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RESUMO 

O trabalho tem como objetivo discutir a importância da contextualização no ensino de Química, 
especificamente no Ensino Médio, a partir da aplicação de recursos didáticos que viabilizam a 
correlação entre conhecimento científico e cotidiano. Oportunizado pelo estágio supervisionado do 
curso de Licenciatura em Química da Faculdade Pio Décimo, na Escola Estadual Presidente Costa e 
Silva, a análise metodológica e discussões pertinentes ao ensino contextualizado ocorreram mediante a 
abordagem dos seguintes temas: Modelos Atômicos, Tabela Periódica, Aquecimento Global e Efeito 
Estufa em duas turmas do 1º Ano do Ensino Médio. Através da metodologia aplicada foi possível 
constatar, diante da elevada participação discente nas discussões, que os alunos puderam relacionar os 
conteúdos químicos estudados em sala de aula com situações encontradas no cotidiano, obtendo assim, 
resultados satisfatórios no que diz respeito ao aprendizado significativo dos mesmos.  

PALAVRAS CHAVE: Ensino de Química; Contextualização; Ensino Médio. 

 

RESUMEN  

El trabajo tiene como objetivo discutir la importancia de la contextualización de la enseñanza de la 
química, específicamente en la escuela secundaria, a partir de la aplicación de los recursos educativos 
que permitan a la correlación entre el conocimiento científico y la vida cotidiana. Oportunizado bajo la 
supervisión de la Licenciatura en la Facultad de Química de Pío X, en la Escuela Estatal de Presidente 
Costa e Silva, el análisis metodológico y los debates pertinentes a la enseñanza se produjo en el 
contexto, abordando los siguientes temas: modelos atómicos, tabla periódica, y efecto del calentamiento 
global las emisiones en dos clases en el 1 er año de la escuela secundaria. A través de la metodología era 
posible ver, dada la alta participación de los estudiantes en los debates, que los estudiantes puedan estar 
relacionados con los contenidos químicos estudiados en el aula con situaciones que se dan en la vida 
diaria, obteniendo resultados satisfactorios en relación con el aprendizaje significativo de ellos.  

PALABRAS CLAVE: Enseñanza de Química, de fondo, la High School secundaria. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A contextualização no ensino de Química vem sendo discutida por muitos autores com 

base nos PCN´s e por meio da aplicação de novas metodologias, dentre elas pode-se citar: jogos 

educativos, analogias, utilização de vídeos entre outros.  

Contextualizar é construir significados, incorporando valores que explicitem o 

cotidiano, com uma abordagem social e cultural, que facilitem o processo da descoberta. É 

levar o aluno a entender a importância do conhecimento e aplicá-lo na compreensão dos fatos 

que o cercam. 

Na concepção de Mortimer (2003), para que uma aprendizagem ocorra, deve ser 

significativa, o que exige compreensão de significado, relacionando-se às experiências 

anteriores e vivências pessoais dos alunos, permitindo a formulação de problemas de algum 

modo desafiantes que incentivem o aprender mais, o estabelecimento de diferentes tipos de 

relações entre fatos, objetos, acontecimentos, noções e conceitos, desencadeando modificações 

de comportamentos e contribuindo para a utilização do que é aprendido em diferentes 

situações.  

Para contextualizar um conteúdo, o professor deve relacionar o mesmo com questões 

sociais, políticas e econômicas, uma vez que, esteja em consonância com os conhecimentos dos 

alunos diante das situações encontradas no cotidiano, e assim trabalhar o conteúdo em foco. 

Conforme discutido nos PCN´s (2002, p. 87): 

Deve-se considerar ainda a importância, na organização das práticas do 
ensino, de se levar em conta a visão de que o conhecimento químico é uma 
construção humana histórica e específica, o qual, sendo objeto de sistemáticos 
processos de produção e reconstrução sociocultural, vem sendo 
recontextualizado e usado, com significados ora mais ora menos estabilizados, 
mediante o uso de linguagens e modelos próprios, em contextos diversificados 

Deste modo, elaboram-se significados e valores éticos por meio de uma abordagem 

contextualizadora de conteúdos químicos, bem como de outras disciplinas, a fim de que o aluno 
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possa entender a importância do conhecimento adquirido e relacionar com o seu cotidiano, 

formando desta forma novos conceitos. 

Sabe-se que aulas contextualizadas contribuem de forma fundamental no processo de 

ensino aprendizagem, visto que estimulam a curiosidade e despertam o interesse dos alunos pelo 

conteúdo abordado, bem como a busca de novos conhecimentos relacionados à temática discutida 

em sala. Além disso, contribui para o desenvolvimento intelectual dos alunos, favorecendo o 

fortalecimento de valores como cooperação e o respeito à diversidade de ideias ao trabalhar em 

grupo com o confronto de pensamentos, oportunizando ainda, uma visão mais ampla de tudo que 

os cerca. 

