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RESUMO
 
O Ensino de Química por investigação vem como uma proposta para o alcance da alfabetização científica. Dentro desse
contexto foi que neste estudo objetivou-se analisar uma sequência didática como proposta que permite o alcance da
alfabetização científica em estudantes da 1 ª série do Ensino Médio, em um escola pública estadual na cidade de Coité
do Nóia em Alagoas. A proposta deste estudo foi de natureza qualitativa um estudo de caso, utilizou-se como
instrumento de coleta de dados o questionário.  Os resultados sinalizam que o método de ensino em que o estudante
participa da investigação, possibilita o desenvolvimento de habilidades e competência do fazer científico, interpretando o
conhecimento e construindo significados para a aprendizagem.
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ABSTRACT
 
The Teaching of Chemistry for research comes as a proposal for achieving scientific literacy . Within this context was that
this study aimed to analyze a didactic sequence as a proposal that allows the scope of scientific literacy in students 1st
high school series, in a state school in the city of Coité the Nóia in Alagoas. The purpose of this study was qualitative a
case study , was used as data collection instrument the questionnaire . The results indicate that the method of teaching
in which the student participates in the research , enables the development of skills and competence of scientific work ,
interpreting the knowledge and constructing meanings for learning.   Keywords: Chemistry education, research , science
literacy .  
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INTRODUÇÃO
Os adolescentes inseridos no ensino médio ensejam que o ensino de química desafie com situações que estimulem a
desenvolver o senso crítico e ao mesmo tempo sai da rotina da memorização de fórmulas e nomenclaturas que
aumentam a complexidade do ensino. Freire (2013) defende que as situações problemas inserem o indivíduo no seu
contexto, estimula a decodificar os códigos contidos no conhecimento científico em situações do cotidiano,
transformando em um conhecimento que passa a constituir sentido na vida dos estudantes, atuando como seres
interferentes de seu espaço.
O ensino de química para o ensino médio se apresenta de forma descontextualizada e com acúmulo de informações
que dificulta a compreensão e distorcem a importância do conhecimento científico para o cotidiano do estudante
(CACHAPUZ, 2005). Em consonância com as ideias de Garcia (2012) que diz o Ensino de Química é desafiador,
abrange uma complexidade que para muitos, se torna barreira que impede a aprendizagem. Para vencer essa barreira
se torna necessário o dialogo com os pares, buscando contextualizar o ensino, permitindo a aproximação do cotidiano
do estudante com o conhecimento proposto.
Gil-Pérez e Vilches (2005) elucidam que as concepções tradicionais do ensino de ciências sofrem ruptura quando o
estudante participa da construção do conhecimento, operacionalizando as concepções epistemológicas conceituais,
procedimentais e atitudinais.
A escola como espaço de formação do ser, deve oportunizar momento em que o estudante seja ser interferente de sua
aprendizagem, com momentos didáticos em que  a dialogicidade se estabeleça entre os pares, as explicações e a
construção de argumentos  se tornem rotina no cotidiano desses atores sociais (VIGOTSKI, 2009). Com isso cabe ao
professor inserir estratégias de ensino que incentivem o espírito investigativo e a curiosidade epistemológica,
estimulando-os a levantar novas hipóteses, a questionar, confrontar ideias e construir, gradualmente, conceitos
científicos acerca dos fenômenos naturais.
O ensino tem a missão de inserir as concepções alternativas dos estudantes como princípio de construção da
aprendizagem. Essa aprendizagem se efetiva em um processo coletivo, em que os valores como o respeito à opinião do
colega, a solidariedade em fazê-lo compreender, a tolerância se inter-relacionam, de forma a tornar o ensino de Química
mais eficaz (BRASIL, 19998).
Autores como Delizoicov, (2009), Cachapuz et al, (2005) Carvalho, (2013) propõe a alfabetização científica como
processo de construção cultural, transpondo a limitação de decodificação de códigos através de leitura e escrita. A
autoformação de um ser se configura no domínio de técnica em termo consciente, para a promoção de seres com
postura interferentes intelectualmente autônomos diante da problematização do cotidiano.
