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O presente trabalho buscou promover a contextualização do Ensino de Química por meio do desenvolvimento de uma
Oficina Temática (OT). A OT é atividade produzida a partir do tripé: tema gerador, conceitos químicos e atividades
experimentais, que visam despertar a participação ativa dos estudantes no processo de busca de soluções para
determinados problemas sociais. Assim sendo, objetivou-se articular os conhecimentos, os saberes e as técnicas
adquiridas pelos estudantes do Curso Técnico Subsequente em Alimentos do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Sergipe – Campus Nossa Senhora da Glória, com a elaboração e desenvolvimento da Oficina Temática
“A Seca no Alto Sertão Sergipano’, a partir do tema social “Água: capacitação, armazenamento e filtração”, em uma
turma do Curso Técnico Integrado em Agropecuária da referida instituição de ensino. Por meio dessa ação, espera-se
ter contribuído para a consolidação do processo formativo dos futuros técnicos, além de promover a construção de
conceitos químicos significativos no 1º Ano do Ensino Médio a partir da aproximação de uma situação real e
problemática que afeta a vida dos discentes e de muitas famílias.

Introdução
A formação de cidadãos conscientes e comprometidos com a realidade social no meio que vivem é um dos desafios
encontrados por educadores das várias áreas do conhecimento. O ensino de química ao longo dos anos nas escolas
brasileira continua resumido ao desenvolvimento de conteúdos, fórmulas e exercícios, sem a mínima relação com o
cotidiano dos alunos.
A abordagem tradicional do ensino de química é caracterizada pela transmissão de conteúdos e conceitos que devem
ser memorizados e reproduzidos do mesmo modo pelo aluno, sem a devida preocupação com a formação do seu
pensamento crítico (Mizukami, 1986). O aluno é concebido como uma mente vazia, assumindo uma postura passiva de
retenção de uma enorme quantidade de informações que são apresentadas de forma acabada pelo professor
(Maldaner, 2006; Mizukami, 1986; Schnetzler; Aragão, 1995). A repetição automática dos conhecimentos nas avaliações
e atividades é o indicador da aprendizagem mecânica dos alunos (Mizukami, 1986; Schnetzler, 1992; Schnetzler;
Aragão, 1995).
Tal situação gera inúmeros entraves ao aprendizado do conhecimento químico na educação básica, entre os quais: o
amadurecimento tardio dos conceitos químicos que não ficam enraizados e não levam em consideração as ideias
prévias que, os discentes trazem sobre determinado fenômeno para a escola provenientes do seu senso comum ou do
processo de escolarização; e o entendimento da química como uma ciência neutra, absoluta e acabada.
A contextualização do ensino de química permite a articulação de informações químicas com situações reais do
cotidiano dos alunos, para que, estes possam propor soluções, tomar decisões e consigam intervir nos problemas
sociais presentes na sociedade em que estão inseridos. Para tanto, se faz necessário nas aulas de química o uso de
temas sociais que entre outras possibilidades, promovem a contextualização e o desenvolvimento de competências e
habilidades necessárias ao exercício da cidadania.
Os temas sociais devem preferencialmente estar articulados como a realidade do alunado, como por exemplo a água,
no que diz respeito a sua capacitação, armazenamento e filtração, que está inserida em uma problemática que afeta o
cotidiano dos discentes: a Seca no Alto Sertão Sergipano.
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O município de Nossa Senhora da Glória é a principal Bacia Leiteira do Estado de Sergipe. Ela está Localizada no Alto
Sertão Sergipano, que abrange ainda os municípios de Canindé de São Francisco, Gararu, Monte Alegre, Nossa
Senhora de Lourdes, Poço Redondo e Porto da Folha. A cidade, popularmente conhecida com a “Capital do Sertão”,
está situada a 126 Km de distância da capital Aracaju, conta com uma população total de 32.4971 habitantes e com
uma economia em franca expansão principalmente no setor de leite e derivados.
No entanto, Nossa Senhora da Glória e Alto Sertão Sergipano, vivem uma situação de emergência em decorrência da
estiagem prolongada, em virtude das altas temperatura que alcançam 37ºC, e que contribuem para a seca que assola a
região. Ela é principal causa da mortandade de animais, do desaparecimento de vegetações, do enfraquecimento do
comércio local, do plantio e da colheita de alimentos, e da escassez de água potável e de qualidade.
Logo, observa-se que a região precisa de ações que permitam o enfrentamento da seca e minimizem seus reflexos.
Elas podem surgir de alternativas de ensino oriundas das salas de aula de química. Assim sendo, o presente projeto
teve como principal objetivos produzir e desenvolver a Oficina Temática “A Seca no Alto Sertão Sergipano’, a partir do
tema social “Água: capacitação, armazenamento e filtração” com a participação de estudantes do Curso Técnico
Subseqüente em Alimentos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe – Campus Nossa
Senhora da Glória, em uma turma do 1º Ano do Curso Técnico Integrado em Agropecuária da referida instituição de
ensino.
 
