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Resumo Este artigo tem objetivo de investigar a dificuldade do ensino da disciplina química, a

partir da visão dos professores do ensino médio e tendo por base a revisão bibliográfica. Para isso,

realizou-se uma entrevista com professores da rede estadual e particular da cidade de Simão

Dias-Sergipe. Tendo como princípio o questionamento sobre as práticas pedagógicas nas aulas de

química, assim como as concepções que professores de química têm dessas práticas e suas

implicações no processo de ensino e aprendizagem. Visto que hoje o ensino de química deve ser

contextualizado em consonância com realidade dos alunos, possibilitando a inserção dos mesmos

nas relações sociais, culturais e políticas, bem como na construção do saber e de sua autonomia.

Palavras-chave: Ensino de Química, Metodologia, Professores. Abstract This article is to

investigate the difficulty of teaching chemistry discipline, from the high school teachers of view and

based on the literature review. For this, it was held an interview with teachers of the state and

particularly the town of Simão Dias, Sergipe. Based on the principle questioning about teaching

practices in chemistry classes, as well as concepts that chemistry teachers have these practices

and their implications in the process of teaching and learning. Since today the teaching of

chemistry should be contextualized in line with the reality of students, allowing the insertion of the

same social, cultural and political relations, as well as in the construction of knowledge and

autonomy. Keywords: Chemistry Teaching, Methodology, teachers.

1-Introdução Este texto tem como objetivo fazer uma reflexão sobre a opinião de professores da

educação básica com relação ao Ensino de Química, bem como a relação dos processos

metodológicos escolhido por eles e do saber químico desses docentes. As reflexões descritas neste
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artigo sobre o ensino da química estão pautadas em entrevista feita com professores da educação

básica de Simão Dias- SE. A necessidade de se compreender os fenômenos que cercam e ampliam

os horizontes culturais e a autonomia no exercício da cidadania deve ser um instrumento de

formação na construção do conhecimento químico, tendo em vista que esta é uma ciência

extremamente vigente na sociedade e a compreensão de seus conceitos é fundamental para

compreensão das discussões sobre Ciência e Tecnologia na Sociedade que vivemos. Mas, para

isso, o ensino de química precisa levar em conta circunstâncias pedagógicas, políticas, econômicas,

e sócio- culturais de cada indivíduo dentro de seu próprio contexto social. Afinal, de acordo com os

Parâmetros Curriculares Nacionais + Ensino médio (BRASIL, 2002, p.87), deve-se considerar que:

[...] 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. Nesse contexto, fazer uma reflexão sobre a química ensinada

na escola, bem como, compreender como vem sendo trabalhado seus

conceitos, exige repensar sobre o papel dos professores frente às aulas de

química, ou em que condições as metodologias desses professores

contribuem para a necessidade de uma nova postura diante dos alunos. Para

Cunha (2014, p.74), “aprender para conhecer, o que pode ser traduzido em

aprender a aprender, este é o papel do professor para conquistar a atenção

do aluno”. Isso requer do professor uma postura diferenciada na prática do

saber fazer o cotidiano escolar, e a própria concepção que se tem do ato de

conhecer. Pois, o ensino de química precisa de uma metodologia mais

dinâmica, para deixar de lado à velha ênfase na memorização de

informações, regras, fórmulas e conhecimento fragmentado desligado da

realidade dos alunos, que os professores transmitem como verdade absoluta

e acabada. Para Santos e Schnetzler (2003, p. 13,14) :

O ensino de nossas escolas está muito distante do que o cidadão necessita

conhecer para exercer a sua cidadania. O tratamento do conhecimento

Químico tem enfatizado que a Química da escola não tem nada a ver com a

química da vida. O ensino que se faz, na grande maioria das escolas, é

literalmente inútil. Para se tornar efetivo, o ensino de química deve ser

desafiador, problematizada e estimulante, de modo que seu objetivo seja o
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de criar condições para os alunos construírem seus próprios saberes. É

