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RESUMO

Este trabalho será realizado no colégio estadual Luiz Eduardo Magalhães (CELEM), situado na cidade de Fátima-Ba. O
público foco serão alunos do ensino médio de 1º, 2º e 3º ano. A pesquisa tem como intuito mobilizar os alunos com
pequenas oficinas tratando-se da experimentação química, abordando a química industrial, química em campo e meio
ambiente designando aplicações de experimentos do cotidiano. Alguns aspectos históricos serão desenvolvidos para
fomentar o conhecimento químico dos alunos. A oficina introduz a profissionalização química, assim, esse conhecimento
é enriquecido a partir de tais experimentos desenvolvidos na oficina, mostrando novos horizontes da experimentação
atrelado ao mercado de trabalho, transmitindo aos alunos a possibilidade de busca um norte para uma
profissionalização.

Palavra chave: profissionalização química, mercado de trabalho, experimentação química

ABSTRACT

This work will be done at the state college Luiz Eduardo Magalhães (CELEM), resident in the city of Fatima-Ba, the
public focus will be the average school students. The research has the intention to mobilize students with small
workshops in the case of chemical experimentation, addressing the industrial chemical field in chemistry and
environmental designating the everyday trials of applications, some historical aspects MT will be developed to promote
chemical knowledge of the students. The workshop introduces the chemical professionalism, so that knowledge is
enrriquesido from such experiments developed in the workshop, showing new horizons of experimentation linked to the
labor market, trasmetindo students the possibility to search for a North profssionalização.
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INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como pretensão, demonstrar aos leitores o resultado de uma feira de profissões realizada no
intuito de nortear os alunos de ensino médio em relação ao seu futuro profissional e cidadão a partir de oficinais e
palestras desenvolvidas por estudantes de ensino superior e técnico bem de como trabalhadores sem formação
estudantil. Cada profissional mostrou conceitos e relações diretas com os conteúdos abordados no ensino médio em
sala de aula. Os resultados aqui propalados farão referência a experimentação química em oficina, uma vez que esta, é
relevante para esse estudo, pois, traz relações entre prática e experimental além de perspectivas na profissão do
químico.
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Quando se idealiza discutir a respeito de pesquisa em formação para o exercício da química, costuma-se logo a
associar essa atividade aos aspectos experimentais e a partir disso, obter relações com o cotidiano envolvendo
tecnologias do dia a dia. Uma construção de conhecimentos por muitas vezes se dá a partir do processo de
aprendizagem da prática cientifica (Rogoff e Lave, 1984). Nesse contexto, é notória a relevância da execução
experimental (prática), no entanto, são poucos os docentes que buscam a aplicação da teoria no processo de ensino.
Ainda baseado na afirmação anterior, um dos principais problemas nas práticas pedagógicas residentes das instituições
de ensino médio está ligado a análise dos parâmetros curriculares. Os Parâmetros Curriculares Nacionais para Ensino
Médio – PCNEM (BRASIL, 2002) constatam que conteúdos expostos em instituições dessa modalidade, na disciplina de
química e nas demais, não se resumem apenas a uma transmissão de conhecimento, mas, necessitam obter relações
com o cotidiano do aluno, de seus interesses e vivência.
Um desafio para o docente em sua mediação é buscar esses conhecimentos sem que haja limitações em pesquisa ou
aplicabilidade experimental, levando assim o docente a uma teorização e prática não fragmentada a partir dos
conteúdos abordados em sala de aula.  Em contrapartida, os alunos estão acostumados a estudar determinado
conteúdo baseando-se apenas ao conteúdo teórico, o que acaba por vezes afastando esse estudante da escola, ou
formando um sujeito incompleto, o que também é característico do fracasso escolar (CHARLOT,2010). Portanto, o
professor em seu papel de educador necessita mobilizar o discente a desprender-se a esse paradigma. (UESBERCO &
SALVADOR, 2002, P.3)
Os pesquisadores que introduzem esse ponto de vista no ensino da química fomentam a relevância de conteúdos não
dissociados situados no convívio social de cada aluno, desta forma, a química vem de encontro com as atividades
desenvolvidas no cotidiano. De outro ponto de vista, o reflexo na qualidade de vida certifica-se a partir dos benefícios
que são absorvidos no desenvolvimento de uma aprendizagem significativa embasada nas tradições cientificas da
química.
O aluno precisa obter conhecimento da disciplina com base em seus interesses, o que acaba contribuindo em seu
processo na descoberta da profissão. O berço da profissionalização também é fruto de pressupostos nas práticas
pedagógicas que por meio de motivações docentes, esclarecem novos significados ao aluno trazendo conteúdos
fundamentais para a formação do educando.
A lógica de desenvolvimento do artigo está baseada na relação pertinente entre a pesquisa e a experimentação como
fontes de conhecimento necessário a aprendizagem significativa, seguida de uma relação dos conteúdos articulados a
matriz curricular o ensino de química, associados a formação cidadã. Por fim serão demonstrados os aspectos
metodológicos que propiciaram a culminância da pesquisa além da discussão dos resultados obtidos após o fim do
trabalho prático.
 