Diante da explosão de informações que se vivencia pelos instrumentos midiáticos, a escola precisa se reconfigurar em
espaços que promove a seleção, o direcionamento dessas informações de forma a constituir em aprendizagem. Praia
Gil-Perez e Vilches, (2007), evidenciam que o ensino de ciências deve inserir debates sobre os avanços da Ciência e
Tecnologia, vislumbrando a formação de um cidadão, através do ensino investigativo e da alfabetização científica.
O ensino de Química assume um papel significativo na formação do cidadão e remete ao professor o desafio de
promover sequências didáticas contextualizadas, ou seja, conduz os estudantes a interpretarem o mundo que está a
sua volta. Sob essa perspectiva o ensino contribui para a inserção da cultura científica que possibilita ver e compreender
o mundo com maior criticidade, emitindo juízo de valor, discernindo, visionando a melhoria na qualidade de vida.
Processo esse, denominado como alfabetização científica em que se constrói significado nos processos que conduz a
aprendizagem (LORENZETTI; DELIZOICOV, 2001).
Partindo dessa assertiva foi que nesta pesquisa explorou situações problemas. Para tanto, elaborou-se uma sequência
didática com aulas expositivas, experiências, utilizando os pressupostos teóricos do ensino de ciências por investigação
delineada por Carvalho (2013).
Portanto, nesta pesquisa se objetivou analisar uma sequência didática como proposta que permite o alcance da
alfabetização científica em estudantes da 1 ª série do Ensino Médio, em um escola pública estadual na cidade de Coité
do Nóia em Alagoas.
 
METODOLOGIA
 
O presente estudo foi baseado no processo investigativo, no qual se utilizou uma abordagem qualitativa e quantitativa
que favoreceu a compreensão dos conteúdos conceituais, a partir da investigação com os participantes (LÜDKE;
ANDRÉ, 1993).
Dentro desse contexto o embasamento teórico metodológico desenvolvido neste estudo foi de natureza descritiva,
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incluindo no delineamento amostral dessa pesquisa, estudantes de uma escola pública da rede estadual de ensino do
município de Coité do Nóia, Alagoas. Os envolvidos na pesquisa foram 71 estudantes da 1ª série do Ensino Médio,
correspondentes a duas turmas no período de julho a agosto de 2014, os quais realizaram as etapas abaixo descritas.
Para tanto se realizou o levantamento bibliográfico em artigos e livro os relacionados ao assunto, para a elaboração do
material didático. Foram realizadas aulas expositivas teóricas expositivas e dialógicas abordando o tema Distribuição
Eletrônica com auxílio dos recursos visuais.  Como instrumentos de coleta de dados, foram utilizados os questionários,
arguições orais, seguido de análise de conteúdo de acordo com as orientações de Bardin (2011).
De acordo com Libâneo (1994, p. 222) o planejamento tem fundamental importância por tratar-se de: “Um processo de
racionalização, organização e coordenação da ação docente, articulando a atividade escolar e a problemática do
contexto social”. Ao planejar fica evidente uma preocupação em integrar a coordenação da ação docente à problemática
do contexto social em que o seu público alvo está inserido, visando, sobretudo com essa integração a aprendizagem.
Dentro dessa perspectiva após a aula expositiva aplicou-se um questionário com 15 questões subjetivas, considerando
como a 1ª fase, dimensionando caracterizar o aproveitamento dos conteúdos explorados na sala durante a aula.
Em consonância com a proposta de Vigotski (2007) em que o trabalho em grupo facilita a compreensão dos conteúdos
conceituais, pois aprendizagem se estabelece na dialogicidade entre os pares, mediante mediação do professor, foi que
se optou pela construção de uma tabela periódica com sucatas. Para tanto, se utilizou: tampas de garrafas, símbolos
dos elementos químicos xerocopiados, cola, tesoura e cartolina coloridas. Cada grupo precisaria analisar e interpretar
os dados encontrados e separar as cores de cada família que tinha encontrado e colocar o símbolo de cada elemento,
produção de peças da tabela periódica.