Materiais e Métodos
De acordo com Santos e Schnetzler (2003), para que o indivíduo efetive sua participação na sociedade em que vive, é
preciso que ele faça o uso de informações químicas necessárias para compreender as aplicações e implicações
tecnológicas, e desenvolver a capacidade de participação e julgamento, que lhe conferem o caráter de cidadão.
A contextualização do ensino de química permite a articulação de informações químicas com situações reais do
cotidiano dos alunos, para que, estes possam propor soluções e tomar decisões, para os problemas sociais do contexto
em que estão inseridos. Para tanto, se faz necessário, nas aulas de química, o uso de temas sociais que entre outras
possibilidades, promovem a contextualização e o desenvolvimento de competências e habilidades necessárias ao
exercício da cidadania.
A Oficina Temática (OT) é uma atividade desenvolvidas visando tornar o Ensino de Química mais atrativo e dinâmico
por meio da contextualização, e promover a construção do conhecimento científico mediante a reconstrução das
concepções alternativas (Silva; Marcondes, 2007). Ela é construída a partir do tripé: tema gerador, experimentação e
conceitos químicos. No qual, procura-se no desenvolvimento das atividades propostas, despertar a participação ativa
dos estudantes no processo de busca de soluções para determinados problemas sociais. Assim sendo, este projeto de
extensão propõe a elaboração e desenvolvimento da oficina Temática “A Seca no Alto Sertão Sergipano” com o tema
químico social “Água: capacitação, armazenamento e filtração”, foi desenvolvida na turma do 1º Ano do Curso Técnico
Integrado em Agropecuária do IFS/Campus Glória e contou com a participação de 34 alunos (Figura 2).
A OT teve a duração de 6 horas, sendo dividida em duas partes: “Águas do planeta Terra” e “Escassez de água: um
problema de Todos”. Além da participação do orientador e co-orientador, a oficina foi desenvolvida e construída por um
grupo de três estudantes do Curso Técnico Subseqüente em Alimentos do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Sergipe – Campus Nossa Senhora da Glória. É importante destacar, que nesse processo foram
articulados a vivência regional e os conhecimentos adquiridos pelos estudantes do IFS, com ações que contribuíssem
no seu processo formativo, tendo em vista a problemática da seca.
Além das atividades experimentais, foi adotada também o uso de outras estratégias de ensino, haja vista que, um único
procedimento provavelmente não iria instigar e envolver todos os alunos. Para tanto, optou-se em dinamizar as
atividades inseridas na oficina temática, trabalhando com:
 
1. Atividades Experimentais (Figura 1): serão empregadas visando o desenvolvimento de algumas habilidades como a
investigação, a observação, a formulação de explicações e hipóteses, e a motivação. Serão desenvolvidas as seguintes
práticas: Simulando uma estação de tratamento (Antunes, 2013) e Água em Todo o Lugar (Mateus, 2008).
 
