química como uma construção humana e compreender os aspectos 

históricos de sua produção e suas relações com o contexto cultural, socioeconômico e 

político. 

 

COM RELAÇÃO À BUSCA DE INFORMAÇÃO E À COMUNICAÇÃO E 

EXPRESSÃO 

 

- Saber identificar e fazer busca nas fontes de informações relevantes para a Química, 

inclusive as disponíveis nas modalidades eletrônica e remota, que possibilitem a 

contínua atualização técnica, científica, humanística e pedagógica. 

- Ler, compreender e interpretar os textos científico-tecnológicos em idioma pátrio e 

estrangeiro (especialmente inglês e/ou espanhol). 

- Saber interpretar e utilizar as diferentes formas de representações (tabelas, gráficos, 

símbolos, expressões, etc.). 

- Saber escrever e avaliar criticamente os materiais didáticos, como livros, apostilas, 

�kits�, modelos, programas computacionais e materiais alternativos. 

- Demonstrar bom relacionamento interpessoal e saber comunicar corretamente os 

projetos e resultados de pesquisa na linguagem educacional, oral e escrita (textos, 

relatórios, pareceres, �poster�, internet, etc.) em idioma pátrio. 

 

COM RELAÇÃO AO ENSINO DE QUÍMICA 

 

- Refletir de forma crítica a sua prática em sala de aula, identificando problemas de 

ensino-aprendizagem. 

- Compreender e avaliar criticamente os aspectos sociais, tecnológicos, ambientais, 

políticos e éticos relacionados às aplicações da Química na sociedade; 
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- Saber trabalhar em laboratório e saber usar a experimentação em Química como 

recurso didático; 

- Possuir conhecimentos básicos do uso de computadores e sua aplicação na Química 

como recurso didático; 

- Possuir conhecimento dos procedimentos e normas de segurança no trabalho; 

- Conhecer teorias psicopedagógicas que fundamentam o processo de ensino-

aprendizagem, bem como os princípios de planejamento educacional; 

- Conhecer os fundamentos, a natureza e as principais pesquisas de ensino de Química; 

- Conhecer e vivenciar projetos e propostas curriculares de ensino de Química; 

- Ter atitude favorável à incorporação, na sua prática, dos resultados da pesquisa 

educacional em ensino de Química, visando solucionar os problemas relacionados ao 

ensino/aprendizagem. 

 

COM RELAÇÃO À PROFISSÃO 

 

- Ter consciência da importância social da profissão como possibilidade de 

desenvolvimento social e coletivo. 

- Ter capacidade de disseminar e difundir e/ou utilizar o conhecimento relevante para a 

comunidade; 

- Atuar no magistério, em nível de ensino fundamental e médio, de acordo com a 

legislação específica, utilizando metodologia de ensino variada, contribuir para o 

desenvolvimento intelectual dos estudantes e para despertar o interesse científico em 

adolescentes, organizar e usar laboratórios de química; escrever e analisar criticamente 

livros didáticos e paradidáticos e indicar bibliografia para o ensino de química; analisar 

e elaborar programas para esses níveis de ensino; 

- Exercer a sua profissão com espírito dinâmico, criativo, na busca de novas alternativas 

educacionais, enfrentando como desafio as dificuldades do magistério; 

- Conhecer criticamente os problemas educacionais brasileiros; 

- Identificar no contexto da realidade escolar os fatores determinantes no processo 

educativo, tais como o contexto socioeconômico, política educacional, administração 

escolar e fatores do processo de ensino-aprendizagem de Química; 

- Assumir conscientemente a tarefa educativa, cumprindo o papel social de preparar os 

alunos para o exercício consciente da cidadania. Desempenhar outras atividades na 

sociedade, cujo sucesso uma sólida formação universitária seja importante fator. 
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4. CONTEÚDOS CURRICULARES 

 

4.1 Conteúdos básicos 

  São os conteúdos essenciais, envolvendo teoria e laboratório. Dos conteúdos básicos 

deverão fazer parte: Matemática, Física e Química. 

 

Matemática � Álgebra, funções algébricas de uma variável, funções transcendentes, 

cálculo diferencial e integral, seqüências e séries, funções de várias variáveis, equações 

diferenciais e vetores; 

Física � Leis básicas da Física e suas equações fundamentais. Conceitos de campo 

(gravitacional elétrico e magnético). Experimentos que enfatizem os conceitos básicos e 

auxiliem o aluno a entender os aspectos fenomenológicos da Física. 

Química- (Teoria e Laboratório): propriedades físico-químicas das substâncias e dos 

materiais, estrutura atômica e molecular; análise química (métodos químicos e físicos e 

controle de qualidade analítico); termodinâmica química, cinética química; estudo de 

compostos orgânicos, organometálicos, compostos de coordenação, macromoléculas e 

biomoléculas; técnicas básicas de laboratório. 

 

4.2 Conteúdos específicos 

     São os conteúdos profissionais essenciais para o desenvolvimento de competências 

e habilidades. É a essência diferencial de cada curso. Considerando as especificidades 

regionais, a IES estabelecerá os currículos com vistas ao perfil do profissional que 

deseja formar, priorizando a aquisição das habilidades mais necessárias e adequadas 

àquele perfil, oferecendo conteúdos variados, permitindo ao estudante selecionar 

àqueles que mais atendem as suas escolhas pessoais dentro da carreira profissional de 

Químico, em qualquer das suas habilitações. 

     Para a Licenciatura em Química serão incluídos no conjunto dos conteúdos 

profissionais os conteúdos da Educação Básica, consideradas as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Formação do Professor em nível superior, bem como as Diretrizes 

Nacionais para a Educação Básica e para o Ensino Médio. 

     São atividades extra-classe as acadêmicas e de prática profissional alternativas, 

como a realização de estágios, monitorias, programas de extensão, participação e 

apresentação em congressos, publicação de artigos, e outros, às quais serão atribuídos 

créditos. 
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4.3 Estágios e atividades complementares 

     São conteúdos complementares os essenciais para a formação humanística, 

interdisciplinar e gerencial. As IES deverão oferecer um leque abrangente de conteúdos 

e atividades comuns a outros cursos da instituição para a escolha dos estudantes. 

Sugerem-se, para este segmento curricular, conteúdos de filosofia, história, 

administração, informática, instrumental de língua portuguesa e línguas estrangeiras, 

dentre outros. A elaboração de monografia de conclusão do curso será inserida também 

nestes conteúdos. 

 

Competências e habilidades 

a serem desenvolvidas em Química 

de acordo com os PCN 

 

Representação e comunicação 

 

� Descrever as transformações químicas em linguagens discursivas. 

� Compreender os códigos e símbolos próprios da Química atual. 

� Traduzir a linguagem discursiva em linguagem simbólica da Química e vice-

versa. Utilizar a representação simbólica das transformações químicas e reconhecer suas 

modificações ao longo do tempo. 

� Traduzir a linguagem discursiva em outras linguagens usadas em Química: 

gráficos, tabelas e relações matemáticas. 

� Identificar fontes de informação e formas de obter informações relevantes para o 

conhecimento da Química (livro, computador, jornais, manuais etc.) 

 

Investigação e compreensão 

 

� Compreender e utilizar conceitos químicos dentro de uma visão macroscópica 

(lógico-empírica). 

� Compreender os fatos químicos dentro de uma visão macroscópica (lógico-

formal). 

� Compreender dados quantitativos, estimativa e medidas, compreender relações 

proporcionais presentes na Química (raciocínio proporcional). 
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� Reconhecer tendências e relações a partir de dados experimentais ou outros 

(classificação, seriação e correspondência em Química). 

� Selecionar e utilizar idéias e procedimentos científicos (leis, teorias, modelos) 

para a resolução de problemas qualitativos e quantitativos em Química, identificando e 

acompanhando as variáveis relevantes. 

� Reconhecer ou propor a investigação de um problema relacionado à Química, 

selecionando procedimentos experimentais pertinentes. 

� Desenvolver conexões hipotético-lógicas que possibilitem previsões acerca das 

transformações químicas. 

 

Contextualização sócio-cultural 

 

� Reconhecer aspectos químicos relevantes na interação individual e coletiva do 

ser humano com o ambiente. 

� Reconhecer o papel da Química no sistema produtivo, industrial e rural. 

� Reconhecer as relações entre o desenvolvimento científico e tecnológico da 

Química e aspectos sócio-político-cultural. 

� Reconhecer os limites éticos e morais que podem estar envolvidos no 

desenvolvimento da Química e da tecnologia. 
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ANEXO 3 

 

ORIENTAÇÕES EDUCACIONAIS COMPLEMENTARES AOS 

PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS, ÁREA DE QUÍMICA
1
 

 
A Química pode ser um instrumento da formação humana que amplia os horizontes culturais e a 

autonomia no exercício da cidadania, se o conhecimento químico for promovido como um dos meios de 

interpretar o mundo e intervir na realidade, se for apresentado como ciência, com seus conceitos, métodos 

e linguagens próprios, e como construção histórica, relacionada ao desenvolvimento tecnológico e aos 

muitos aspectos da vida em sociedade.  
A proposta apresentada para o ensino de Química nos PCNEM se contrapõe à velha ênfase na 

memorização de informações, nomes, fórmulas e conhecimentos como fragmentos desligados da 

realidade dos alunos. Ao contrário disso, pretende que o aluno reconheça e compreenda, de forma 

integrada e significativa, as transformações químicas que ocorrem nos processos naturais e tecnológicos 

em diferentes contextos, encontrados na atmosfera, hidrosfera, litosfera e biosfera, e suas relações com os 

sistemas produtivo, industrial e agrícola.  
O aprendizado de Química no ensino médio �[...] deve possibilitar ao aluno a compreensão tanto dos 

processos químicos em si, quanto da construção de um conhecimento científico em estreita relação com 

as aplicações tecnológicas e suas implicações ambientais, sociais, políticas e econômicas�.  
Dessa forma, os estudantes podem �[...] julgar com fundamentos as informações advindas da tradição 

cultural, da mídia e da própria escola e tomar decisões autonomamente, enquanto indivíduos e cidadãos� 

