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Questionamentos sobre a importância do estudo 
de Química na vida dos cidadãos, os quais não irão 
obrigatoriamente adentrar a carreiras profission-
ais vinculadas à Química, estão fundamentando 
estudos e pesquisas sobre a importância do ensino 
de Química associado a realidade habitual dos 
indivíduos [Santos e Schnetzler, 2010]. Estimu-
lados por esses pensamentos, está em aplicação o 
projeto denominado “Olhe seu mundo de um jeito 
diferente”, no contexto do PIBID e em harmonia 
com as propostas presentes nos Parâmetros Cur-
riculares Nacionais para o Ensino Médio [PCNEM 
Brasil, 1999], na qual, através da produção de um 
infográfico, visa-se o aprimoramento da famil-
iarização e da identificação de conhecimentos de 
química em objetos diversos presentes no dia a dia 
dos alunos e a percepção de que os conhecimentos 
científicos existentes, ou inéditos, são obtidos a 
partir de questionamentos experimentados num 
contexto sócio-histórico. Vale ressaltar que esse 
projeto de pesquisa está inserido numa perspectiva 
de aprofundamento e integração entre diferentes 
conhecimentos, de forma a também estimular uma 
aprendizagem mais significativa e eventualmente 
à evolução conceitual, a qual pressupõe reestru-
turação ou substituição da concepção alternativa 
pelo aluno, posterior sua tomada de consciência 
[Schnetzler e Aragão, 1995]. Atualmente entende-
se que o ensino de Química, além de investigar as 
transformações da matéria e suas propriedades, 
contribui para que os indivíduos desenvolvam uma 
visão crítica do mundo ao seu redor [Cardoso e Col-
invaux, 2000]. Além disso, essa proposta alinha-se 
às concepções construtivistas de aprendizagem 

e, assim, justificada em virtude de os alunos não 
aprenderem apesar de seus conhecimentos prévios, 
mas por meio deles. E a aprendizagem será mais 
significativa quanto mais relações com sentido 
o aluno for capaz de estabelecer entre o que já 
conhece e o novo conteúdo que lhe é apresentado. 
Além disso, o ensino é tido como um processo de 
construção compartilhada de significados orienta-
dos para a autonomia do aluno [Coll et al, 2004]. 
Foram usados os princípios sócio-construtivistas 
desenvolvidos por Vygotsky. O termo construtiv-
ismo social ou sócio-construtivismo é utilizado 
para descrever a construção do conhecimento pelo 
sujeito em interação com o seu meio social [Laburú 
e Arruda, 2002].

Considerando as observações realizadas em relação 
ao comportamento dos alunos em sala de aula e 
da percepção de eventuais obstáculos no entendi-
mento da importância do ensino de Química na fala 
dos alunos, foi aplicado posteriormente às férias 
de julho, um questionário, constituído de nove 
atividades, com vistas a identificar suas concepções 
prévias sobre ciência e a importância do ensino de 
química em suas vidas. Participaram 161 alunos 
do 3º Ano do Ensino Médio da Escola Estadual 
Senador João Galeão Carvalhal, Santo André-SP. 
Das atividades propostas, seis delas exploraram a 
relevância do ensino de química, cujos resultados 
obtidos estão apresentados a seguir.