PESQUISA E EXPERIMENTAÇÃO COMO FONTE DE CONHECIMENTO NECESSÁRIO A APRENDIZAGEM
SIGNIFICATIVA.
 
É necessário nas instituições de ensino, notar o grande índice de alunos sem nenhuma ocupação posterior a sua
formação escolar, bem como os discentes que se adentram no mercado de trabalho sem embasamentos. Muitas vezes
esse fenômeno se justifica pelo fato de que os educadores ao direcionar o conhecimento aos discentes, trazem consigo
alguns paradigmas de aprendizagem significativa. De acordo com Moreira E Masini (1982, P.15/16)
(...) A aprendizagem significativa é aquela em que o significado do novo conhecimento é adquirido, atribuído, construído,
por meio da interação com algum conhecimento prévio, especificamente relevante, existente na estrutura cognitiva do
aprendiz. Interação é a palavra-chave: interação entre conhecimentos novos e conhecimentos prévios. Se não há essa
interação, não há aprendizagem significativa. Havendo interação, ambos os conhecimentos se modificam: o novo passa
ter significado para o individuo e o prévio adquire novos significados, fica mais diferenciado, mais elaborado.
Nesse contexto, o aluno no desenvolver de uma pesquisa necessita depara-se com ensinos baseados em novas
informações adquiridas, assim, construindo novos conceitos por meio da junção de conhecimentos prévios e
pertinentes, desenvolvendo a aprendizagem significativa. Dando ênfase a pesquisas a partir de conceitos significativos
percebe-se a junção de ideias agregando a educação uma ciência satisfatória no âmbito escolar. O potencial dessa
teoria de aprendizagem pode ser ampliado a medida que o educando passa a ter contato com uma ligação maior de
signos que se articulam em prol da explicação de um determinado assunto.
O aluno de ensino médio do século XXI, por muita das vezes em seu percurso como estudante não desenvolve
pesquisas e trabalhos em seu âmbito social e escolar, todavia, tal pesquisa necessita de uma contextualização a partir
de fundamentações teórica. A prática e incentivo a cultura cientifica nos colégios públicos ainda não se encontra bem
divulgada. As pesquisas em pequena e grande escala fogem dos parâmetros dos colégios estaduais e municipais
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portanto, a produção do conhecimento cientifico e cultural necessita expandir-se a partir das instituições de ensino,
qualificando assim o aluno que deseja trilhar o caminho da ciência.
            Devido à cultura cientifica difundida atualmente, grandes pesquisas são articuladas a partir de teorias químicas e
experimentação formuladas por cientistas que aprimoraram as grandes tecnologias como, laboratórios e ferramentas
que hoje são utilizadas para distintas fundamentações em estudos desenvolvidos não só por industrias, mas por escolas
técnicas e de ensino médio. De acordo com Lutfi (1992, P.16)
“(...) esse é um campo muito rico para a atuação dos professores, pois muitas atividades presentes no cotidiano
envolvem processos físicos, químicos e bioquímicos que passam por despercebidos. Como são processos vividos por
todos e não refletidos, espontâneos, a reflexão sobre ela pode levar-nos acima cotidianidade”.
            Entretanto, os conhecimentos teóricos abordados pelo mediador, quando expostos de maneira desarticula e