(PCNEM, 1999).  
Historicamente, o conhecimento químico centrou-se em estudos de natureza empírica sobre as 

transformações químicas e as propriedades dos materiais e substâncias. Os modelos explicativos foram 

gradualmente se desenvolvendo conforme a concepção de cada época e, atualmente, o conhecimento 
científico em geral e o da Química em particular requerem o uso constante de modelos extremamente 

elaborados Assim, em consonância com a própria história do desenvolvimento desta ciência, a Química 

deve ser apresentada estruturada sobre o tripé: transformações químicas, materiais e suas 

propriedades e modelos explicativos. Um ensino baseado harmonicamente nesses três pilares poderá dar 

uma estrutura de sustentação ao conhecimento de química do estudante especialmente se, ao tripé de 

conhecimentos químicos, se agregar uma trilogia de adequação pedagógica fundada em:  
� contextualização, que dê significado aos conteúdos e que facilite o estabelecimento de ligações 

com outros campos de conhecimento; 
� respeito ao desenvolvimento cognitivo e afetivo, que garanta ao estudante tratamento atento a 

sua formação e seus interesses; 
� desenvolvimento de competências e habilidades em consonância com os temas e conteúdos do 

ensino. 
A aprendizagem de química, nessa perspectiva, facilita o desenvolvimento de competências e habilidades 
e enfatiza situações problemáticas reais de forma crítica, permitindo ao aluno desenvolver capacidades 

como interpretar e analisar dados, argumentar, tirar conclusões, avaliar e tomar decisões. Por exemplo, 

uma discussão sobre combustíveis em sala de aula pode envolver cálculos termoquímicos que permitem 

obter e comparar a energia fornecida na queima de uma dada quantidade de combustível. Entretanto, é 

possível e recomendável que se dê uma abordagem mais abrangente a essa questão, discutindo-se 
aspectos como a origem e o meio de obtenção dos combustíveis, sua disponibilidade na natureza, o custo 

da energia gerada, a quantidade de poluentes atmosféricos produzidos na queima de cada um deles, os 

efeitos desses poluentes sobre o ambiente e a saúde humana, os meios eficazes para minimizá-los ou 
evitá-los, a responsabilidade individual e social envolvida em decisões dessa natureza e a viabilidade de 

outras fontes de energia menos poluentes. 
Assim, as escolhas sobre o que ensinar devem se pautar pela seleção de conteúdos e temas relevantes que 

favoreçam a compreensão do mundo natural, social, político e econômico. E, para isso, a forma de 

tratamento desses temas e conteúdos é determinante e deve contemplar o desenvolvimento de 

procedimentos, atitudes e valores. O conhecimento construído com essa abrangência, de forma integrada 

a outras ciências e campos do saber, dentro de contextos reais e considerando a formação e interesses de 

cada estudante, estará propiciando o desenvolvimento das diferentes competências propostas nos 

                                                           
1 BRASIL. Ministério da Educação (MEC). Secretaria de Educação Média e Tecnológica (Semtec). 
Ciências da natureza, matemática e suas tecnologias. Brasília: MEC; Semtec, 2002, p. 87-110 (PCN + 
Ensino Médio: orientações educacionais complementares aos parâmetros curriculares nacionais). 
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PCNEM, as quais iremos retomar e desenvolver com maior detalhamento. Nos tópicos seguintes, 

passaremos a discutir uma proposta de temas estruturadores do ensino associados a essas competências, 

algumas sugestões pedagógicas e formas de organização para o seu desenvolvimento ao longo das três 

séries do ensino médio.  
 
AS COMPETÊNCIAS EM QUÍMICA  
As competências gerais a serem desenvolvidas na área de Ciências da Natureza, Matemática e suas 

Tecnologias dizem respeito aos domínios da representação e comunicação, envolvendo a leitura e 
interpretação de códigos, nomenclaturas e textos próprios da Química e da Ciência, a transposição entre 

diferentes formas de representação, a busca de informações, a produção e análise crítica de diferentes 
tipos de textos; da investigação e compreensão, ou seja, o uso de idéias, conceitos, leis, modelos e 

procedimentos científicos associados a essa disciplina; e da contextualização sócio-cultural, ou seja, a 
inserção do conhecimento disciplinar nos diferentes setores da sociedade, suas relações com os aspectos 

políticos, econômicos e sociais de cada época e com a tecnologia e cultura contemporâneas.  
As competências, em qualquer desses domínios, se inter-relacionam e se combinam, não havendo uma 

hierarquia entre elas. No ensino da Química, os conteúdos abordados e as atividades desenvolvidas 

devem ser propostos de forma a promover o desenvolvimento de competências dentro desses três 

domínios, com suas características e especificidades próprias, as quais passamos a detalhar nos quadros a 
seguir.  
 

REPRESENTAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

Na área Em Química 

Símbolos, códigos e nomenclatura de ciência e tecnologia 
Reconhecer e utilizar adequadamente, na forma 
oral e escrita, símbolos, códigos e nomenclatura da 

linguagem científica.  

� Reconhecer e compreender símbolos, códigos e 

nomenclatura própria da Química e da tecnologia 

química; por exemplo, interpretar símbolos e 

termos químicos em rótulos de produtos 

alimentícios, águas minerais, produtos de limpeza e 

bulas de medicamentos; ou mencionados em 
notícias e artigos jornalísticos. 
� Identificar e relacionar unidades de medida 

usadas para diferentes grandezas, como massa, 
energia, tempo, volume, densidade, concentração 

de soluções.  
Articulação dos símbolos e códigos de ciência e tecnologia 

Ler, articular e interpretar símbolos e códigos em 

diferentes linguagens e representações: sentenças, 

equações, esquemas, diagramas, tabelas, gráficos e 

representações geométricas.  

� Ler e interpretar informações e dados 

apresentados com diferentes linguagens ou formas 
de representação, � como símbolos, fórmulas e 

equações químicas, tabelas, gráficos, esquemas, 

equações. 
� Selecionar e fazer uso apropriado de diferentes 

linguagens e formas de representação, como 

esquemas, diagramas, tabelas, gráfico, traduzindo 

umas nas outras. Por exemplo, traduzir em gráficos 

informações de tabelas ou textos sobre índices de 

poluição atmosférica em diferentes períodos ou 

locais.  
Análise e interpretação de textos e outras comunicações de ciência e tecnologia 

Consultar, analisar e interpretar textos e 
comunicações de ciência e tecnologia veiculados 

em diferentes meios.  

� Analisar e interpretar diferentes tipos de textos e 

comunicações referentes ao conhecimento 

científico e tecnológico químico; por exemplo, 
interpretar informações de caráter químico em 

notícias e artigos de jornais, revistas e televisão, 

sobre agrotóxicos, concentração de poluentes, 

chuvas ácidas, camada de ozônio, aditivos em 

alimentos, flúor na água, corantes e reciclagens. 
� Consultar e pesquisar diferentes fontes de 
informação, como enciclopédias, textos didáticos, 

manuais, teses, internet, entrevistas a técnicos e 

especialistas.  
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Elaboração de comunicações 
Elaborar comunicações orais ou escritas para 

relatar, analisar e sistematizar eventos, fenômenos, 

experimentos, questões, entrevistas, visitas, 

correspondências.  

� Descrever fenômenos, substâncias, materiais, 

propriedades e eventos químicos, em linguagem 

científica, relacionando-os a descrições na 

linguagem corrente; por exemplo, articulando o 
significado de idéias como queima com o conceito 

científico de combustão, dando o significado 

adequado para expressões como �produto natural�, 

�sabonete neutro�, ou �alface orgânica�. 
� Elaborar e sistematizar comunicações descritivas 

e analíticas pertinentes a eventos químicos, 

utilizando linguagem científica, por exemplo, 

relatar visita a uma indústria química, informando 

sobre seus processos; elaborar relatório de 

experimento, descrevendo materiais, 
procedimentos e conclusões; elaborar questões para 

entrevista a técnico de algum campo da química, 

apresentar seminários e fazer sínteses.  
Discussão e argumentação de temas de interesse de ciência e tecnologia 

Analisar, argumentar e posicionar-se criticamente 
em relação a temas de ciência e tecnologia. 

� Diante de informações ou problema relacionados 

à Química, argumentar apresentando razões e 

justificativas; por exemplo, conhecendo o processo 
e custo da obtenção do alumínio a partir da 

eletrólise, posicionar-se sobre as vantagens e 
limitações da sua reciclagem; em uma discussão 

sobre o lixo, apresentar argumentos contra ou a 
favor da incineração ou acumulação em aterro. 

 
 

INVESTIGAÇÃO E COMPREENSÃO 

Na área Em Química 

Estratégias para enfrentamento de situações-problema 
Identificar as informações ou variáveis relevantes 

em uma situação-problema e elaborar possíveis 

estratégias para equacioná-la ou resolvê-la.  

� Dada uma situação-problema, envolvendo 
diferentes dados de natureza química, identificar as 

informações relevantes para solucioná-la; por 
exemplo, avaliar a viabilidade de uma fonte de 
água para consumo, identificando as grandezas e 

indicadores de qualidade, como pH, concentrações 

de substâncias e vetores patogênicos; para 

substituir lenha por carvão vegetal como fonte de 

energia térmica, consultar os respectivos valores de  
� Reconhecer, propor ou resolver um problema, 

selecionando procedimentos e estratégias 

adequados para a sua solução; por exemplo, em 

pesquisa sobre potabilidade de água, definir 

critérios de potabilidade, medidas, análises e 

cálculos necessários.  
Interações, relações e funções; invariantes e transformações 

Identificar fenômenos naturais ou grandezas em 

dado domínio do conhecimento científico, 

estabelecer relações, identificar regularidades, 

invariantes e transformações.  