Distribuiu-se os grupos com 5 alunos,  coletivamente construíram a tabela. Os materiais construídos foram socializados
junto ao grande grupo, contextualizando, ou seja, para cada elemento químico apresentado selecionou-se
conhecimentos científicos relevantes ao cotidiano. Desta forma, considerou-se nesta pesquisa como coleta de dados as
arguições expostas na apresentação, seguido de aplicação do segundo questionário para verificação do processo de
ensino aprendizagem.
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO
 
O público envolvido neste estudo foram estudantes da 1ª série do Ensino Médio, a faixa etária variou entre 17 à 45
anos, em que 60% do gênero sexual masculino, os demais do sexo feminino.
A partir dos dados coletados no primeiro questionário, após a aula teórica obteve-se as concepções alternativas dos
estudantes, ou seja, os conhecimentos adquiridos pelos alunos acerca da distribuição eletrônica de Linus Pooling. Os
resultados sinalizam que 8,1% dos participantes da pesquisa responderam incorretamente.
Neste rumo Carvalho (2013) e Zabala (1998) abordam que o planejamento da sequência didática investigativa como
estratégia didática conduz o estudante a apropriar-se da linguagem científica. A revisão de conteúdo assim como a
inserção de novos conhecimentos podem se efetivar mediante a elaboração de sequências didáticas construídas
coletivamente. 
Pozo e Crespo (2005) advogam que o conhecimento de Química a partir das concepções alternativas dos estudantes
facilita a organização de sequências de ensino que permite ao estudante construir significados.
 A ligação existente entre os conteúdos de distribuição eletrônica e tabela periódica possibilita uma aprendizagem
significativa de novos conceitos, pois permite aos estudantes reconhecer desde base até conformação original.  Logo, a
utilização de cartolina colorida  facilitou a compreensão dos estudantes, como exemplo na família A  encontra-se todos
os metais alcalinos, já na família 2A têm-se os alcalinos terrosos que são os que provêm da terra. Com isso, eles
entenderam que os elementos químicos são agrupados de acordo com as características, ou seja, as semelhança e
diferenças entre os grupos que compõe as famílias.
Na sequência dos questionamentos solicitou que estes enumerassem as semelhanças entre as distribuições
eletrônicas. Com isso os estudantes pontuaram as distintas configurações eletrônicas, reconhecendo os períodos e as
famílias de cada elemento em que os estudantes encaixaram o elemento químico em seu respectivo lugar.  Com isso
facilitou a compreensão de como os elementos foram organizados para compor a periódica. A dificuldade apresentada
foi com relação aos elementos da Família B, as equipes apresentaram 16 erros dentre os 38 elementos pertencentes a
esta família, este dado constituiu-se de um indicador utilizado na intervenção didática.
A intervenção didática se operacionalizou, conforme as orientações de Mortimer e Scott (2002), dentro de um processo
dialógico em que os estudantes eram estimulados a participarem emitindo respostas aos questionamentos que foram
estabelecidos no processo de ensino.
A intervenção didática após as aulas teóricas expositivas proporcionou aos estudantes um convite a participação na
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construção de uma tabela periódica com sucatas (tampas de garrafas). Em que um esqueleto da tabela periódica feito
de cartolina pelos alunos, era utilizado para encaixaram peças que continham a informação científica sobre cada
elemento química.
 Para Chassot (2000) a alfabetização Científica objetiva desenvolver habilidades argumentativas, em que os estudantes
fazem uso da língua para que possam ler e ressignificar a natureza do conhecimento científico que está a sua volta.
Com isso o desafio para esses estudantes foram as arguições orais sobre o material construído.  Situações como: Para
que serve o cálcio? Alumínio onde encontro? Potássio qual sua função no ambiente? Onde encontramos o flúor? O
Apresentaram-se como problemas em os estudantes foram convidados a pesquisarem e decodificarem os códigos
implícitos na situação, explicando, justificando levando hipótese sobre o tema.