descontextualizada em instituições de ensino, manifestam reflexo da fragmentação teoria e prática, todavia, o educador
deve fomentar sua teoria e prática trazendo um link entre ambas. Segundo Freire (1997), para abranger a teoria é
necessário ensaia-la, no entanto, esse é apenas um passo para que o aluno promova uma dinâmica entre teoria e
prática na realização experimental.
Essa relevância dos experimentos também se dá pelo papel do professor como mediador, orientador e assessor de
atividades experimentais desenvolvidas a partir das seguintes ações: buscar uma problemática, promover indagações,
realizando observação nos argumentos dos alunos, estabelecer orientações significativas, salientar questões não
abortadas nas perguntas-problemas direcionando-os ao resultado e dentre outros.
Um exercício quando proposto ao aluno deve ter como objetivo orienta-lo até que o discente desenvolva sua autonomia
e sua visão crítica a determinado conteúdo estabelecido pelo professor, assim, o docente por sua vez concretizará toda
a ideia do aluno mostrando-o os aspectos reais do conteúdo. A experimentação por si só não traz um direcionamento
promissor e um bom ensino (GIORDAN, 1999).
O desenvolvimento textual também é primordial para as discussões desenvolvidas em sala de aula. O contato direto do
aluno com o objeto a ser trabalhado, a relações com a natureza, os produtos tecnológicos e materiais laboratoriais e
dentre outros. A esse respeito, o currículo escolar vem de encontro ao acréscimo com o campo prático. A partir dos
ideais de Zanon & Freitas (2007, P.95)
Nas atividades experimentais investigativas, o professor suscita o interesse dos alunos a partir de uma situação
problematizadora em que a tentativa de resposta dessa questão leva à elaboração de suas hipóteses (concepções
prévias). A realização do experimento, a análise dos resultados obtidos e a pesquisa documental confirmam ou não as
hipóteses. Além disso, estimula-se a interação entre os colegas e com o professor de modo que eles discutam tentativas
de explicar um determinado conceito ou fenômeno científico.
            O manuseio de utensílios no campo experimental hoje não se dá apenas por mecanismos nas atividades
desenvolvidas em laboratório, bem como exercícios executados a partir de livros didáticos. Segundo Psillos e Niedderer
(2003), a dedicação laboratorial estende-se em maior tempo obtendo como pré-requisito só a manipulação de aparatos
e mediações, exterioridade que fomenta pouco a inter-relações da teoria e experiência vivenciada.
            Nessas discussões foram abordadas defasagens e perspectivas para atividades experimentais desenvolvidas
em instituições de ensino, bem como as compressões a aspectos importantes enaltecidos na prática docente, norteando
assim o aluno para o conhecimento em prol de enfatizar tal carreira a ser percorridas por eles. Assim a partir das
lacunas citadas, pode-se deduzir que a ideia de educação química transcende os fatores internos e externos de cada
discente. Finalmente, entrelaçam-se diversas considerações a respeito da relevância de atividade de natureza
teórico-experimental.
 
O POTENCIAL E FORMAÇÃO CIDADÃ FRENTE A UM ENSINO DE QUÍMICA INOVADOR.