� Reconhecer e compreender fenômenos 

envolvendo interações e transformações químicas, 

identificando regularidades e invariantes, por 
exemplo, reconhecer a conservação no número de 

átomos de cada substância, assim como a 

conservação de energia, nas transformações 

químicas e nas representações das reações.  
� Compreender que as interações entre matéria e 

energia, em um certo tempo, resultam em 
modificações da forma ou natureza da matéria, 

considerando os aspectos qualitativos e 
macroscópicos; por exemplo, o desgaste mecânico 
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que modifica a sua forma, ou por outra interação, 

que modifica a natureza do material; interações do 

calcário com o calor resultam em modificações na 

natureza, obtendo-se um novo material, a cal.  
� Identificar transformações químicas pela 

percepção de mudanças na natureza dos materiais 

ou da energia, associando-as a uma dada escala de 
tempo; por exemplo, identificar que rochas 
magmáticas, como granito e basalto, se 

transformam em sedimentares, como areia e argila, 
ou metamórficas, como mármore e ardósia, em 

escalas de tempo geológicas; perceber explosões 

como combustões completas, onde todos os 

reagentes se transformam em produtos, durante 
curto tempo, transformando energia em trabalho. 

Medidas, quantificações, grandezas e escalas 
Selecionar e utilizar instrumentos de medição e de 

cálculo, representar dados e utilizar escalas, fazer 

estimativas, elaborar hipóteses e interpretar 

resultados.  

� Fazer previsões e estimativas de quantidades ou 

intervalos esperados para os resultados de medidas; 
por exemplo, prever relações entre massas, energia 

ou intervalos de tempo em transformações 

químicas.  
� Selecionar e utilizar materiais e equipamentos 

adequados para fazer medidas, cálculos e realizar 

experimentos; por exemplo, selecionar material 
para o preparo de uma solução em função da 

finalidade; selecionar instrumentos para medidas 
de massa, temperatura, volume, densidade e 
concentração.  
� Compreender e fazer uso apropriado de escalas, 

ao realizar, medir ou fazer representações. Por 

exemplo: ler e interpretar escalas em instrumentos 
como termômetros, balanças e indicadores de pH.  

Modelos explicativos e representativos 
Reconhecer, utilizar, interpretar e propor modelos 
para situações-problema, fenômenos ou sistemas 

naturais ou tecnológicos.  

� Reconhecer modelos explicativos de diferentes 

épocas sobre a natureza dos materiais e suas 

transformações; por exemplo, identificar os 

principais modelos de constituição da matéria 

criados ao longo do desenvolvimento científico.  
� Elaborar e utilizar modelos macroscópicos e 

microscópicos para interpretar transformações 

químicas; por exemplo, elaborar modelos para 

explicar o fato de a água doce com sabão produzir 

espuma, e a água salgada, não, ou para 

compreender o poder corrosivo de ácidos fortes.  
� Reconhecer, nas limitações de um modelo 

explicativo, a necessidade de alterá-lo; por 
exemplo, perceber até onde o modelo de 

Rutherford foi suficiente e por quais razões 

precisou dar lugar a outra imagem do átomo.  
� Elaborar e utilizar modelos científicos que 
modifiquem as explicações do senso comum; por 

exemplo, a idéia de que óleo e água não se 

misturam devido a diferenças de densidade e não 

por questões de interação entre partículas.  
Relações entre conhecimentos disciplinares, interdisciplinares e interáreas 

Articular, integrar e sistematizar fenômenos e 

teorias dentro de uma ciência, entre as várias 

ciências e áreas de conhecimento.  

� Construir uma visão sistematizada das diferentes 

linguagens e campos de estudo da Química, 

estabelecendo conexões entre seus diferentes temas 
e conteúdos.  
� Adquirir uma compreensão do mundo da qual a 
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Química é parte integrante através dos problemas 

que ela consegue resolver e dos fenômenos que 

podem ser descritos por seus conceitos e modelos.  
� Articular o conhecimento químico e o de outras 

áreas no enfrentamento de situações-problema. Por 
exemplo, identificar e relacionar aspectos 
químicos, físicos e biológicos em estudos sobre a 

produção, destino e tratamento de lixo ou sobre a 

composição, poluição e tratamento das águas com 

aspectos sociais, econômicos e ambientais.  
 
 

CONTEXTUALIZAÇÃO SÓCIO-CULTURAL 

Na área Em Química 

Ciência e tecnologia na história 
Compreender o conhecimento científico e o 

tecnológico como resultados de uma construção 

humana, inseridos em um processo histórico e 

social.  

� Reconhecer e compreender a ciência e tecnologia 

químicas como criação humana, portanto inseridas 

na história e na sociedade em diferentes épocas; 

por exemplo, identificar a alquimia, na Idade 
Média, como visão de mundo típica da época.  
� Perceber o papel desempenhado pela Química no 

desenvolvimento tecnológico e a complexa relação 

entre ciência e tecnologia ao longo da história; por 

exemplo, perceber que a manipulação do ferro e 

suas ligas, empírica e mítica, tinha a ver, no 
passado, com o poder do grupo social que a 
detinha, e que hoje, explicada pela ciência, 

continua relacionada a aspectos políticos e sociais.  
Ciência e tecnologia na cultura contemporânea 

Compreender a ciência e a tecnologia como partes 

integrantes da cultura humana contemporânea.  
� Identificar a presença do conhecimento químico 

na cultura humana contemporânea, em diferentes 

âmbitos e setores, como os domésticos, comerciais, 

artísticos, desde as receitas caseiras para limpeza, 

propagandas e uso de cosméticos, até em obras 

literárias, músicas e filmes.  
� Compreender as formas pelas quais a Química 

influencia nossa interpretação do mundo atual, 

condicionando formas de pensar e interagir; por 
exemplo, discutir a associação irrefletida de 

�produtos químicos� com algo sempre nocivo ao 

ambiente ou à saúde.  
� Promover e interagir com eventos e equipamentos 

culturais, voltados à difusão da ciência, como 

museus, exposições científicas, peças de teatro, 

programas de tevê.  
Ciência e tecnologia na atualidade 

Reconhecer e avaliar o desenvolvimento 
tecnológico contemporâneo, suas relações com as 

ciências, seu papel na vida humana, sua presença 

no mundo cotidiano e seus impactos na vida social.  

� Reconhecer o papel do conhecimento químico no 

desenvolvimento tecnológico atual, em diferentes 

áreas do setor produtivo, industrial e agrícola; por 

exemplo, na fabricação de alimentos, corantes, 

medicamentos e novos materiais.  
� Reconhecer aspectos relevantes do conhecimento 

químico e suas tecnologias na interação individual 
e coletiva do ser humano com o ambiente, por 
exemplo, o uso de CFC � cloro-flúor-carbono �, de 
inseticidas e agrotóxicos, de aditivos nos alimentos, 

os tratamentos de água e de lixo, a emissão de 

poluentes que aumentam o efeito estufa na 
atmosfera.  
� Articular, integrar e sistematizar o conhecimento 
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químico e o de outras áreas no enfrentamento de 

situações-problema; por exemplo, identificar e 
relacionar aspectos químicos, físicos e biológicos 

da produção e do uso de metais, combustíveis e 

plásticos, além de aspectos sociais, econômicos e 

ambientais.  
 
 
TEMAS ESTRUTURADORES DO ENSINO DE QUÍMICA  
A proposta de organização dos conteúdos apresentada a seguir leva em consideração duas perspectivas 

para o ensino de Química presentes nos PCNEM: a que considera a vivência individual dos alunos � seus 
conhecimentos escolares, suas histórias pessoais, tradições culturais, relação com os fatos e fenômenos do 

cotidiano e informações veiculadas pela mídia; e a que considera a sociedade em sua interação com o 

mundo, evidenciando como os saberes científico e tecnológico vêm interferindo na produção, na cultura e 

no ambiente.  
Não se procura uma ligação artificial entre o conhecimento químico e o cotidiano, restringindo-se a 
exemplos apresentados apenas como ilustração ao final de algum conteúdo; ao contrário, o que se propõe 

é partir de situações problemáticas reais e buscar o conhecimento necessário para entendê-las e procurar 
solucioná-las.  
Enfatiza-se, mais uma vez, que a simples transmissão de informações não é suficiente para que os alunos 
elaborem suas idéias de forma significativa. É imprescindível que o processo de ensino-aprendizagem 
decorra de atividades que contribuam para que o aluno possa construir e utilizar o conhecimento.  
Uma maneira de selecionar e organizar os conteúdos a serem ensinados é pelos �temas estruturadores�, 

que permitem o desenvolvimento de um conjunto de conhecimentos de forma articulada, em torno de um 
eixo central com objetos de estudo, conceitos, linguagens, habilidades e procedimentos próprios. 

Tomando como foco de estudo as transformações químicas que ocorrem nos processos naturais e 
tecnológicos, são sugeridos nove temas estruturadores, apresentados abaixo:  

1. Reconhecimento e caracterização das transformações químicas  
2. Primeiros modelos de constituição da matéria  
3. Energia e transformação química  
4. Aspectos dinâmicos das transformações químicas  
5. Química e atmosfera  
6. Química e hidrosfera  
7. Química e litosfera  
8. Química e biosfera  
9. Modelos quânticos e propriedades químicas  

 
Cinco desses temas abordam a transformação química em diferentes níveis de complexidade: o 

reconhecimento de transformações químicas por meio de fatos ou fenômenos (1); os diferentes 

modelos de constituição da matéria criados para explicá-la (2 e 9); as trocas de energia envolvidas nas 
transformações (3); e a dinâmica dos processos químicos (4). Para uma compreensão ampla das 

transformações químicas em diferentes níveis, é necessário que se saiba estabelecer relações entre as 

grandezas envolvidas, que se reconheça em que extensão a transformação ocorre, que se identifiquem, 

caracterizem e quantifiquem os seus reagentes e produtos, as formas de energia nela presentes e a rapidez 
do processo. Esse conhecimento ganha um novo significado ao se interpretar os fenômenos tratados por 
meio de modelos explicativos. Isto é o que se propõe no desenvolvimento dos quatro primeiros temas.  
O instrumental desenvolvido inicialmente (de 1 a 4) permite entender como o ser humano tem produzido 
materiais a partir dos recursos disponíveis na Terra e vem modificando o ambiente e os seus estilos e 
qualidade de vida. Assim, os outros quatro temas estruturadores propostos enfocam os materiais extraídos 

e sintetizados pelo homem na atmosfera (5), hidrosfera (6), litosfera (7) e biosfera (8), seus processos de 
produção, seus usos e as implicações ambientais, sociais, econômicas e políticas deles decorrentes. Esse 

conjunto de temas das várias �esferas� (5 a 8) tem como fio condutor a sobrevivência do ser humano, sob 

a ótica do conhecimento químico. Entender como o ser humano vem se utilizando e se apropriando do 
mundo natural exige o estabelecimento de relações entre os muitos campos do saber, de maneira que o 

olhar da Química não exclui, ao contrário, necessita de constante interação com conhecimentos da 
Biologia, Astronomia, Física, História, Geografia, Geologia e até mesmo da Economia, Sociologia e 

Antropologia.  
De volta aos modelos (9), dá-se um fecho conceitual à visão física e química da estrutura da matéria. A 

seguir são apresentados e discutidos os nove temas estruturadores dos conteúdos propostos para o ensino 
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médio de Química no tratamento dos quais podem ser desenvolvidas as competências e habilidades 

apresentadas no tópico anterior.  
 