preciso que o conhecimento químico seja apresentado aos alunos de forma

que possibilite a eles interagir com a sociedade, levando a uma

compreensão de que esta faz parte de sua vida. Nesse contexto, Santos e

Maldaner (2013), Santos e Schnetzler (2010) e Rosa (2004), apontam que

as realizações de atividades em salas de aula através da pesquisa e da

realidade do dia a dia facilitam o processo ensino e aprendizagem, pois

envolve professor e aluno, na formação de cidadãos mais críticos, no sentido

de desenvolver a capacidade de participação na vida social. Além disso, vale

salientar o desenvolvimento de pesquisas envolvendo professor e aluno para

o desenvolvimento do senso criativo e construtivo e incentiva, no aluno, a

habilidade da leitura e diálogo crítico. As reflexões discutidas nesse artigo, a

partir da visão dos professores da rede estadual e particular da cidade

Simão Dias- SE, visam também contribuir para que possamos ter um olhar

diferenciado e esperançoso sobre as concepções metodológicas, que vem ao

longo dos anos criando novas estratégias de ensino na área da química. E ao

mesmo tempo, esperando que essas estratégias forneçam aos nossos alunos

as condições, os conhecimentos, os métodos e as atitudes que permitirão a

eles adquirir a confiança e a segurança necessárias para a sua real

integração na vida moderna de forma consciente de seu papel na sociedade.

2- Por que ensinar química?

Para responder esta pergunta sobre o porquê do ensino de química, a

maneira é empregada foi verificar o que vem sendo feito nas escolas nas

aulas de química. Para o desenvolvimento dessa pesquisa foram convidados

cinco professores do ensino médio que se despuseram a contribuir com as

informações, sendo todos licenciados em química e, pertencentes às

diferentes instituições escolar da cidade de Simão Dias. A pesquisa foi

realizada no primeiro semestre de 2016. O procedimento utilizado foi

aplicação de um questionário estruturada, ou seja, padronizada no total de

cinco perguntas abertas, que permitiram livre resposta dos entrevistados.

Desse modo, foram abordadas questões referentes á importância do ensino

de química no ensino básico; quais metodologias que esses professores

utilizam no processo de ensino e de aprendizagem, bem como, em qual base

teórica ou documentos oficiais que são embasadas seus planejamentos.

Outro ponto no questionário foi saber até que ponto os professores se

utilizam do livro didático no desenvolvimento de suas aulas na disciplina e
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por que os alunos fracassam?

. Através dessa pesquisa realizada com os professores da educação básica,

verificou-se que os tais professores divergem quanto ao objetivo do ensino

da química. Mas por outro lado, com relação à finalidade do ensino da

química, a grande maioria revelou que tem como “missão” que os alunos

aprendam os conteúdos de forma sistematizada nos termos científicos, pois

irão precisar dos conteúdos de química para alcançar um melhor resultado

no Enem e nos concursos. Mas, também, esperam preparar os estudantes

para compreender e perceber a presença da química, que está impregnada

no cotidiano, ou seja, ela está no nosso convívio diário, seja nos

medicamentos, nos produtos de consumo, relações econômica, entre outros.

Como relata os professores: P1- Sei que a química faz parte da nossa vida,

devia trabalhar mais a realidade do aluno, mas, temos prazo a cumprir, no

desenvolvimento dos conteúdos, eles serão cobrados mais adiante. P3-

compreendo que trabalhar com a realidade do aluno é interessante, mas os

conteúdos serão cobrados e temos poucas aulas em cada turma. P5- os

alunos têm prova e Enem para fazer e serão cobrados os conteúdos, por

isso trabalhamos pouco com atividade do cotidiano. É claro e evidente na

discussão da problemática do porque do ensino de química que, na sua

totalidade, os professores têm como missão nas aulas fazer com que os

alunos falem e escrevam de acordo com as nomenclaturas da química. No

entanto, “a função do ensino de química deve ser a de desenvolver a

capacidade de tomada de decisão, o que implica a necessidade de

vinculação do conteúdo trabalhado com o contexto social em que o aluno

está inserido” (Santos e Schnetzler, 1996, p.28). Nesse contexto,

percebe-se que a finalidade do ensino em química para alguns professores é

converter os discentes para sua disciplina e não usar a disciplina como

instrumento para alcançar seus objetivos e convertê-la para vida de seus

alunos. Ancorando as suas metodologias aos objetivos da educação, que

visualizem compreender e responder aos anseios dos alunos e ao mesmo

tempo prepará-los para a cidadania, esse deve ser um dos objetivos do

ensino da química e, não o do ingresso no Enem, nos vestibulares e

concursos. Sendo assim, o questionamento deve estar presente na prática

metodológica dos professores para compreenderem a necessidade de uma

química atual, inserida em uma linguagem humana, que todos possam

entender conviver com a realidade perceptível dentro de um contexto social,
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como cidadão participativo. Como relata Maldaner (2000, p.30):