 A partir de 1931 com a reforma do currículo do ensino secundário do Brasil, foram prevista novas perspectivas para o
ensino de química voltadas a aperfeiçoar conhecimentos específicos, a fim de despertar o interesse cientifico nos alunos
obtendo relações com o cotidiano (MACEDO & LOPES, 2002). Segundo Scheffer (1997), o ensino prática-cotidiano da
década de 30 veio a se desgastar por conta da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação (5.629/71), criando o ensino
profissionalizante trazendo um caráter a química de ensino técnico-cientifico.
            Na escola, a reprodução do ensino da química em instituições de aprendizagem vem mostrando caráter e
aspectos fragmentados. Partindo da pesquisa-experimental, assim, se repercutem as atividades do químico em seu
local de trabalho. Ao identificar o âmbito de um químico, automaticamente o aluno embasado em seus conceitos de
laboratório reproduz as características do trabalho laboratorial de forma superficial, enaltecendo apenas vidrarias,
reagentes e etc. Segundo Chagas (1989, p. 14/15)
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A atividade do químico é caracterizada por dois aspectos complementares, o primeiro aspecto é sua atividade prática, a
sua atividade própria e especial de manusear a matéria, encarando-a de forma macroscópica. O segundo aspecto é sua
atividade teórica, o seu pensar sobre os fatos observáveis em termos de esquemas e modelos, sendo que na maioria
das vezes encara a matéria sobre o ponto de vista microscópico, sob o nome genérico da teoria molecular. O químico
age e pensa simultaneamente dessas duas maneiras e a química é o resultado desses dois modos de agir e pensar, da
interação desses dois complementos.
            Assim, o aluno necessita compreender os princípios do ponto de vista químico aprofundando-se acerca das
atividades químicas produzidas nas instituições de ensino. É necessário salientar também o ponto de vista do
profissional sobre a educação experimental, uma vez que notifica-se a relação direta dos fenômenos da química com o
aprofundamento de atividades recreativas. A carreira profissional traz consigo não só o caráter técnico, mas
teórico-cotidiano e de fins para a cidadania na escola estabelecendo a coletividade (PINSKY, 2008). E é essa relação
estabelecida do conteúdo escolar para coma s práticas do cotidiano, que em grande maioria dos casos, propicia a
construção da visão cidadã.
            Na sociedade atual, permanece o grande lapso nos interesses coletivos em prol da melhoria da sociedade, desta
forma se dá também a profissionalização, levando em conta a educação informal fomentada de acordo com situações
do cotidiano.  Logo, acredita-se que a educação é a principal ferramenta para a formação do indivíduo no contexto
social, assim, é imprescindível a formação de cidadãos autônomos, reflexivos e críticos.
 
METODOLOGIA

            A metodologia fundamental para a elaboração do trabalho se inicia com o objeto de estudo através da dialética e
de práticas experimentais acerca de mudanças da matéria reproduzidas em sala de aula. A dialética possibilita ao aluno
nortear-se com conhecimentos coletados durante as indagações, também beneficiando-o em pesquisas futuras
buscando abordar ideias cientificas em prol da ciência.
            Um grande valor qualitativo e quantitativo se dá estabelecendo abordagens na discussão, submetendo-se assim
a afirmações e hipóteses a fim de preencher as lacunas das dúvidas, todavia, há probabilidade de se obter diversos
pontos de vista sobre o estudo de pesquisa abordado acerca de conceitos necessitam destacar-se para a moldura de
perspectivas cientificas fundamentada. Por intermédio de Diniz, designando que: 
 
O método dialético reconhece a dificuldade de se apreender o real, em sua determinação objetiva, por isso a realidade
se constrói diante do pesquisador por meio das noções de totalidade, mudança e contradição. A noção de totalidade
refere-se ao entendimento de que a realidade está totalmente interdependente, interrelacionada entre os fatos e
fenômenos que a constitui. Já a noção de mudança compreende que a natureza e a sociedade estão em constante
mudança e que elas tanto são quantitativas quanto qualitativas. Enquanto isso a noção de contradição torna-se o motor
da mudança. As contradições são constantes e intrínsecas à realidade. As relações entre os fenômenos ocorrem num
processo de conflitos que geram novas situações na sociedade (p.7;2008)
 