Tema 1. Reconhecimento e caracterização das transformações químicas  

No início do estudo da Química, é importante apresentar aos alunos fatos concretos, observáveis e 

mensuráveis acerca das transformações químicas, considerando que sua visão do mundo físico é 

preponderantemente macroscópica. Nessa fase inicial, a aprendizagem é facilitada quando se trabalha 

com exemplos reais e perceptíveis.  
Neste tema, procura-se construir um primeiro entendimento da transformação química e suas 

regularidades, perceptíveis ou não, através da observação que ocorre em um certo intervalo de tempo, 
com relações proporcionais entre as massas dos reagentes e dos produtos, entre massa e energia (balanço 

energético), e cujos reagentes e produtos podem ser isolados e caracterizados por suas propriedades. Em 

geral, tais conceitos são apresentados de forma isolada, alguns superficialmente, outros 
aprofundadamente, mas sem articulação que permita a construção de uma idéia significativa e abrangente 

da transformação química.  
O desenvolvimento deste tema permite o desenvolvimento de competências gerais como: articular e 
traduzir a linguagem do senso comum para a científica e tecnológica; identificar dados e variáveis 

relevantes presentes em transformações químicas; selecionar e utilizar materiais e equipamentos para 

realizar cálculos, medidas e experimentos; fazer previsões e estimativas; compreender a participação de 

eventos químicos nos ambientes naturais e tecnológicos. 
 
Unidades temáticas  

1. Transformações químicas no dia-a-dia: transformações rápidas e lentas e suas evidências 

macroscópicas; liberação ou absorção de energia nas transformações.  
 Reconhecer as transformações químicas por meio de diferenças entre os seus estados 

iniciais e finais.  
 Descrever transformações químicas em diferentes linguagens e representações, 

traduzindo umas nas outras.  
 Reconhecer que a transformação química ocorre em um certo intervalo de tempo.  
 Identificar formas de energia presentes nas transformações químicas.  
 Reconhecer transformações químicas que ocorrem na natureza e em diferentes sistemas 

produtivos ou tecnológicos.  
 Buscar informações sobre transformações químicas que ocorrem na natureza em 

diferentes sistemas produtivos e tecnológicos.  
 
2. Relações quantitativas de massa: conservação da massa nas transformações químicas (Lavoisier); 

proporção entre as massas de reagentes e de produtos (Proust); relação entre calor envolvido na 

transformação e massas de reagentes e produtos.  
 Compreender e utilizar a conservação da massa nas transformações químicas.  
 Compreender e utilizar a proporção de reagentes e produtos nas transformações 

químicas.  
 Estabelecer relação entre o calor envolvido nas transformações químicas e as massas de 

reagentes e produtos.  
 Representar e interpretar informações sobre variáveis nas transformações químicas por 

meio de tabelas e gráficos.  
 Fazer previsões de quantidades de reagentes, de produtos e energia envolvidas em uma 

transformação química.  
 Buscar informações sobre as transformações químicas que ocorrem na natureza e nos 

sistemas produtivos.  
 Associar dados e informações sobre matérias-primas, reagentes e produtos de 

transformações químicas que ocorrem nos sistemas produtivos, com suas implicações 

ambientais e sociais.  
 

3. Reagentes, produtos e suas propriedades: caracterização de materiais e substâncias que constituem 

os reagentes e produtos das transformações em termos de suas propriedades; separação e identificação das 

substâncias.  
 Identificar uma substância, reagente ou produto, por algumas de suas propriedades 

características: temperatura de fusão e de ebulição; densidade, solubilidade, 
condutividade térmica e elétrica.  
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 Utilizar as propriedades para caracterizar uma substância pura.  
 Representar informações experimentais referentes às propriedades das substâncias em 

tabelas e gráficos e interpretar tendências e relações sobre essas propriedades.  
 Elaborar procedimentos experimentais baseados nas propriedades dos materiais, 

objetivando a separação de uma ou mais substâncias presentes em um sistema (filtração, 

flotação, destilação, recristalização, sublimação).  
 Identificar e avaliar as implicações dos métodos de separação de substância utilizados 

nos sistemas produtivos.  
 

Tema 2. Primeiros modelos de constituição da matéria  

Tendo a proposta de ensino sido inicialmente direcionada para que o aluno reconheça e caracterize as 

transformações químicas, pode-se passar ao tratamento dos modelos explicativos dos fenômenos nelas 

envolvidos, através do estudo da evolução das idéias sobre a constituição da matéria.  
O modelo de Dalton explica alguns dos fenômenos apresentados no Tema estruturador 1 � a 
transformação química como reorganização de átomos e as relações proporcionais de massa. Entretanto, 

com o modelo de estrutura atômica proposto inicialmente por Rutherford, e mais tarde com o introduzido 

pela Física Quântica, pode-se ter uma compreensão da constituição da matéria considerando interações 

eletrostáticas que levam à formação e ruptura de ligações químicas, com transferência de elétrons entre os 

átomos (ligação iônica) ou seu �compartilhamento� (ligação covalente). Os modelos quânticos, mais 

elaborados, não são necessários para o entendimento dos conhecimentos desenvolvidos até esse ponto e 

serão propostos adiante (9).  
É fundamental que se mostre através da história, as transformações das idéias sobre a constituição da 

matéria, contextualizando-as. A simples cronologia sobre essas idéias, como é geralmente apresentada no 

ensino, é insuficiente, pois pode dar uma idéia equivocada da ciência e da atividade científica, segundo a 

qual a ciência se desenvolve de maneira neutra, objetiva e sem conflitos, graças a descobertas de 

cientistas, isoladas do contexto social, econômico ou político da época.  
Os assuntos tratados neste tema podem propiciar o desenvolvimento de competências gerais tais como: 

compreender e usar os símbolos, códigos e nomenclatura específicos da Química; selecionar e utilizar 

materiais e equipamentos para realizar cálculos, medidas e experimentos; reconhecer a necessidade e os 

limites de modelos explicativos relativos à natureza dos materiais e suas transformações; reconhecer e 
compreender a Química como resultado de uma construção humana, inserida na história e na sociedade.  
 
Unidades temáticas  

1. Primeiras idéias ou modelos sobre a constituição da matéria: idéias de Dalton sobre transformação 

química e relações entre massas (Lavoisier e Proust); modelo de Rutherford sobre a matéria com carga 

elétrica e a desintegração radioativa; idéias sobre interações entre os átomos formando substâncias � 
ligação química como resultante de interações eletrostáticas.  

 Compreender e utilizar as idéias de Dalton para explicar as transformações químicas e 

suas relações de massa.  
 Compreender e utilizar as idéias de Rutherford para explicar a natureza elétrica da 

matéria.  
 Compreender a ligação química como resultante de interações eletrostáticas.  
 Compreender a transformação química como resultante de quebra e formação de 

ligação.  
 Compreender os modelos explicativos como construções humanas num dado contexto 

histórico e social.  
 Reconhecer que o conhecimento químico é dinâmico, portanto, provisório.  

 
2. Representação de transformações químicas: representação das substâncias e do rearranjo dos átomos 

nas transformações químicas � símbolos, fórmulas e equações.  
 Representar as substâncias e as transformações químicas a partir dos códigos, símbolos 

e expressões próprios da Química.  
 Traduzir a linguagem simbólica da Química, compreendendo seu significado em termos 

microscópicos.  
 � Utilizar fontes de informações para conhecer símbolos, fórmulas e nomes de 

substâncias.  
 

3. Relações quantitativas envolvidas na transformação química: relação entre quantidade de matéria e 

energia; estequiometria e rendimento, concentração de soluções.  
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 Traduzir, em termos de quantidade de matéria (mol), as relações quantitativas de massa 

nas transformações químicas.  
 Traduzir as relações entre massa e energia nas transformações químicas em termos de 

quantidade de matéria e energia.  
 Compreender as relações quantitativas de massa, de quantidade de matéria (mol) nas 

transformações químicas que ocorrem em soluções de acordo com suas concentrações e 

associá-las à estequiometria da transformação.  
 Correlacionar dados relativos à concentração de certas soluções nos sistemas naturais a 

possíveis problemas ambientais.  
 Estabelecer relação entre a estequiometria e o rendimento das transformações químicas, 

e prever, em função dessa relação, quantidades envolvidas nas transformações químicas 

que ocorrem na natureza e nos sistemas produtivos, industrial e rural.  
 Propor procedimentos experimentais para conhecer as quantidades envolvidas e o 

rendimento de uma transformação química.  
 Avaliar possíveis implicações das relações quantitativas nas transformações químicas 

que ocorrem nos sistemas produtivos, rural e industrial.  
 