O professor que explicita suas teorias tácitas, reflete sobre elas e permite

que os alunos expressem o seu próprio pensamento e estabeleçam um

dialogo reflexivo reciproco para que, dessa forma, o conhecimento e a

cultura possam ser criados e recriados junto a cada individuo. Nesse

sentido, o professor de química é um dos principais responsáveis pelo

processo ensino e aprendizagem, visto que, o seu conhecimento deve ir

além dos conteúdos programados de sua disciplina, sendo necessário que

ele tenha sensibilidade suficiente para compreender e reconhecer as

dificuldades presente nos alunos e, desta forma, empregar uma linguagem

de fácil compreensão, porém, essa linguagem não pode deixar de ser uma

linguagem dentro das normas científicas. Os professores por sua vez, têm

procurado participar de cursos para aprimorar suas formações iniciais e

estarem atualizado no que vem se discutindo a respeito do ensino

contemporâneo, e isso possibilitou a oportunidade de entrarem em contato

com a crítica ao ensino descontextualizado da química. Ademais, segundo os

tais professores têm buscado melhorar suas aulas de acordo com o contexto

em que seus alunos estão inseridos, desenvolvendo estratégias de ensino de

forma dinâmica e inovadoras; mas, no entanto, percebe-se que ao mesmo

tempo, os sujeitos da entrevista não largam a ideia de que as aulas

sistemáticas de química propiciam situações para melhor compreenderem os

termos científicos expressos nos livros de químicas. P2- Compreendo que

devemos procura novas formas de ensino, mas não podemos esquecer que

é importante os alunos aprenderem os conteúdos do livro. P3- sei que

devemos dá aula de acordo com a vida do aluno, porém, no final o que vão

cobrar nos vestibulares e ENEM são os conteúdos e regras do livro. P4-

Procuro sempre inovar minhas aulas dentro do possível e quando dá tempo,

pois são poucas aulas tenho que dá os conteúdos programados no plano.

Partindo-se dessa principio, é necessário pensar nos aspectos humanos e

sociais que envolvam uma formação dos professores de Química, para que

possam refletir sobre suas práticas pedagógicas e, não continuarem a serem

meros transmissores de verdades pré-estabelecidas, para que não corram o

risco de se transformarem em realizadores de aulas práticas sem nenhum

propósito educativo, apenas diversificando às vezes suas aulas para

torná-las mais agradável e inserida no modelo atual. Porém, é necessário

repensar em uma prática que não reprodução apenas modismos, mas do
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que isso, é preciso que os professores sejam capazes de avaliar o que é

melhor para si e para seus alunos, em um processo de transformação do

ensino de Química, pautado na pesquisa e transformação de suas próprias

práticas diária. 3- O processo metodológico e o saber químico O

domínio do conhecimento da didática é essencial para o exercício da

docência, pois é indispensável para o processo de desenvolvimento

profissional dos professores comprometidos com as questões concretas de

docências, com as expectativas e interesses dos alunos (VEIGA, 2010). Mas,

consideramos que em algumas situações na realidade atual das

metodologias que são empregadas pelos professores é que elas são

caracterizadas apenas pela transmissão dos conteúdos químicos, com

simples apresentação de conceitos, propriedades, nomenclaturas e de

alguns procedimentos seguidos de atividades pré-estabelecidas, restringido

o conhecimento dos alunos simplesmente ao conhecimento limitado que foi

exposto. Talvez devemos repetir que sem qualquer dúvida o principio (quase

evidente) de que o objetivo da metodologia escolar é ensinar química

sistematizada, ou talvez, mais exatamente, o de criar condições para que

ela seja aprendida. Então, poderemos dizer que “qualquer outra hipótese é

um equivoco político e pedagógico?

