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Apenas somos capazes de ensinar
quando estamos em real sintonia com aquele que deseja aprender. E se essa sintonia
não for acompanhada de afeto e dedicação,
torna-se desinteressante e mecânica, prejudicando o aprendizado. Ensinar é uma arte
que só quem é capaz de estar em sintonia
com o outro consegue realizar. É necessário
saber encantar, despertar no outro o interesse, vibrar na mesma freqüência, para
que juntos sejamos capazes de construir.
José Henrique Volpi

O importante não é estar aqui ou ali, mas
ser. E ser é uma ciência delicada, feita de
pequenas grandes observações do cotidiano, dentro e fora da gente.
Se não executamos essas observações,
não chegamos a ser.
Apenas estamos e desaparecemos.
Carlos Drummond de Andrade
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INTRODUÇÃO
Dai-me um ponto de apoio e levantarei a Terra.
Arquimedes

A motivação para a realização deste trabalho surgiu de
nossa trajetória acadêmica e profissional voltada para a aquisição
de conhecimentos pedagógicos para ensinar Química.
Diversos fatos nos levaram à conscientização de que deveríamos refletir sobre a nossa prática didático-pedagógica e
adotarmos outra postura no tratamento dos conteúdos a serem
trabalhados em sala de aula. Tais fatos nos levaram a perguntar
porque uma grande parte dos alunos sente dificuldade para entender e aprender a Química de uma maneira satisfatória.
O contato com outros professores do Ensino Médio nos
mostrou que o problema de seus alunos, em sua maior parte, é
igual ao dos nossos: falta de atenção, indisciplina, desmotivação,
dificuldades em assimilar os conteúdos estudados.
Diante de tal situação, questionamos o que poderia ser
feito para revertê-la. Acreditamos que é possível fazer com que
nossos alunos deixem de ser intelectualmente passivos em relação ao processo ensino-aprendizagem, para torná-los coautores
na construção de seu conhecimento de Química. No momento
atual, isto deve estar direcionado para um ensino contextualizado, que não poderá ser segregado, mas trabalhado a partir da realidade do aluno.
Acreditamos que o encantamento, a curiosidade e a alegria poderão agir como uma alavanca para refletirmos a visão
tradicional da Química, ainda muito arraigada entre nossos alunos, como sendo uma disciplina de difícil assimilação e privilégio dos mais dotados intelectualmente. Sabemos que se formos
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capazes de encantar nossos alunos, instigando a sua curiosidade
e criando condições para que encontrem respostas mais adequadas para suas dificuldades, seremos capazes de despertar o interesse para o estudo da Química.
O despertar da curiosidade, o próprio fazer, o prazer da
descoberta, a alegria do ambiente agradável, a afetividade, a
quebra da rotina, o despertar da vontade de aprender, a satisfação
de entender e conhecer a causa de fenômenos comuns do cotidiano: a esse conjunto, relacionado ao ensino-aprendizagem, chamamos de encantamento e, portanto, quando estamos ensinando
os alunos dizemos que estamos a encantá-los. “[O] professor
deve estabelecer as condições para que o aluno faça, por si
mesmo, a redescoberta das relações de constituição da realidade.”1
É neste sentido que se insere nossa proposta de ensino,
“Encantar para ensinar: procedimento didático alternativo para o
ensino de Química”, com a adoção de metodologia alternativa
sócio-interacionista e, de maneira efetiva, inter-relacionando teoria-prática, professor-aluno e conteúdo-cotidiano.
Escolhemos a preparação de alimentos como nosso modelo didático alternativo para o ensino de Química por ser um procedimento corriqueiro em nossas casas. Considerando que nossa
clientela é composta por adolescentes, juntamente com eles, em
sala de aula, selecionamos a confecção de um bolo e de uma torta como recurso para a aprendizagem de Química. Esse recurso é
altamente motivador por despertar a curiosidade e pelo prazer e
satisfação proporcionados no ato de aprender, pois os alunos
gostam de produzir, de trabalhar em equipe, de atividades fora da
sala de aula, divertem-se na cozinha, e gostam de bolo e de torta.
Tanto no preparo do bolo quanto da torta, utilizamos diversos ingredientes compostos por várias substâncias químicas,
que, ao serem misturadas ou no momento da cocção, reagem
1