Na primeira atividade foi apresentada uma tabela 
com quatro linhas e duas colunas, cujo preenchi-
mento envolvia os alunos explicitarem, em ordem 
de relevância, 1º para a 1ª linha e 4º para a 4ª 
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linha, quais as motivações teria para estudar 
a Química. Praticamente metade dos alunos 
preencheu apenas as duas primeiras linhas, de 
forma que os principais motivos apontados para 
o ensino de química (1ª linha) foram vestibular/
ENEM e conclusão do Ensino Médio.  O segundo 
motivo pelo qual os alunos estudam a Química 
está relacionado com o acréscimo de conhecimento 
escolar. Na segunda atividade os alunos foram 
solicitados a apontar seu grau de concordância, 
marcando x numa das cinco opções entre concordo 
fortemente e discordo fortemente, em relação a 
algumas afirmações. Apesar de 20% dos alunos 
discordarem, mais da metade concordou que o 
ensino de Química é importante para todas as pes-
soas. 20% dos alunos concordou fortemente e 50% 
concordou, que o estudo da Química é importante 
para todos os alunos do Ensino Médio, 31 alunos 
se posicionaram indiferentes, 16 discordaram e 2 
discordaram fortemente. Na última afirmação, “o 
ensino de química é importante pra mim”, 10% 
dos alunos concordam fortemente, 36% concordam, 
35% acham indiferente, 14% discordam e 5% dis-
cordam fortemente. Chamou a atenção perceber 
que os alunos concordam que o ensino de Química 
é importante para todas as pessoas, incluindo-se 
aos alunos do ensino médio, mas não tão impor-
tante para si mesmo, em virtude da diminuição 
significativa na importância verificada. Uma pos-
sível hipótese a ser investigada seria que os alunos 
percebem a Química distante de uma aplicação em 
suas vidas, ficando indiferente ao seu aprendizado. 
Na terceira atividade os alunos escreveram o 
primeiro sentimento que manifesta em si quando 
ouvem a palavra “Química”. Observaram-se dois 
padrões de resultados: a expressão de conceitos 
químicos ou emoções: 30% expressaram palavras 
de conceitos Químicos (por exemplo, fórmulas e 
moléculas) e 66% expressaram emoções, das quais 
55% representavam sentimentos negativos em 
relação à Química. Na quarta atividade foi solici-
tado aos alunos escreverem se haviam identificado 
a química em algum momento de suas férias, 
objetivando-se verificar possíveis utilizações infor-
mais dos conhecimentos escolares no dia a dia. 64% 
das respostas indicaram a lembrança da Química 
em algum momento de suas férias (fazendo um 
bolo ou uma vitamina, mexendo com produtos de 
limpezas) e 34% não lembraram. Alguns alunos 
comentaram que perceberam a Química apontando 
aspectos estudados nas pesquisas realizadas no 
desenvolvimento do projeto “Olhe seu mundo de 
um jeito diferente”, por exemplo, em relação à 
composição de materiais. Na quinta atividade os 
alunos responderam o que entendem por “olhar a 

Química em um dado objeto”, objetivando-se iden-
tificar possíveis linhas de raciocínio, se partindo 
de conceitos microscópicos para macroscópicos ou 
o inverso, entre outros. 40% dos alunos apresenta-
ram uma linha de raciocínio partindo de conceitos 
microscópicos para conceitos macroscópicos e 27% 
o inverso. 9% sobre a origem/formação do objeto 
e 25% deixou em branco. Na sexta atividade os 
alunos apresentaram sua motivação da escolha do 
objeto estudado no projeto “olhe seu mundo de um 
jeito diferente” para a construção do infográfico. 7% 
dos alunos disseram que a motivação originou-se 
das conversas e orientações recebidas pela profes-
sora e pelos bolsistas do PIBID, 43% apontaram 
o interesse e curiosidade em conhecer o objeto 
escolhido, 30% indicou o grau de facilidade em 
pesquisar sobre o objeto, 16% que foram obrigados 
a participar e 4% deixaram a questão em branco. 
A justificativa apresentada pelos alunos que se 
sentiram obrigados em escolher e/ou participar 
do projeto, em acompanhamentos posteriores, foi 
de que os objetos foram escolhidos pelo grupo de 
trabalho e não individualmente, como também a 
utilização das atividades no processo de avaliação.

Sendo assim, foi possível observar que a maioria 
dos alunos participantes compreende a química 
como componente curricular, de forma a não apre-
sentarem outras aplicações do ensino de Química 
para além das provas escolares e/ou vestibular. 
Naturalmente, se essa visão não for trabalhada 
junto aos alunos, pode ocasionar desinteresse cres-
cente, pois alcançadas boas notas ou não interesse 
em vestibulares, representaria não motivação para 
novos estudos ou importância de tais conhecimen-
tos. No entanto, com o desenvolvimento do projeto 
torna-se possível mais uma forma de estímulo 
para os alunos utilizarem dos conhecimentos em 
química não apenas na sala de aula, possibilitando-
se assim a ampliação de interpretações de mundo. 
Além disso, a elaboração de atividades com vistas 
a identificar concepções prévias dos alunos, nesse 
exemplo sobre ciência e a importância do ensino de 
química, foi muito importante na realização desta 
pesquisa. Além disso, a utilização de um caderno 
para o registro dos planejamentos de atividades 
e das observações realizadas na escola possibili-
taram tanto anotações de aspectos relevantes ao 
futuro professor como fornecem possibilidades de 
reflexão sobre a própria prática docente [Gonçalves 
et al, 2008]. Dessa forma, conclui-se que todas as 
atividades apresentadas contribuíram significa-
tivamente para o desenvolvimento e o aprimora-
mento profissional dos bolsistas participantes do 
PIBID.
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