Tema 3. Energia e transformação química  

A energia envolvida nas transformações químicas é inicialmente tratada nos dois primeiros temas, 

segundo aspectos qualitativos e macroscópicos (reações endotérmicas e exotérmicas), seguindo-se de 
aspectos quantitativos (relação entre massa e energia) e do ponto de vista da ligação química como 

resultado de interações eletrostáticas.  
Este tema tem como foco a construção de uma visão mais abrangente sobre a �produção� e o �consumo� 

de energia nas transformações químicas, desde os aspectos conceituais, nos quais se identificam as 
diferentes formas de energia que dão origem ou que resultam das transformações químicas e a relação 

entre energia e estrutura das substâncias, até aspectos sociais associados a produção e uso de energia nos 

sistemas naturais e tecnológicos.  
Ressalta-se, aqui, a estreita correlação deste tema com a Física e a Biologia, nas quais também estão 

presentes idéias sobre energia. Especialmente no caso da Física, as diferentes formas, transformações e 

conservação da energia são tratadas em diferentes temas e, em particular, a energia nuclear, também uma 

unidade temática do estudo da Física. Nesse sentido, é essencial que haja um intercâmbio entre os 

professores e que, cada um em sua disciplina, aponte para essa integração: o conceito de energia, seja nos 
fenômenos químicos, biológicos ou físicos e suas manifestações nos sistemas naturais ou tecnológicos, é 

um só. E isso pode ficar mais evidente quando se trata de exemplos e situações reais, onde o que muda é o 

modo de olhar, o interesse e a estrutura conceitual de uma ou outra ciência, e não a realidade.  
Este tema favorece o desenvolvimento de competências tais como: compreender a produção e o uso de 

energia em diferentes fenômenos e processos químicos e interpretálos de acordo com modelos 
explicativos; avaliar e julgar os benefícios e riscos da produção e do uso de diferentes formas de energia 

nos sistemas naturais e construídos pelo homem; articular a Química com outras áreas de conhecimento.  
 
Unidades temáticas  

1. Produção e consumo de energia térmica e elétrica nas transformações químicas: entalpia de 
reação (balanço energético entre ruptura e formação de novas ligações); reações de óxido-redução 

envolvidas na produção e consumo de energia elétrica; potenciais de eletrodo; energia de ligação.  
 Identificar a produção de energia térmica e elétrica em diferentes transformações 

químicas.  
 Relacionar a formação e a ruptura de ligação química com energia térmica.  
 Compreender a entalpia de reação como resultante do balanço energético advindo de 

formação e ruptura de ligação química.  
 Prever a entalpia de uma transformação química a partir de informações pertinentes 

obtidas em tabelas, gráficos e outras fontes.  
 Relacionar a energia elétrica produzida e consumida na transformação química e os 

processos de oxidação e redução.  
 Compreender os processos de oxidação e de redução a partir das idéias sobre a estrutura 

da matéria.  
 Prever a energia elétrica envolvida numa transformação química a partir dos potenciais-

padrões de eletrodo das transformações de oxidação e redução.  
 Compreender a evolução das idéias sobre pilhas e eletrólise, reconhecendo as relações 

entre conhecimento empírico e modelos explicativos.  
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 Buscar informações sobre transformações químicas que produzem energia utilizadas 

nos sistemas produtivos.  
 Avaliar as implicações sociais e ambientais do uso de energia elétrica e térmica 

provenientes de transformações químicas.  
 

2. Energia e estrutura das substâncias: interações eletrostáticas entre átomos, moléculas e íons nos 

sólidos e líquidos; ligações covalentes, iônicas e metálicas como resultantes de interações eletrostáticas; 

relação entre propriedades da substância e sua estrutura; as experiências de Faraday (eletrólise) para 

explicar o consumo de energia, em quantidades iguais a múltiplos de uma certa quantidade fixa de 
eletricidade; teorias da valência para explicar a ligação covalente.  

 Identificar e compreender a energia envolvida na formação e na quebra de ligações 

químicas.  
 Compreender os estados sólido, líquido e gasoso em função das interações eletrostáticas 

entre átomos, moléculas ou íons.  
 Compreender as ligações químicas como resultantes de interações eletrostáticas entre 

átomos, moléculas ou íons.  
 Relacionar as propriedades macroscópicas das substâncias e as ligações químicas entre 

seus átomos, moléculas ou íons.  
 

3. Produção e consumo de energia nuclear: processos de fusão e fissão nucleares; transformações 

nucleares como fonte de energia.  
 Compreender os processos de fusão e fissão nucleares e a produção de energia neles 

envolvida.  
 Reconhecer transformações nucleares como fonte de energia.  
 Buscar fontes de informação sobre geração e uso de energia nuclear.  
 Avaliar os riscos e benefícios dos diferentes usos da energia nuclear.  

 
Tema 4. Aspectos dinâmicos das transformações químicas  

Os conhecimentos relativos ao tempo envolvido nas transformações químicas, bem como à quantidade de 

produto formado, já foram propostos anteriormente, considerando a transformação total dos reagentes em 

produtos. O objetivo deste tema é reelaborar as idéias sobre o tempo e as quantidades envolvidas nas 
transformações químicas, considerando a cinética da transformação e o estado de equilíbrio químico 

caracterizado, em qualquer que seja o sistema em estudo, pela coexistência de reagentes e produtos em 

constante interação.  
Vale a pena ressaltar que a expressão matemática representativa do estado de equilíbrio deve ser 

entendida como uma relação entre as concentrações de reagentes e produtos e não como uma mera 

fórmula matemática.  
Este tema pode desenvolver competências tais como: identificar transformações químicas pela percepção 

de mudanças associadas a dada escala de tempo; compreender e utilizar modelos explicativos para 

reelaborar conceitos e idéias sobre fenômenos químicos; selecionar e utilizar materiais e equipamentos 
para realizar cálculos, medidas e experimentos; articular e integrar a Química a outras áreas de 

conhecimento.  
 
Unidades temáticas  

1. Controle da rapidez das transformações no dia-a-dia: variáveis que modificam a rapidez de uma 

transformação química; modelos explicativos.  
 Observar e identificar transformações químicas que ocorrem em diferentes escalas de 

tempo.  
 Reconhecer e controlar variáveis que podem modificar a rapidez de uma transformação 

química (concentração, temperatura, pressão, estado de agregação, catalisador).  
 Propor e utilizar modelos explicativos para compreender a rapidez das transformações 

químicas.  
 Reconhecer as relações quantitativas empíricas entre rapidez, concentração e pressão, 

traduzindo-as em linguagem matemática.  
 Propor procedimentos experimentais para determinar e controlar a rapidez de uma 

transformação química.  
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2. Estado de equilíbrio químico: coexistência de reagentes e produtos; estado de equilíbrio e extensão 

da transformação; variáveis que modificam o estado de equilíbrio; previsões quantitativas, modelos 

explicativos.  
 Reconhecer que, em certas transformações; químicas, há coexistência de reagentes e 

produtos (estado de equilíbrio químico, extensão da transformação).  
 Identificar as variáveis que perturbam o estado de equilíbrio químico.  
 Representar, através da constante de equilíbrio químico, a relação entre as 

concentrações de reagentes e produtos em uma transformação química.  
 Prever as quantidades de reagentes e produtos numa transformação química em 

equilíbrio.  
 Propor e utilizar modelos explicativos para compreender o equilíbrio químico.  
 Compreender a importância e o controle da dinâmica das transformações químicas nos 

processos naturais e produtivos.  
 Propor meios e avaliar as conseqüências de modificar a dinâmica de uma transformação 

química.  
 

Tema 5. Química e atmosfera  

Na perspectiva da interação do ser humano com seu mundo físico, este tema estruturador trata das 

relações entre o homem e a atmosfera, considerando principalmente os aspectos químicos envolvidos.  
Propõe-se iniciar pelo estudo da composição química da atmosfera, desde sua origem até os tempos 

atuais, passando-se em seguida a discutir os recursos materiais extraídos da atmosfera e suas 

transformações na obtenção de outros produtos importantes para suprir necessidades humanas. Os 
conhecimentos sobre a atmosfera são ampliados, estudando-se as interações da atmosfera com as matérias 

viva e inanimada, os ciclos biogeoquímicos nela presentes, bem como os problemas de diferentes 

naturezas � ambiental, sócio-econômica, política � causados pela intervenção humana.  
Os estudos associados a este tema possibilitam o desenvolvimento de competências como: compreender o 

comportamento dos gases na atmosfera, bem como seu papel nos ciclos biogeoquímicos e no sistema 

produtivo; avaliar, julgar e tomar decisões sobre a poluição atmosférica; buscar informações, analisar e 

interpretar textos e comunicações referentes ao conhecimento científico e tecnológico para compreender 

problemas relativos à atmosfera.  
 
Unidades temáticas  

1. Composição da atmosfera: origem e composição atual da atmosfera nas diferentes regiões do planeta; 

relações entre pressão, temperatura e vida humana.  
 Conhecer as idéias sobre a evolução da atmosfera terrestre e sua composição atual.  
 Compreender como variações da pressão e temperatura atmosféricas e solubilidade de 

gases afetam a vida humana.  
 

2. A atmosfera como fonte de recursos materiais: propriedades dos gases e separação dos componentes 

da atmosfera; oxigênio e seus derivados; nitrogênio e seus derivados; processos industriais e suas 

implicações.  
 Reconhecer e relacionar as variáveis de estado (pressão total e parcial, volume, 

temperatura) para compreender o estado gasoso.  
 Compreender o processo de separação dos componentes do ar para obtenção de matéria-

prima (oxigênio, nitrogênio e gases nobres).  
 Buscar informações sobre processos químicos que ocorrem nos sistemas natural e 

produtivo que utilizam nitrogênio ou oxigênio.  
 Avaliar a produção, o consumo e a utilização pela sociedade de materiais derivados do 

nitrogênio.  
 