2. Tempestade de ideias: visando quebrar o gelo e/ou identificar as concepções prévias dos alunos sobre os temas e
conteúdos abordados, para que eles reconstruam as suas ideias alternativas a partir da interação com o conhecimento
químico.
 
3. Leitura e interpretação de textos: “O Ciclo da água” e a “Crise Hídrica”. Para Moraes e Ramos (2010), as ações de
falar e aprender são formas de aprendizagem eficazes para as aulas de Ciências/Químicas, pois contribuem para
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incorporação de novos significados a estrutura de palavras pré-existentes no cognitivo das crianças.
 
4. Vídeo Didático “Aguas do Planeta Terra” (Química Nova na Escola): buscando valorizar e problematizar o cotidiano
dos discentes, em um estudo, comparativo com a realidade nacional.
 
Resultados e discussões
O Catálogo Nacional de Cursos Técnicos destaca a química com um tema importante a ser abordado na formação do
Técnico em Alimentos, pois entre suas possibilidades de atuações está o processamento, armazenamento e a
conservação de matérias-primas, produtos e subprodutos da indústria alimentícia por meio de análises físico-químicas.
Além disso, auxilia no planejamento, coordenação e controle de atividades do setor e de equipamentos e técnicas de
separação (BRASIL, 2012).
A Oficina Temática (OT) foi desenvolvida nos meses de Março e Abril, respectivamente primeira e segunda parte da
Oficina: “Agua do Planeta Terra” e “Escassez de água: um problemas de todos”. Além é claro, da Contextualização do
Ensino de Química que, despertou a participação ativa do aluno para a toma de decisão e resolução de um
problemática social presente em seu contexto (neste caso a seca) e do aprendizado de conceitos fundamentais
(constituição de transformação da matéria e processos de separação de misturas), outros importantes resultados foram
alcançados pelos alunos, como: investigação, participação e trabalho em grupo.
O desenvolvimento das ações constitutivas das OT respeitou as questões éticas e o anonimato dos participantes. Nesse
sentido, antes das aplicações dos instrumentos de coleta de dados (Questionários, experimentos e exercícios), atenção
foi dirigida aos sujeitos investigados da pesquisa, as contribuições e possíveis consequências de sua participação, o
que será feito com os dados obtidos e a utilização de siglas para que se preservem suas identidades.
A Oficina Temática explorou a relação de entre ensino, ciência, tecnologia tendo em vista o mundo do trabalho dos
futuros técnicos em alimentos e as demandas do desenvolvimento local e regional. A articulação entre estes três pilares
é fundamental para a consolidação identitária dos institutos federais e de seus agentes (PACHECO; CALDAS;
SOBRINHO, 2012).
A transcrição das falas dos sujeitos presentes nos instrumentos de coleta de dados foi feita levando em consideração
alguns sinais sugeridos por carvalho (2007) para pesquisas no campo da educação científica. No presente momento, os
dados estão sendo tratados para a formulação de categorias de análise.
 
Considerações Finais
O desenvolvimento de Oficina Temática “A Seca no Alto Sertão Sergipano” é uma ação extensionista que oportunizou a
socialização de saberes, divulgação de ideias e conhecimentos em diferentes contextos. Por um lado, os Técnicos em
Alimentos em processo de formação e com um aprofundamento informativo acerca da realidade e das consequências
da estiagem prolongada de Nossa Senhora da Glória. De outro lado, temos um conjunto de jovens, ingressantes em um
Curso Técnico Integrado em Agropecuária que, anseiam novas experiências educativas no contexto do Ensino de
Química e uma compreensão contextualizada da realidade em se encontram.
Assim sendo, buscamos ao longo da OT, construir conceitos fundamentais de Química a partir da compreensão de uma
situação real e problemática, e com isso auxiliar na formação profissional dos Técnicos em Alimentos.
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