”. Nessa perspectiva, questionou-se aos professores, de qual (is)

metodologia (s) ou estratégias eles utilizam para ensinar os conteúdos

químicos?

E em quais documentos oficiais sua prática está embasada?

Segundo os sujeitos da pesquisa, faz-se necessário aplicar métodos

dinâmicos que estabeleçam conexão com o mundo real. Desse modo,

criando situações que envolvam aplicações da química no cotidiano,

mostrando aos alunos que os conteúdos estudados em sala de aula têm

importância no cotidiano de todos. Baseando-se em ações metodológicas,

com atividades como feira de ciências, a utilização de materiais concretos ou

jogos didáticos, atividades que envolvam tecnologia e meio ambiente e

atividades com experimentos, contribuindo dessa forma com os alunos no

desenvolvimento da aprendizagem efetiva da química. Isso pode auxiliar na

construção do saber coletivo ou individual, criando assim um ambiente

propicio para os alunos desenvolver formas de registros e estratégias

próprias para o desenvolvimento de suas criatividades. Segundo o que foi

definido nos PCNM (BRASIL, 2002, p.87) com relação ao ensino da química
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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. Quanto as suas práticas, os professores deixa claro

que é embasada principalmente nos PCNM, por ser reconhecidamente um

guia orientador para os professores. Mas também participação de cursos de

formação continuada, congressos e cursos de especializações em parceira

com estado e municípios, além de fazerem pesquisa sobre novas

metodologias para desenvolver suas atividades e práticas metodológicas

visando contribuir na aprendizagem dos alunos. Nesse contexto,

didaticamente não se pode “prevê” até que ponto a utilização desse

documento ou programa pode ser capaz de orientar os professores em suas

metodologias frente ao desafio do ensino de química, promovendo

aprendizagem concreta para seus alunos. Em se tratando do ensino de

química, observa-se um nível de empatia por parte dos alunos, o que nos

conduz a fazer a seguinte perguntar aos professores pesquisados, o que

levar os alunos ao fracasso na disciplina química?

Segundo eles, as razões podem ser de ordem metodológica ou decorrente

dos valores sociais complexos, falta de interesse, que muita das vezes

devido à faixa etária, bem como, da falta de materiais adequados para o

desenvolvimento das atividades em sala de aula, todos esses problemas

podem contribuir para o fracasso no processo de ensino e aprendizagem ao

ensino da química. Assim, a opção da escola comprometida com a melhoria

da qualidade do ensino está entre ensinar ou deixar aprender, ou qualquer

outra opção implica em conformasse com o fracasso ou, pior, em atribuí-lo

exclusivamente aos alunos ou aos professores. Nesse contexto, Piletti nos

afirma que:

Quando se trata de um ensino orientado, formal, consideramos que as

relações de aprendizagem estão imbricadas com uma série de fatores, entre

eles, a necessidade de conhecer as condições adequadas para o processo de

aprendizagem, o que envolver igualmente uma formação adequada dos
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professores, visando propiciar situações de aprendizagem e de

desenvolvimento em que o aluno participe ativamente, (2011, p. 84). Sendo

assim, sabemos que é papel da escola, e em particular dos professores,

direcionar o processo de ensino e o acompanhamento da aprendizagem dos

discentes, em consonância com as recomendações curriculares atuais.

Procurando abordar a química escolar formal e a sua utilidade no cotidiano

dos alunos e as diversas práticas sociais. Compreendendo que o

conhecimento químico parte de dois princípios básicos, que é química

escolar formal e das práticas não formais que faze parte do cotidiano do

aluno.

As necessidades cotidianas fazem com que os alunos desenvolvam uma

inteligência essencialmente prática, que permite reconhecer problemas,

buscar e selecionar informações, tomar decisões e, portanto, desenvolver

uma ampla capacidade para lidar com atividade matemática. Quando essa

capacidade é potencializada pela escola, a aprendizagem apresenta melhor

resultado, PCN (Brasil, 1997, p.37). Dentro dessa, perspectiva o

ensinamento da química escolar possui regras próprias que são

desenvolvidas e aplicadas através de suas teorias científicas, mas que essas

devem interagir de forma direta com a química produzida nas práticas do

cotidiano dos alunos. Visto que é dever da escola cria condições de

aprendizagem, já que é direito dos alunos aprender, mas aprender de forma

consciente e espontânea e não mecanicamente, repetitiva, de fazer sem

saber o que faz e para que faz, levando os alunos a compreender e a

reelabora o conhecimento aprendido e aplicá-los em sua vida. 4- O livro

didático é uma fonte de saber?