A socialização concebeu-se de forma dialógica em forma de círculo. Na oportunidade os estudantes expuseram que o
flúor é um elemento que pertence à família 7A, um metal que neutraliza a ação dos ácidos produzidos por bactérias, por
isso é utilizado como prevenção à cárie. Dentro deste contexto, Carvalho (2013) propõe o ensino de Ciências por
investigação. Por meio de práticas em que permita ao estudante argumentar e exercitar o juízo de valor sobre o
conteúdo conceitual, em vez de fornecer-lhes respostas prontas, dentro de uma concepção fechada das Ciências.  
Dentre os elementos expressos pelos estudantes que chamou a atenção pela abrangência do conteúdo conceitual,
pontuou o potássio pertencente a família 1A,  um metal alcalino em que é importantíssimo para a condução do impulso
elétrico realizado pelo sistema nervoso, agindo no controle neuromuscular, relaxando a musculatura. Encontrado em
abundância na banana, sendo um alimento recomendado para quem prática atividade física. Nesta perspectiva
Cachapuz et al (2005) advoga que o Ensino de Química  por investigação com situações problema, envolvendo o
contexto dos estudantes,  constrói sentidos para quem interage com o processo de ensino aprendizagem.
A partir dos resultados obtidos nos questionários aplicados nas duas fases, observou-se que os estudantes tiveram uma
mudança conceitual considerável na aquisição de conhecimentos quando comparados os dados antes e após a aula.
Desta forma a construção da Tabela periódica com situações problemas, de forma coletiva contribuiu para os
estudantes compreenderem a importância do conhecimento científico de Química no cotidiano, o que possibilitou
aproximar esse conhecimento do contexto dos mesmos. Desta forma Shen (1975) apud Lorenzet e Delizoicov (2001)
elencam que a alfabetização científica está relacionada com a qualidade de vida e enseja desenvolver habilidades
científicas e técnicas para que as pessoas envolvidas se apropriem de temáticas e decisões do cotidiano, atendendo as
necessidades básicas como a saúde, alimentação e saneamento básico.
Diante da potencialidade dessa proposta de ensino, o Ensino de Química por investigação com estudantes do Ensino
Médio, se configura como metodologia de ensino para o alcance da alfabetização científica. Pois a mesma instrui os
estudantes a fazerem leitura de mundo, reconhecendo no dia a dia o conhecimento científico, dimensionando a melhoria
na qualidade de vida (CARVALHO, 2013).
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
Neste estudo evidenciou que o processo de Ensino de Química por investigação conduz os estudantes a uma
participação mais efetiva no alcance da alfabetização científica. Pois, a leitura dos códigos implícitos nas situações do
cotidiano, constrói sentido para a vida dos estudantes.
Essa proposta visiona a mudança na atuação do professor em que se debruça sobre os conteúdos conceituais
planejando atividades didáticas que possibilitem ao estudante interagir e investigar o conhecimento científico. Neste
estudo, a análise das concepções alternativas dos estudantes foi basilar para a construção da sequência de ensino. Os
principais resultados deste estudo indicam que a sequência didática operacionalizada possibilitou a ampliação do
conhecimento dos estudantes da 1 ª série do Ensino Médio, verificou-se que as atividades despertaram a curiosidade, o
espírito inventivo, o senso de observação e o interesse pelo tema  científico
O aumento nas pesquisas com essa proposta sinaliza que existe uma necessidade de fazer Ciências com linguagem
que possibilite ao estudante o alcance da compreensão, inferências. Trazer para a sala de aula a vivência das etapas de
construção do conhecimento cientifica, não implica em querer formar cientistas, mas aprender conteúdos conceituais de
maneira investigativa. Isto se torna possível mediante o levantamento de hipótese, justificativas, emissão de juízo de
valor sobre o conteúdo explorado, bem como a socialização dentro de um processo dialógico.
 Na baila das discussões tecidas neste trabalho permite inferir que o Ensino de Química por investigação contribui para
superar as visões distorcidas deste Ensino, construindo sentido e significado na aprendizagem dos estudantes de
ensino médio.
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