Contudo, apesar do uso de várias metodologias nos dias de hoje, ainda pode ser observado 

que muitos alunos adquirem o conhecimento de forma isolada, apresentando uma visão restrita do 

mundo, deste modo, a contextualização de conteúdos é caracterizada como uma ferramenta 

facilitadora no ensino, uma vez que pode minimizar a fragmentação dos conteúdos, além de 

contribuir para a formação do aluno como cidadão crítico e pensante. 

Sobre este entendimento, Maldaner e Zanon (2010, p.333) comentam que: 

A compreensão do que seja ciência e como ela é produzida influenciam em 
muito no ensino escolar da ciência. Se, por exemplo, a compreensão é que 
ciência constitui um conjunto de verdades estabelecidas e que seus enunciados 
coincidem com a realidade das coisas do mundo natural e dos fatos, o 
professor tende a ensiná-la assim, e fará todo o esforço para que os seus 
alunos saibam repetir, exatamente, esses enunciados. Dessa forma, produzem-
se apenas argumentos retóricos, isto é, argumentos que buscam convencer os 
estudantes dessas verdades e que as outras compreensões “não científicas” 
devem ser negadas ou refutadas. As aulas tendem a dificultar o diálogo e a 
colaboração na construção e recontextualização dos conhecimentos no âmbito 
da escola. Esse tipo de aula é o mais praticado nas escolas, limitando o 
desenvolvimento e a compreensão do mundo natural e tecnocientífico por 
parte das novas gerações. 
 

Em outra vertente, a prática docente, muitas vezes, é confrontada com os conteúdos 

abordados nos livros didáticos, os quais são descriminados de forma fragmentada inviabilizando 

atividades contextualizadoras. 

É notável que grande parte dos livros do Ensino Médio, especificamente de Química, 

apresenta uma abordagem superficial de conteúdos vinculados a realidade dos alunos. Sabe-se 

que é de suma importância a utilização de novas metodologias que permitam abordar temas 
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sociais e a elaborar recursos didáticos que otimizem a qualidade das aulas e que facilitem o 

entendimento dos alunos.  

Neste sentido, é recomendável que o professor conheça o perfil histórico dos alunos com 

os quais irá trabalhar, considerando-se o fato que em diversas ocasiões os docentes estão 

despreparados para lidar com situações reais. O conhecimento da realidade dos alunos é 

importante, pois, permite uma melhor relação entre o professor-aluno dentro e fora do ambiente 

escolar, facilitando desta forma, o entendimento dos alunos diante do conteúdo abordado. 

Na concepção de Santos e Schnetzler (2010, p. 64): 

[…] as novas abordagens de ensino de Química antes referidas, constituem-se 
como possibilidades para concretizar os objetivos educacionais propostos para 
este ensino, tornando-o não somente relevante para os novos alunos, mas 
também para nós, próprios professores de Química e para nossas escolas, 
reafirmando a sua importância social, hoje em dia tão questionada. Afinal, é 
nessa instituição social que os alunos poderão ter acesso e se apropriar de 
conhecimentos historicamente construídos pela cultura humana: 
conhecimentos químicos que lhes permitirão outra leitura do mundo no qual 
estão inseridos. 
 

Para isso, também se faz necessário que o professor possua um conhecimento amplo do 

conteúdo a ser trabalhado, buscando sempre a aplicação de novas tecnologias aplicadas ao ensino, 

bem como uma revisão dos conceitos a serem ministrados em sala de aula com cunho científico. 

Assim, este trabalho tem como objetivo mostrar a importância do papel da 

contextualização no ensino de Química no Ensino Médio, a partir da aplicação de atividades 

contextualizadas durante um período de estágio numa escola da rede pública de ensino.  

 

2 METODOLOGIA 

O trabalho foi realizado no Colégio Estadual Presidente Costa e Silva, localizado no 

município de Aracaju – SE, no período de agosto a novembro do ano de 2011, durante o 

período de Estágio Supervisionado do curso Licenciatura em Química da Faculdade Pio 

Décimo, em duas turmas de 1º Ano do Ensino Médio. 

Foram realizadas observações in loco durantes as aulas de Química, sob a supervisão do 

professor regente da turma. Sendo diagnosticada a necessidade de contextualizar os conteúdos, 
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pois os alunos apresentavam dificuldades de entender e relacionar com situações encontradas 

no cotidiano.   

Os conteúdos químicos abordados durante as aulas no período do estágio foram: Tabela 

Periódica, Modelos Atômicos e Efeito Estufa (Aquecimento Global) distribuído em duas 

etapas. 