3. Perturbações na atmosfera produzidas por ação humana: fontes e efeitos da poluição atmosférica.  
 Buscar informações sobre os agentes perturbadores da atmosfera e suas fontes e 

compreender suas transformações e seus efeitos a curto, médio e longo prazos.  
 Tomar decisões com respeito à participação individual e coletiva na busca de soluções 

para os problemas de poluição atmosférica.  
 

4. Ciclos biogeoquímicos na atmosfera: oxigênio, nitrogênio e gás carbônico.  
 Compreender como a atmosfera participa dos ciclos do nitrogênio, oxigênio e gás 

carbônico na natureza.  
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Tema 6. Química e hidrosfera  

O conhecimento sobre a hidrosfera se dá pelo estudo das diferentes águas naturais como recurso e fonte 

de materiais para a sobrevivência, da interação da hidrosfera com as matérias viva e inanimada, o ciclo da 

água na natureza, bem como os problemas de diferentes naturezas causados pela intervenção humana e 

por fenômenos naturais.  
Nessa perspectiva, as soluções aquosas são tratadas dentro de um contexto, por meio de situações-
problema genuínas e não como um conteúdo isolado. O significado de concentração de soluções deve ser 

entendido independentemente das unidades utilizadas, sendo desnecessária, desta forma, a memorização 

de fórmulas matemáticas.  
As mudanças nas propriedades da água pura devem ser tratadas, prioritariamente, de forma qualitativa, 

procurando-se conhecer os fenômenos e compreendê-los de acordo com modelos explicativos. Na 
problemática da poluição das águas, é importante a compreensão da composição de interações dos materiais 

que causam perturbações, seus efeitos e os possíveis procedimentos para evitá-los ou minimizá-los.  
Este tema favorece o desenvolvimento de competências como: compreender o comportamento da água e 

de soluções aquosas nos ciclos naturais e no sistema produtivo; buscar informações, analisar e interpretar 

textos e comunicações referentes ao conhecimento científico e tecnológico associado a problemas da 

hidrosfera; avaliar, julgar e tomar decisões sobre a poluição e tratamento de água.  
 
Unidades temáticas  

1. Composição da hidrosfera: águas naturais (água do mar, de rios, geleiras, lagos, águas subterrâneas); 

propriedades da água pura e das águas naturais.  
 Conhecer a composição das águas naturais, qualitativa e quantitativamente, e as 

diferentes propriedades apresentadas por essas soluções aquosas.  
 Comparar as propriedades da água pura, tais como solubilidade, temperatura de 

solidificação e de ebulição, detergência, condutibilidade térmica e elétrica, densidade, 

pH, com as de águas naturais.  
 

2. Água e vida: potabilidade, tratamento para consumo humano, soluções aquosas e osmose.  
 Reconhecer a água como veículo de nutrientes, contaminantes e poluentes e 

compreender seu papel e efeitos nesses transportes.  
 Reconhecer a influência da pressão, temperatura e natureza dos materiais no processo 

de dispersão em água, tanto na escala macroscópica quanta na microscópica.  
 Compreender a necessidade de tornar a água potável, conhecer e selecionar 

procedimentos apropriados para seu tratamento, aplicando conceitos e processos como 
separação de sistemas heterogêneos, pH de soluções aquosas, hidrólise salina, 

solubilidade, interação ácido-base.  
 Compreender o papel da osmose em processos biológicos.  

 

3. A hidrosfera como fonte de recursos materiais: água do mar, indústria cloro-química e implicações 

sócio-econômicas.  
 Reconhecer e compreender o uso da água do mar no sistema produtivo, em função de 

sua composição e propriedades.  
 Identificar e compreender os processos de separação de alguns componentes da água do 

mar para obtenção de matérias-primas como, por exemplo, cloreto de sódio, brometo de 

sódio, iodeto de sódio e sais de magnésio.  
 Compreender os processos químicos utilizados na indústria cloro-química para a 

obtenção de cloro, bromo, iodo, hidróxido de sódio, carbonato de sódio e produtos deles 

derivados.  
 Avaliar a produção, os usos e o consumo, pela sociedade, de materiais e substâncias 

obtidos da água do mar.  
 

4. Perturbações na hidrosfera produzidas por ação humana: poluição das águas.  
 Buscar dados e informações sobre perturbações provocadas por ação humana na 

hidrosfera e compreender o papel das fontes, do percurso e dos sorvedouros dos agentes 
causadores de poluição (detergentes, praguicidas, metais pesados, etc.) e de 
contaminação (agentes patogênicos).  

 Avaliar as dimensões das perturbações na hidrosfera provocadas por ação humana para 

desenvolver ações preventivas ou corretivas, individual ou coletivamente.  
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5. O ciclo da água na natureza  

 Identificar a participação da hidrosfera nos ciclos do nitrogênio, do oxigênio, do gás 

carbônico e da água, compreendendo as transformações químicas ocorridas.  
 
Tema 7. Química e litosfera  

A litosfera � solo e subsolo � é fonte de grande número de recursos materiais para a sobrevivência. O uso 

desses recursos pressupõe o conhecimento da composição e das propriedades do solo e dos processos de 

produção dos materiais dele provenientes. Assim como nos demais temas, merecem importância os 

problemas de natureza ambiental, social, econômica e política decorrentes da produção, do uso e do 

descarte de materiais, e de outras intervenções naturais sobre a litosfera.  
O desenvolvimento das unidades temáticas propostas neste tema permite o estudo e aprofundamento, 
tanto em nível macroscópico quanto no de modelos explicativos, das propriedades físicas e químicas dos 

materiais no estado sólido e seu emprego nos sistemas industriais e agropecuários: produção de alimentos, 

material de construção, utensílios, produção de energia a partir de matérias-primas como: óxidos, 

carbonatos, fosfatos, silicatos, carvão, enxofre, sulfetos e sulfatos. O enfoque deste estudo está na 

compreensão das propriedades e usos dos materiais, devendo ser evitadas as classificações, memorização 

de nomenclaturas, símbolos e fórmulas esvaziados de sentido.  
Os elementos químicos e seus compostos podem ser estudados através da periodicidade de propriedades 

como a reatividade química e a densidade em função das massas atômicas. Nessa perspectiva, a tabela 
periódica poderia ser discutida de modo significativo. A sua reconstrução histórica com base nas 

propriedades macroscópicas, tal como foi feita por Mendeleev, por exemplo, pode ser uma oportunidade 

para ampliar esse conhecimento.  
Cabe observar aqui que o estudo dos elementos químicos e da tabela periódica em termos microscópicos 

pode ser aprofundado a partir de modelos quânticos da matéria, proposto no tema estruturador 9, em 

conjunto com a Física, no seu tema Matéria e radiação, devendo ser evitado o aprendizado �mecânico� de 

propriedades tais como raio atômico, raio iônico, afinidade eletrônica.  
Neste tema, aprimoram-se competências como: compreender os diferentes usos do solo e seus benefícios 

para a vida; compreender propriedades dos materiais no estado sólido e modelos explicativos a elas 

associados; buscar informações, analisar e interpretar textos relativos aos conhecimentos científicos e 

tecnológicos para compreender problemas relacionados à litosfera; reconhecer, avaliar e tomar decisões 

sobre os impactos nos ambientes naturais e construídos causados pela intervenção humana na litosfera.  
 
Unidades temáticas  

1. Composição da litosfera: o solo o subsolo, e suas propriedades.  
 Conhecer as idéias sobre origem, evolução e composição da litosfera � solo e subsolo.  
 Reconhecer as propriedades dos sólidos encontrados na litosfera: dureza, tenacidade, 

plasticidade, densidade, solubilidade, condutibilidade elétrica e térmica.  
 Entender as propriedades dos sólidos, utilizando modelos explicativos.  

 
2. Relações entre solo e vida: fertilidade dos solos e agricultura; solo e criação de animais.  

 Compreender a relação entre propriedades dos solos, tais como �acidez� e 

�alcalinidade�, permeabilidade ao ar e à água, sua composição e a produção agrícola.  
 
3. A litosfera como fonte de recursos materiais: propriedades das rochas, minérios e minerais, seus 

usos e implicações sócio-econômicas; classificação periódica dos elementos químicos.  
 Reconhecer o uso do carvão, petróleo, gás natural e outros materiais como combustíveis 

e como fonte de materiais para a indústria carboquímica e petroquímica.  
 Compreender as propriedades e usos de rochas e minerais (óxidos, enxofre, sulfetos, 

sulfatos, fosfatos, carbonatos e silicatos), como materiais de construção e como fontes 
para obtenção de outros materiais, nos sistemas produtivo, agrícola e industrial.  

 Compreender os processos de mineração e produção de metais, como o ferro, alumínio 

e cobre e suas ligas e seus usos na sociedade.  
 Compreender o �parentesco� e a classificação dos elementos químicos e seus 

compostos por meio de suas propriedades periódicas.  
 Avaliar a produção, os usos e consumo pela sociedade de materiais e substâncias 

obtidos da litosfera.  
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4. Perturbações na litosfera: vulcanismo, desertificação, enchentes, terremotos, poluição.  
 Buscar dados e informações sobre perturbações naturais e antrópicas como 

desertificação, terremotos, mineração, construção de barragens, poluição, levando em 

conta escalas temporais.  
 Compreender e avaliar o papel das fontes, do percurso e dos sorvedouros dos agentes 

causadores de poluição no solo e subsolo (metais pesados, praguicidas etc.).  
 Avaliar a real dimensão das perturbações na litosfera para desenvolver ações 

preventivas ou corretivas, individual ou coletivamente.  
 

5. Ciclos biogeoquímicos e suas relações com a litosfera: oxigênio, nitrogênio, água e gás carbônico.  
 Reconhecer a participação da litosfera nos ciclos do nitrogênio, oxigênio, gás carbônico 

e água, para compreender e avaliar as transformações químicas nela ocorridas.  
 