A metodologia de ensino e aprendizagem que envolva as concepções sobre a

educação e o ensino de química tem que objetivar a escolha de uma obra

didática que direcione o trabalho docente para uma linha metodológica

própria, isso porque o que se tem presenciado sobre a uma maior utilização

do livro didático, é a predominância como a principal fonte tornando-se o

centro da estrutura curricular. Apesar de contamos na contemporaneidade

de diversos recursos tecnológicos para o ensino de química, como matérias

para experimentação, programas de computador, vídeos, entre outros, o LD

ainda é um dos recursos didáticos mais utilizados em sala de aula para

orientação do professor (MAIA e VILLANI, 2016) De acordo com a análise

das entrevistas, a maioria dos professores tem a concepção que o livro
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didático é um dos recursos que pode ser utilizado no processo de

ensino-aprendizagem, entretanto, na prática diária continua como um dos

principais instrumentos para dar aula, bem como construir seus projetos

pedagógicos, planos de aulas pautados somente no livro. Como percebe-se

nas falas dos professores: P1 e P2- procuramos outros recursos para

complementar nossas as atividades em sala de aula, porém devido ao

tempo, pela facilidade e por todos os alunos hoje em dia possuírem LD,

optamos mais pela utilização do mesmo. P5- sabemos que o LD não deve

ser único material utilizado em sala de aula, mais que às vezes devido tem

curto, não tem jeito. Quando questionados de que formar trabalham os

conteúdos químicos, todos os professores assinalaram que seguem o plano

da unidade, porém, destacaram que reforçam com outros recursos

(pesquisa na internet, experimentos, textos, entre outros). Todavia,

justificam que os alunos não absorvem totalmente os conteúdos,

principalmente nas resoluções das questões de formulas, cálculos e

nomenclaturas que exigem o domínio de regras. Porém, em suas falas fica

evidente que os professores têm a preocupação de que o ensino de química

deve ser mais direcionado para o ensino da alfabetização científica, por

acreditarem que se os alunos conseguirem dominar as fórmulas e

nomenclaturas químicas terão mais facilidade em compreender e

desenvolver os demais conteúdos químicos e consequentemente terão um

melhor rendimento nas avaliações. Segundo Carvalho (2010), e Maia e

Villani (2016), há situações em que o livro didático tem ocupado o papel

dominante no ensino. Neste caso, convêm lembrar que, apesar de toda sua

importância, este livro não pode ser o único suporte do trabalho do

professor. É sempre desejável buscar enriquecê-lo com outras fontes, afim

de, ampliar ou aprimorar o conteúdo que ele traz e, acima de tudo,

adequá-lo a realidade do grupo de alunos que vai utilizar ou que o utiliza.

Porém, não se deve esquecer que o livro didático do ponto de vista

metodológico deve ser visto como apenas mais um recurso didático no

ensino, visto que o ensino químico nos possibilita um leque de alternativas

para trabalhar seus conteúdos de forma dinâmica, contextualizado e

experimental, dentro do mundo real das pessoas que estão em contato com

ela. Pois, segundo Mortimer e Santos (2010) as contextualizações mais

frequentes são as que exploram as relações químicas com as práticas sociais

e econômicas. Para Echeverria, Mello e Gauche (2013), uma das funções do
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LD é de apresentar proposta pedagógica dos conteúdos selecionados dentro

da vasta área do conhecimento em que está inserida o campo do saber.

Salientamos, ainda que, o próprio livro didático, muitas vezes nos traz

informações de novos recursos didáticos para se trabalhar os conteúdos

químicos de forma contextualizada no cotidiano do aluno nas salas de aula.