Na primeira etapa os alunos foram questionados sobre a relação da Tabela Periódica 

com os rótulos dos alimentos, a fim de avaliar o nível de conhecimento dos alunos sobre o 

conteúdo discutido. Em seguida foram ministradas duas horas aulas de caráter expositivo com a 

apresentação de embalagens selecionadas pelos alunos, contendo alguns elementos químicos 

presentes na Tabela Periódica, tais como: o Sódio (Na), Cálcio (Ca), Magnésio (Mg), Potássio 

(K), Ferro (Fe) e Zinco (Zn). Após esta etapa, as conseqüências do excesso e falta destes 

elementos químicos no corpo foram expostas avaliando o aprendizado dos alunos por meio de 

discussão em sala de aula. 

Na segunda etapa, foi ministrada uma aula expositiva sobre o Efeito Estufa e 

Aquecimento Global, bem como uma abordagem sobre Educação Ambiental, a fim de elucidar 

o conhecimento dos alunos, sobre o conteúdo abordado a partir da utilização de um recurso 

visual elaborado em sala de aula que explica de forma simples a ocorrência do fenômeno 

citado. Os materiais utilizados na montagem do recurso visual foram: uma folha papel isopor, 

tinta guache, uma bola de isopor, palitos de churrasco e cartolina.  

Após o preenchimento dos questionários, os gráficos foram elaborados e discutidos e os 

alunos foram questionados sobre a metodologia utilizada, sendo coletados depoimentos que 

evidenciassem a eficácia do ensino contextualizado. 

 

 

3 ANÁLISE E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

 

No decorrer do estágio observou-se que as turmas possuíam uma deficiência quanto à 

leitura, escrita e interpretação e, partindo dessa constatação, com autorização do professor da 
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disciplina, foi proposta uma metodologia de ensino que favorecesse a leitura crítica de fatos 

corriqueiros, bem como a formação de grupos de debate, aproximando os alunos tanto no 

aspecto da convivência, quanto do cotidiano de cada um. 

Na primeira etapa houve a exposição dos rótulos dos alimentos aos alunos que sentiram-

se mais motivados a participar da aula.Uma vez que, para a maioria destes, a observação das 

informações contidas nestes rótulos não era algo habitual. E por esta razão, grande parte teve 

dificuldade em ler e interpretar os rótulos dos alimentos analisados conforme figura 01. 

A)  B)  C)  D)  

Figura 01: Rótulos de alimentos utilizados durante a aula.  

A dificuldade em ler os rótulos, foi justificada pelo fato de que muitos componentes são 

desconhecidos por eles, além de apresentarem caracteres muito pequenos, dificultando assim a 

identificação, sendo necessária a participação do professor como mediador da aprendizagem 

conforme a figura 02. 

Desta iniciativa esperou-se incentivar os discentes a uma análise mais consciente e 

crítica dos conhecimentos químicos quer implícitos ou explicitamente contidos em seu dia-a- 

dia. A exemplo do teor de sódio, gordura ou substâncias nocivas como corantes ou 

conservantes, presentes em diversos tipos de alimentos. 

A)  B)  C)  

Figura 02: Alunos analisando rótulos e orientações durante a leitura. 
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Segundo Valente (2002) o acesso à informação correta sobre o conteúdo dos alimentos, 

por ser um elemento que impacta a adoção de práticas alimentares e estilos de vida saudáveis, 

configura-se, em seu conjunto, uma questão de segurança alimentar e nutricional. 

Com isso, os alunos tornam-se não apenas cidadãos, mas críticos e autores de seus 

próprios conceitos. Com certeza, o professor cumpre a função de formar um aluno que é agente 

transformador da sociedade. Os rótulos dos alimentos são uma forma de propiciar um ensino 

significativo, pois além de identificar os elementos químicos, possibilita o conhecimento de 

outras substâncias indispensáveis na alimentação. 

De acordo com Coutinho et al. (2007), as informações contidas nos rótulos é 

indispensável e devem ser obrigatoriamente verdadeiras, pois reflete diretamente nos hábitos 

alimentares das pessoas. 

 Ainda nesta perspectiva, a proposta torna-se relevante, pois, os alunos são esclarecidos 

de forma simples e motivadora aos problemas causados por uma má alimentação ou até mesmo 

um consumo em excesso de alimentos com altas concentrações de minerais. Após a leitura dos 

rótulos, foi comentado para os alunos sobre o que o excesso e falta dos sais minerais podem 

causar no corpo, bem como a importância destes na alimentação. 

Para Figueiredo (2000), os elementos traços de acordo com nível de ingestão e/ou 

concentração dos elementos químicos no organismo humano, são classificados como: i) 

Elementos essenciais à vida animal e vegetal; ii) Necessários em nível de traços; iii) 

Necessários em nível de ultratraços e iv) Não essenciais (tóxicos). Esta necessidade divide-se 

em nível de traços (concentrações pequenas no organismo) e ultratraços (concentrações muito 

pequenas no organismo).  