                É importante ressaltar tal escolha de métodos a serem usados no trabalho de pesquisa devido ao curto
espaço de para as finalidades da pesquisa. As analises qualitativa e quantitativa aborda uma fundamentação mostrando
dados concretos das explicitas problemáticas na educação brasileira. A pertinência dos conhecimentos abordados na
oficina de química vem de encontro à contextualização. É importante ressaltar elementos de estudo; experiências,
dados e indagações, ferramentas primordiais para uma pesquisa de campo sucinta (Marconi & Lakatos ,2013).
                Nesse contexto, os métodos usados são frutos de questionários aplicados às turmas, bem como de registros
sobre a fala dos alunos intermediadas pelo professor na pesquisa. Algumas abordagens problematizadas vieram de
encontro às ideias estabelecidas a partir dos alunos, desta forma a probabilidade de se obter dados que enriquecem a
visão de mundo dos pesquisadores é alta.
            Grande parte dos alunos envolvidos nessas oficinas foram questionados a partir do conceito geral do projeto. A
aplicação de questionários se associa a perspectivas ao direcionamento dos objetivos futuros como cidadão. As
respectivas questões disponibilizadas aos estudantes ocorreram através de recursos institucionais.
 Nos momentos primários de palestra na instituição (CELEM), apenas uma turma vivenciou a apresentação em um
período temporário de três horas de discussão, indagações e problematizações. Para cada respectiva turma, uma
temática específica foi direcionada, e um lote de questionários de seis perguntas foi distribuído.
  
DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
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          A partir das indagações propostas em salada de aula pode-se entender que tais tabulações a seguir, buscam
mostrar gêneros distintos em analises dando ênfase as argumentações obtidas pelo registro da fala e perspectiva dentro
e fora do âmbito escolar. As respectivas perguntas abordam algumas indagações teóricas e identificam o
posicionamento do aluno em suas abordagens.
 
QUESTIONARIOS ABORDADOS:
Tabela 1: você se identificou com o curso apresentado?
Gêneros sexuais  Quantidade Porcentagem
Homens 14  57,2% identificaram-se.
Mulheres 23 73,9% identificaram-se
 
Tabela 2: você conseguiu identificar algumas relações do que foi explicando com os assuntos que você estudou e ainda
estuda no ensino médio?
Homes 14 28,5% se identificaram
Mulheres 23 82,6% se identificaram
 
Tabela 3: a partir do que foi exposto durante a apresentação, você teria interesse em seguir essa carreira?
Homens 14 35,7% responderam que sim
Mulheres 23 26% responderam que sim.
 
Tabela 4: você pretende continuar seus estudos depois do ensino médio?
Homens 14 64,2% notaram relações
Mulheres 23 56.5% notaram relações
 
Tabela 5: A partir do que foi apresentado sobre o curso você acha que ele representa algo interessante para a
construção da sociedade?
Homens 14 100% dizem que sim

Mulheres 23 100% dizem que sim.

 
Nota-se nas pesquisas a cima o grande interesse para seguir uma carreira profissional. Porém, Alguns dos alunos que
responderam o questionário afirmaram que o trabalho informal seria a única forma de sustentar seus filhos. Dentre
outros aspectos, é notório que a maioria dos alunos deseja continuar os estudos pós-ensino médio. Apesar das
iniciativas doas alunos, estes informaram que encontram dificuldades devido a baixa motivação dos pais para que os
mesmos ingressem no ensino superior.
Sabe-se que o curso de química por sua vez é analisado de forma superficial e que traz imagens de complexidade, em
contra partida nota-se nas análises uma porcentagem gratificante de alunos interessados. Destacou-se também o
grande interesse por parte das mulheres em seguir a carreira química, que por sua vez sempre foi vista de maneira
estereotipada.

CONCLUSÃO

As discussões e resultados expressos neste trabalho trazem consigo a importância de motivar os alunos acerca da
profissionalização futura, e mostrá-los também, o mercado de trabalho de forma ampla e contextualizada. Dessa forma,
acredita-se que há possibilidades do ensino da química formar o cidadão para uma construção de sociedade, bem como
que os conhecimentos químicos servem de embasamento para se posicionar em suas relações de vida cotidiana.
Por fim, a educação hoje necessita de novas abordagens retratando o papel do aluno na sociedade, visando não
apenas os fatores internos como externos na instituição de ensino. O profissional da educação deverá busca
reciprocidade em sua atuação, visando em capacitar seus alunos a trilharem de forma mais sucinta a fim de tais
objetivos, transmitido o conhecimento norteador que por sua vez foi consolidado em sua carreira acadêmica. 
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