Nessa perspectiva, juntamente com o contexto do dia-a-dia, com os jogos,

as brincadeiras e experimentos são os mais focalizados nas coleções de

livros didáticos para o ensino de química. No entanto, não podemos

conceber o livro didático como único instrumento de trabalho em sala de

aula, pois as palavras nele expressa jamais poderão ser absolutas, sendo

preciso que haja grande parte das vezes, discordância e reflexão em relação

às abordagens do livro. Pensar que o livro didático traz todas as informações

necessárias para uma aprendizagem significativa é negar o papel do

professor e do aluno como construtores de saberes, principalmente se forem

levado em conta às novas tendências da contemporaneidade que exigem

que os atores da prática pedagógica sejam dinâmicos e inovadores na forma

de atuar. 4- RESULTADOS E DISCUSSÕES As entrevistas foram

transcritas em um processo metodológico, que permitiu serem discutidas e

analisadas em cada subtema deste artigo. No intuito de conhecer um pouco

sobre os professores entrevistados, a entrevista iniciou-se com uma

abordagem a respeito da formação de cada um dos professores. Que por

sua vez os mesmos assinalaram que são licenciados em Química, sendo que

dois apontaram ser licenciados também em outra área. Bem como,

responderam que possuem especialização na área da educação e, que

participam de cursos formação continuada e congressos sobre educação

sempre que há condições de participar. Sobre o tempo de trabalho no

magistério, dois professores (P1 e P4) disseram que tem mais de 20 anos,

um professor (P5) tem menos de 05 e os outros dois professores (P2 e P3)

mais de 10 anos. Sendo que o P2 e P5 trabalham também na rede

particular. Ainda segundo os mesmos, a disciplina de química tem uma

carga horária é pequena, para passar o conteúdo programado, fazendo que

eles se desdobrem para conseguir cumprir o cronograma anual. Todas as

escolas que foram pesquisadas, há 2 horas/aulas semanais, porém, segundo

os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs, o ideal seria quatro

horas/aulas semanais. (BRASIL, 1997). Partindo-se das falas dos

professores entrevistados, nota-se que o comprometimento com a
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aprendizagem e o desenvolvimento dos seus alunos fundamentado em uma

educação para cidadania, pois, “os educadores em ciência brasileira têm

reconhecido o papel central da Ciência e, em especial, da química na

formação do cidadão” (SANTOS e SCHNETZLER, 2010, P.49). Mas também,

os professores em geral apontaram que é necessário que os alunos queiram

apreender, não adianta, eles estarem fazendo cursos de formação e criando

novas estratégias de ensino e os alunos não tem interesses. É preciso que

exista uma parceria entre alunos e professores em busca de um mesmo

objetivo que é a formação do cidadão na sociedade de forma consciente e

criticas do meio em que vive. Nesse sentido, lembramos que a motivação do

aluno depende da motivação do professor e vice e versa. Pois, ambos são

protagonistas no processo de dinâmico do ensinar e aprender. Dessa forma,

Contribuindo para promoção de um clima favorável, estabelecido entre

regras e valores, que almejam compreender as diferentes situações que

ocorrem no espaço da sala de aula e que, as ações dos professores

influenciam ou contribuem no comportamento dos alunos. 5-

Considerações As considerações acerca da discussão sobre “O ensino de

química” permitiu compreender e refletir sobre o pensamento de um grupo

de professores de química, tais como a importância da abordagem do que

vem sendo ensinado nas aulas de química, e de que forma superar o ensino

centrado apenas na memorização e na repetição. Pois, hoje a perspectiva, é

de uma educação direcionada para escola que contribua para auxiliar a

desenvolver a capacidade de usar conceitos, representações e

procedimentos químicos para interpretar e compreender o mundo, tanto no

que diz a respeito à vida social, como para as áreas de estudo e trabalho.

Sendo assim, se a química ensinada tem por finalidade levar os alunos a

compreender sua importância no contexto social e principalmente em sua

vida, então que o ensino dela sirva a esse propósito. Assim, percebe-se que

só através de uma interação entre as teorias químicas e a escola e que,

estas venham a ganhar espaço nas metodologias utilizadas pelos

professores criando condições de um trabalho de modificações nas aulas de

química em que essas metodologias tenham como principal objetivo,

professores e alunos atentos ao ensino-aprendizagem que resultem em

habilidades diante das exigências do mundo.
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