Alguns comentários dos alunos abaixo evidenciam como a metodologia aplicada foi 

relevante:  

“Gostei da aula, pois aprendi a importância de ler os rótulos dos alimentos”. 

 

“Gostei da aula, pois nunca participei de uma aula dessa maneira”. 

 

“Logo no início pensava que os elementos químicos não tinham nada a ver com os 

alimentos, mas agora sei que muitos sais minerais dos elementos químicos estão 

presentes nos alimentos. 
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Na segunda etapa, ao iniciar a aplicação do recurso visual aos alunos de acordo com a 

temática do Efeito Estufa e Aquecimento Global discutida em sala de aula, observou-se que 

grande parte dos alunos sentiram-se motivados a aprender, a partir das informações 

transmitidas através da visualização e explicação do fenômeno como mostra a figura 03 abaixo. 

 

Figura 03: Apresentação e explicação do recurso visual aos alunos. 

A partir de então, iniciou-se o processo de discussão do tema provocando debates em 

sala de aula diante o assunto abordado, contribuindo significativamente para o aprendizado do 

aluno, pois através da discussão e explicação do recurso os alunos, puderam entender de forma 

clara a diferença entre o Efeito Estufa e o Aquecimento Global, como mostra alguns dos 

comentários abaixo: 

“O Aquecimento Global é uma consequência do Efeito Estufa, eles são diferentes”. 

“O Efeito Estufa é causado pela ação dos raios do sol”. 

“Sem o Efeito Estufa a terra seria congelada”. 

“O Aquecimento Global provoca além do derretimento das geladeiras, causa mudança no clima”. 

Guimarães (2000) afirma que a educação ambiental apresenta-se como uma dimensão 

do processo educativo voltado para a participação de todos os envolvidos como escola, 

comunidade, família na construção de um novo paradigma que contemple os seus 

conhecimentos e o da população em geral para se chegar a uma melhor qualidade de vida 

socioeconômica e um mundo ambientalmente sadio. 

Quando os alunos foram questionados sobre quais os gases que fazem parte do 

fenômeno Efeito Estufa. Observou-se uma resposta satisfatória imediata, além disso, os 

mesmos puderam relacionar o conteúdo com questões políticas e econômicas. Os comentários 

evidenciam tal fato: 
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“O gás carbônico faz parte do Efeito Estufa, ele é o principal gás deste fenômeno”. 

“O gás metano faz parte do Efeito Estufa e está presente na digestão dos bois”. 

“O óxido Nitroso, é um gás que faz parte do Efeito Estufa, eu não conhecia este gás”. 

“Os Estados Unidos é o país que mais polui a atmosfera no mundo”. 

“Os Estados Unidos não assinou o Protocolo de Kyoto, alegando que,  com a assinatura, ia prejudicar o 

desenvolvimento do país”. 

  

 

 

 

 

 

 

 

A partir dos resultados alcançados, especificamente o visível aumento na participação 

em debates, observou-se a consequente motivação a estudar um pouco mais sobre o tema e 

relacionar com situações encontradas em sua vida cotidiana valorizando desta forma, um 

ensino avesso à metodologia tradicional.  

De acordo com Schnetzler (2002), a educação química tem uma importância singular, 

principalmente nos processos de educação científica voltados à cidadania, com dimensão 

contextual e crítica. Infelizmente, tais processos têm chegado pouco às salas de aulas.  

 Considera-se desta forma a necessidade de um ensino voltado para formação de 

sujeitos críticos que busquem não apenas o conhecimento químico relacionado ao tema, ou 

somente a preservar a vida do planeta, mas busque melhores condições sociais para existência 

humana de maneira sustentável e consciente. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Desta forma fica constatado, que ao contextualizar um conteúdo espera-se que o aluno 

seja educado cientificamente e participe de forma ativa na busca de soluções para os problemas 

enfrentados no seu cotidiano. Ainda nesta perspectiva, a contextualização no ensino de 

Química, requer a utilização de práticas pedagógicas que considerem o conhecimento químico 

como um fator determinante na construção humana, com um caráter histórico e sociocultural e 

o uso de linguagem própria numa diversidade de contextos. 

Assim, pode-se concluir que a utilização de novos recursos no ensino de Química pelo 

professor, com a inserção do cotidiano por meio da contextualização é indispensável no 

processo de formação e construção do conhecimento dos alunos dentro e fora do ambiente 
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escolar. No entanto, se faz necessário que a contextualização como ferramenta no ensino, seja 

aplicada de forma correta pelo professor, no sentido de contribuir com uma visão mais ampla 

dos alunos diante dos assuntos estudados durante as aulas. 
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