Tema 8. Química e biosfera  

Neste tema, propõe-se o estudo dos compostos orgânicos de origem vegetal e animal como fontes de 

recursos necessários à sobrevivência humana: suas composições, propriedades, funções, transformações e 

usos. Nesse contexto, a chamada �Química Orgânica� ganha outro significado, integrando conceitos e 

princípios gerais tratados em outros temas.  
A utilização dos recursos da biosfera pressupõe o entendimento da composição, propriedades de materiais 

e de suas transformações químicas. Assim como nos demais temas, merecem importância os problemas 

de natureza ambiental, social, econômica e política decorrentes da produção, do uso e do descarte de 

materiais, e de outras intervenções na biosfera.  
O estudo das transformações químicas na biosfera com foco nas idéias de vida e sobrevivência favorece 

especialmente uma articulação entre conhecimentos químicos e biológicos. Alimentos de origem vegetal 

tais como carboidratos, proteínas, óleos ou gorduras podem ser o ponto de partida para o entendimento, 
na escala microscópica, da formação de cadeias carbônicas, dos tipos de ligação do carbono, das funções 

orgânicas e de isomeria. Em relação ao enfoque microscópico, são importantes o reconhecimento e o 

entendimento das interações entre as partículas constituintes das substâncias, compondo diferentes tipos 

de moléculas que, por sua vez, podem explicar muitos fenômenos biológicos e processos presentes nos 

sistemas produtivos.  
Este tema proporciona o aprimoramento de competências como: compreensão da composição e estrutura 

dos materiais advindos da biosfera; avaliação das perturbações sobre o ambiente e suas implicações; 

compreensão das implicações ambientais e sócio-econômicas do uso da biosfera e tomada de decisões 

sobre esses impactos; articulação da Química com outras áreas de conhecimento.  
 
Unidades temáticas  

1. Química e vida: noções básicas sobre evolução da vida; compostos químicos e pré-vida; 
transformações dos compostos orgânicos através dos tempos.  

 Compreender noções básicas sobre a vida e sua evolução.  
 Articular o conhecimento químico com o biológico, considerando o aumento de 

complexidade e diversidade das substâncias químicas e dos seres vivos.  
 
2. Os seres vivos como fonte de alimentos e outros produtos: composição, propriedades e função dos 

alimentos nos organismos vivos: carboidratos, proteínas, gorduras, lipídeos e outros nutrientes; 

medicamentos, corantes, celulose, alcalóides, borracha, fermentação.  
 Reconhecer os componentes principais dos alimentos � carboidratos, lipídeos, proteínas, 

suas propriedades, funções no organismo, e suas transformações químicas.  
 Entender e avaliar os processos de conservação dos alimentos, analisando os diferentes 

pontos de vista sobre vantagens e desvantagens de seu uso.  
 Compreender as transformações químicas dos carboidratos, lipídeos e proteínas na 

produção de materiais e substâncias como, por exemplo, etanol, carvão vegetal, fibras, 

papel, explosivos, óleos comestíveis, sabão, elastômeros, laticínios, lã, couro, seda, 

vacinas, soros, vitaminas, hormônios etc.  
 Avaliar a utilização da biomassa como fonte alternativa de materiais combustíveis.  
 Aplicar idéias sobre arranjos atômicos e moleculares para entender a formação de 

cadeias, ligações, funções orgânicas e isomeria.  
 
3. Os materiais fósseis e seus usos: combustíveis, indústria petroquímica e carboquímica.  

 Compreender as idéias que explicam a origem do petróleo, carvão mineral e gás natural.  
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 Compreender os processos de transformação do petróleo, carvão mineral e gás natural 

em materiais e substâncias utilizados no sistema produtivo � refino do petróleo, 

destilação seca do carvão mineral e purificação do gás natural.  
 Avaliar a produção e usos sociais dos combustíveis fósseis.  

 
4. Perturbações na biosfera: perturbações naturais e produzidas por ação humana.  

 Buscar dados e informações sobre as perturbações naturais e antrópicas � pragas, 
desmatamento, uso de combustíveis fósseis, ruptura das teias alimentares, indústrias 

carbo e petroquímica � a curto, médio e longo prazos.  
 Compreender os impactos ambientais dentro da ótica do desenvolvimento sustentável.  
 Avaliar as dimensões das perturbações na biosfera e propor ações corretivas ou 

preventivas, individual ou coletivamente.  
 
5. Ciclos biogeoquímicos e suas relações com a biosfera: carbono, oxigênio e nitrogênio  

 Reconhecer a participação da biosfera nos ciclos do nitrogênio, oxigênio e carbono.  
 
Tema 9. Modelos quânticos e propriedades químicas  

Os modelos explicativos dos fenômenos químicos até aqui apresentados acompanharam, de certa forma, a 
evolução histórica das idéias sobre a constituição da matéria, tendo só brevemente mencionado a 

modelagem quântica, para evitar uma complexidade maior no tratamento que foi dado às transformações 

químicas. Neste último tema estruturador, no entanto, se pretende revelar de que forma a teoria quântica, 

desenvolvida nas primeiras décadas do século 20, incluída a compreensão da constituição e das interações 

nucleares, permitiu uma interpretação mais completa das ligações e propriedades químicas e das 
constituições isotópicas.  
As interpretações quânticas da estrutura dos átomos e moléculas, assim como das ligações químicas, são 

necessárias e constituem uma fundamentação que até mesmo permite a compreensão das propriedades da 

tabela periódica. Entretanto, por conta de sua complexidade, é preciso especial cuidado para evitar que 

sua apresentação meramente formal, sem uma preocupação mais conceitual, possa levar à simples 

memorização de idéias mal compreendidas. Uma forma de se evitar isso seria articular seu aprendizado 
com os estudos sobre matéria e radiação propostos pela Física.  
 
Unidades temáticas  

1. Radiações e modelos quânticos de átomo: radiações eletromagnéticas e quantização da energia.  
 Associar a luz emitida por gases de substâncias aquecidas (espectro descontínuo) com 

transições entre seus níveis quânticos de energia.  
 Conhecer os modelos atômicos quânticos propostos para explicar a constituição e 

propriedades da matéria.  
 
2. Modelagem quântica, ligações químicas e propriedades dos materiais: tendência a não-
decomposição (estabilidade) e interação de substâncias; ligações químicas; propriedades periódicas; 

propriedades e configurações moleculares.  
 Compreender a maior estabilidade de certos elementos químicos e a maior 

interatividade de outros, em função da ocupação dos níveis eletrônicos na eletrosfera.  
 Compreender as ligações químicas como resultantes das interações eletrostáticas que 

associam átomos e moléculas de forma a dar às moléculas resultantes maior 

estabilidade.  
 Interpretar a periodicidade das propriedades químicas em termos das sucessivas 

ocupações de níveis quânticos em elementos de número atômico crescente.  
 
3. Constituição nuclear e propriedades físico-químicas: núcleo atômico; interações nucleares; 

isótopos; radiações e energia nuclear.  
 Conhecer os modelos de núcleo, constituídos de nêutrons e prótons, identificando suas 

principais forças de interação.  
 Interpretar a radiação gama como resultante de transições entre níveis quânticos da 

energia do núcleo.  
 Relacionar número de nêutrons e prótons com massa isotópica e com sua eventual 

instabilidade, assim como relacionar sua composição isotópica natural com a massa 

usualmente atribuída ao elemento.  
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 Interpretar processos nucleares em usinas de produção de energia elétrica na indústria, 

agricultura, medicina, ou em artefatos bélicos, em função das interações e radiações 

nucleares, comparando riscos e benefícios do uso da tecnologia nuclear.  
 
ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO ESCOLAR  
Foram apresentados nove temas estruturadores para o ensino da Química, centrados em dois eixos: 

transformação química e química e sobrevivência, com conteúdos que facilitam o entendimento do 

mundo físico sob a óptica da Química e que contribuem para promover competências e habilidades.  
Os quatro primeiros temas estruturadores apresentam uma seqüência na qual o entendimento da 

transformação química se dá em níveis de complexidade crescentes, tanto em termos macroscópicos 

quanto microscópicos, com conteúdos básicos que favorecem uma visão ampla da Química.  
Os quatro temas relacionados à química e sobrevivência (5 a 8) não são seqüenciais, sendo que o 

entendimento da transformação química é ampliado, em cada um deles, possibilitando uma visão mais 

integrada do mundo físico, natural e construído.  
O último tema permite uma compreensão mais completa das propriedades dos materiais, por meio de 

modelos atômicos e moleculares mais complexos.  
No conjunto, os temas estruturadores foram organizados procurando-se integrar fenômenos, modelos 

explicativos microscópicos e suas representações.  
O plano de ensino de Química pode ser organizado segundo o projeto pedagógico da escola e do 

professor, sendo muito mais que uma lista de conteúdos a ser seguida em um dado período de tempo. O 

plano deve revelar uma concepção de educação cujos conteúdos propostos estão articulados entre si e 

com as outras áreas do conhecimento, com ênfase no desenvolvimento de competências, possibilitando ao 

aluno uma vivência na qual os conhecimentos estão integrados e favorecem a construção de sua 
cidadania.  
Os subsídios que podem ser fornecidos neste documento dizem respeito a possíveis formas de 

organização do trabalho escolar a partir de diferentes seqüências dos temas estruturadores propostos nas 

três séries de ensino. É importante que se ressalte que se trata de propostas flexíveis, a título de exemplo, 

que podem ser adotadas na escola segundo suas condições e interesses. Outras opções são possíveis, e o 

mais importante é garantir que haja um entendimento coletivo dos professores de Química, em conjunto 
com os das demais disciplinas, acerca de um programa que seja adequado à escola, tendo em vista seu 

projeto pedagógico comum e o desenvolvimento das competências almejadas.  
 
Seqüência 1  

1ª série  2ª série  3ª série  

1. Reconhecimento e 
caracterização das 

transformações químicas 
2. Primeiros modelos de 
constituição da matéria  
3. Energia e transformação 

química  

4. Aspectos dinâmicos das 

transformações químicas  
8. Química e biosfera  
6. Química e hidrosfera  

5. Química e atmosfera  
7. Química e litosfera  
9. Modelos quânticos e 

propriedades químicas  

 
Essa primeira sugestão, que abrange os nove temas propostos, sendo três em cada série, pressupõe uma 

escola onde a quantidade de aulas de Química não seja reduzida, com cerca de quatro aulas semanais. Na 
primeira série, seriam desenvolvidos os primeiros três temas básicos, relacionados ao reconhecimento, 

modelagem e aspectos energéticos das transformações químicas. A partir da segunda série, os temas se 

relacionariam com os apresentados na proposta de Biologia e, na terceira série, se buscaria uma maior 

integração dos temas propostos pela Química e pela Física.  
 

Seqüência 2  

1ª série  2ª série  3ª série  

1. Reconhecimento e 
caracterização das 

transformações químicas  
2. Primeiros modelos de 
constituição da matéria  

3. Energia e transformação 

química  
4. Aspectos dinâmicos das 

transformações químicas  
6. Química e hidrosfera  

8. Química e biosfera  
5. Química e atmosfera  
7. Química e litosfera  

 
Nessa seqüência de temas, seriam desenvolvidos dois a três temas por ano. Como os quatro temas iniciais 

apresentam uma certa continuidade e são básicos, a sugestão é a de mantê-los na seqüência proposta nos 

dois primeiros anos do ensino médio. O tema 6 poderia ser desenvolvido ao final da segunda série. A 
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terceira série se iniciaria com a Biosfera, seguida por um ou outro dos outros temas: Química e Atmosfera 

ou Química e Litosfera.  
Nesta seqüência, e na próxima, o tema 9 não está presente, por simplificação, para escolas que disponham 

de menor carga horária em Química.  
 
Seqüência 3  

1ª série  2ª série  3ª série  

1. Reconhecimento e 
caracterização das 

transformações químicas  
2. Primeiros modelos de 
constituição da matéria  

3. Energia e transformação 

química  
4. Aspectos dinâmicos das 

transformações químicas  

8. Química e biosfera, além de 

um destes três:  
5. Química e atmosfera  
6. Química e hidrosfera  
7. Química e litosfera  

 
Nessa seqüência, seriam desenvolvidos dois temas por ano, mantendo-se os quatro temas iniciais nos dois 
primeiros anos do ensino médio. A terceira série se iniciaria pela Biosfera (8), e seria escolhido mais um 

dos outros três temas: Atmosfera, Hidrosfera ou Litosfera. Nesse caso, dever-se-ia pensar na possibilidade 
de ir-se introduzindo, também, ao longo dos três anos, algumas das idéias contidas nesses temas. Essa 

proposta é um exemplo de uma possível simplificação para escolas com carga horária em Química ainda 

menor.  
 
ESTRATÉGIAS PARA A AÇÃO  
A seleção e a organização de temas, conteúdos e habilidades são parte essencial do processo de ensino e 
aprendizagem, mas não bastam para alcançar as metas almejadas de formação e desenvolvimento de 

competências. É imprescindível nesse processo que sejam contempladas conjuntamente diferentes ações 

didáticas, pedagógicas, culturais e sociais, desde as mais específicas e aparentemente simples, como a 

disposição física da sala de aula, até as mais gerais e muitas vezes complexas, envolvendo toda a 

comunidade escolar e seus entornos. Entre elas, as formas de conduzir uma aula e as atividades em classe, 
os meios e recursos didáticos, os projetos disciplinares e interdisciplinares, as formas de avaliação, os 

estudos de meio.  
Merecem especial atenção no ensino de Química as atividades experimentais. Há diferentes 

modalidades de realizá-las como experimentos de laboratório, demonstrações em sala de aula e estudos 

do meio. Sua escolha depende de objetivos específicos do problema em estudo, das competências que se 

quer desenvolver e dos recursos materiais disponíveis. Qualquer que seja o tipo, essas atividades devem 
possibilitar o exercício da observação, da formulação de indagações e estratégias para respondê-las, como 
a seleção de materiais, instrumentos e procedimentos adequados, da escolha do espaço físico e das 

condições de trabalho seguras, da análise e sistematização de dados. O emprego de atividades 

experimentais como mera confirmação de idéias apresentadas anteriormente pelo professor reduz o valor 

desse instrumento pedagógico.  
Os estudos do meio, como visitas a indústrias, usinas geradoras de energia, estações de tratamento de 

água, podem surgir em função de uma situação problemática ou tema em estudo. Uma vez definido o 

estudo a ser feito, é importante a busca de informações preliminares sobre diferentes aspectos � técnicos, 

sociais, ambientais, econômicos � do tema em questão e, a partir das informações obtidas, planejar em 

conjunto com os alunos as diferentes etapas, de modo que sua participação não se restrinja a uma �visita� 

passiva, estando preparados para observar e interagir ativa e criticamente com a comunidade local, coletar 
e analisar dados e se expressar a respeito deles por meio de apresentações orais e de painéis, discussões e 

relatos escritos.  
Também é importante e necessária a diversificação de materiais ou recursos didáticos: dos livros 
didáticos aos vídeos e filmes, uso do computador, jornais, revistas, livros de divulgação e ficção científica 

e diferentes formas de literatura, manuais técnicos, assim como peças teatrais e música dão maior 

abrangência ao conhecimento, possibilitam a integração de diferentes saberes, motivam, instigam e 

favorecem o debate sobre assuntos do mundo contemporâneo.  
O uso do computador no ensino é particularmente importante nos dias de hoje. A busca e a articulação 

de informações são facilitadas pelos dados disponíveis na rede mundial de computadores. É claro que a 

confiabilidade das fontes de informações deve ser objeto de atenção do professor. Há também, hoje em 

dia, um conjunto de programas para o ensino de Química disponível (no mercado e na rede), cuja 
aplicação aos alunos deve ser avaliada pelo professor, levando em consideração a qualidade do programa, 

das informações fornecidas, o enfoque pedagógico, a adequação ao desenvolvimento cognitivo do aluno e 

a linguagem. Esse recurso também pode ser usado pelo professor ou pelo aluno para a criação de seus 

próprios materiais: na redação de textos, simulação de experimentos, construção de tabelas e gráficos, 

representação de modelos de moléculas. É também um meio ágil de comunicação entre o professor e os 
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alunos, possibilitando, por exemplo, a troca de informações na resolução de exercícios, na discussão de 

um problema, ou na elaboração de relatórios.  
O desenvolvimento de projetos disciplinares ou interdisciplinares, articulando todas essas formas de 
ação ou recursos pedagógicos, é extremamente propício para o desenvolvimento das diferentes 

competências almejadas, particularmente aquelas associadas à contextualização sócio-cultural: selecionar 
um tema de relevância científica, tecnológica, social ou cultural associado ao conhecimento químico, 

programar suas diferentes etapas, dividir tarefas e responsabilidades no grupo, buscar e trocar 
informações prévias, desenvolver as ações previstas, avaliá-las e relatá-las, usando diferentes meios e 
instrumentos de comunicação, interagir com outras comunidades. Um projeto com essas características 

pode ter um tema de estudo específico, ser de curto prazo e envolver apenas uma classe ou ser mais 

abrangente, com prazos maiores e envolver toda a comunidade escolar. São exemplos dos primeiros as 
investigações de caráter experimental sobre um conteúdo, como, por exemplo, o estudo de separação de 

substâncias envolvidas no refino do petróleo, na fabricação de carvão vegetal, de queijos, no tratamento 

da água, entre outros. Podem ser um exemplo dos mais gerais a análise das águas no entorno da escola, 

desde as de uso na própria escola até as de rios, lagos, represas ou mar nas proximidades, ou ainda os 

estudos de meio já citados que podem ser feitos em conjunto com outras disciplinas.  
O estudo da produção industrial de algum material, como um projeto disciplinar, pode ser um exemplo 

interessante a ser trabalhado no desenvolvimento do tema estruturador 1, pois permite a integração de 

vários conhecimentos tratados nesse tema. Na obtenção de um metal, a indústria utiliza como matéria-
prima um minério, extraído de alguma jazida, que precisou ser transportado e preparado para passar pelas 

transformações químicas que levam à sua produção. O processo químico utilizado para separação e 
obtenção do metal depende das propriedades dos materiais envolvidos, como, por exemplo, a 

composição, reatividade, possíveis produtos intermediários. As diferentes formas de purificação do metal 

são feitas de acordo com a sua utilização. Como em todo processo industrial, são fundamentais o cálculo 

de rendimento e custo dos processos envolvidos e a avaliação dos riscos operacionais e ambientais.  
Outro aspecto de caráter geral é a avaliação do ensino e da aprendizagem, que deve ser coerente com a 
linha pedagógica sugerida. Assim, é necessário que o professor e o aluno percebam, durante esse 

processo, quais e como os conhecimentos foram construídos, de modo sistemático e contínuo. Uma aula 

com diálogo, na qual os alunos fazem uso da palavra para manifestar suas idéias, pode ser fonte de 

informação para o professor conhecer como pensam seus alunos, podendo detectar suas dificuldades, 

problemas de aprendizagem e interesses. Apresentações escritas e orais feitas pelos alunos também 

podem dar pistas ao professor de conceitos malformados, possíveis lacunas, e servir como instrumento de 

replanejamento de ações. Igualmente importantes são as auto-avaliações, em que os estudantes têm a 

oportunidade não apenas de reconhecer e manifestar suas próprias dificuldades, como de compreender a 
necessidade das avaliações no ensino e em outras atividades da vida no trabalho ou social.  
Dependendo do plano pedagógico da escola, as �provas� podem ser inseridas no processo de avaliação, 

no sentido de trazer mais um dado ao professor e ao aluno sobre o que foi apreendido e como os alunos 
procuram solucionar problemas apresentados pelo professor. Assim, as �provas� podem ser mais um e 

não o único instrumento de avaliação para o replanejamento do ensino.  
A critério do professor, essas sugestões metodológicas podem ser desencadeadas, partindo-se de 
diferentes temas relacionados a problemáticas locais, regionais, nacionais, ou mais amplas, que o 

professor e seus alunos considerem de interesse.  
 