VASCONCELLOS, 2002, p. 37
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entre si provocando o surgimento de diversos novos compostos.
O alimento, depois de ingerido, sofre diversas reações químicas
no tubo digestório, entrando na circulação sanguínea e chegando
a todas as células do corpo, onde é transformado em energia.
Esse contexto, que possibilita ao aluno construir o seu próprio
conhecimento, nos permite a aplicação do conteúdo programático de Química para o 1º ano do Ensino Médio, além de abrir caminhos para fazermos a ponte interdisciplinar.
As etapas desenvolvidas no decorrer da aplicação do modelo foram: pesquisas bibliográficas, relacionamento de conteúdos, experimentação e avaliação dos resultados. De acordo com
Stefani2, essas etapas estão embasadas em três passos importantes: “fazer, apreciar e contextualizar, que constituem, na realidade, uma proposta triangular”.
Entendemos que o estudo da Química, o conhecimento de
sua evolução como ciência (Para um breve histórico, ver apêndice 1) e sua trajetória no ensino brasileiro, contribuirão para maior desenvolvimento intelectual, preparando o adolescente para as
responsabilidades que assumirá na sociedade. Nesse sentido,
concordamos com Stefani3 quando afirma que “são essas as
oportunidades que a escola é responsável por criar para seus
alunos se ela tiver entre seus objetivos básicos, desenvolver a
criatividade e a autonomia do aluno”.
Para que isso seja concretizado, precisamos criar condições favoráveis para operacionalização dos objetivos propostos,
tais como:
– criar um bom clima de trabalho;
– estimular a imaginação, a criatividade nos alunos de forma individualizada;
– permitir a troca de experiência entre os participantes;
– desenvolver um olhar atento, curioso e interessado volta2
3

STEFANI, 1997, p. 18
STEFANI, 1997, p. 18
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do para o estudo da Química;
– tornar a experiência algo que represente uma quebra na
rotina diária, proporcionando momentos de prazer;
– trabalhar conteúdos desconhecidos, novidades, possibilitando o gosto da descoberta, mas não deixar de relacionálos com os já dominados.

Acreditamos que estes são pontos importantes para a experimentação do nosso modelo.
O objetivo deste trabalho é apresentar um procedimento
alternativo para o ensino de Química por meio da aplicação de
um modelo didático-pedagógico, criando condições que favoreçam o aprendizado, tornando a sala de aula um lugar de interesse
e levando o aluno a encarar a Química como uma ciência que
tem aplicação prática no cotidiano, de fácil assimilação, independentemente das habilidades individuais, pois, queremos que
os alunos contextualizem os conteúdos apresentados para uma
aprendizagem significativa. Desejamos que o professor entenda
que não somente aprende o aluno que possui um QI privilegiado,
mas também o que não o possui, se o conquistarmos com vontade e afeto, pois a afetividade supera o nível intelectual, conforme
atesta nossa experiência profissional, corroborada por Davis4:
A afetividade e a inteligência se estruturam nas ações e pelas
ações dos indivíduos. O afeto pode, assim, ser entendido como
energia necessária para que a estrutura cognitiva passe a operar.
E mais: ele influencia a velocidade com que se constrói o conhecimento, pois, quando as pessoas se sentem seguras, aprendem com mais facilidade.

Desta forma, buscamos:
– permitir ao aluno preparar e apresentar conteúdos de seu
4

DAVIS, 1991, p. 84
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próprio interesse e curiosidade;
– colocar o “encantar” como meta essencial para a automotivação dos alunos;
– incentivar o educando a questionar o porquê dos fatos e
fenômenos;
– tornar o aluno um cidadão independente e criativo, capaz
de transformar, compreender e aplicar os conceitos químicos na leitura de seu mundo vivencial.

A busca desses objetivos vem da insatisfação profissional
de como a Química é ensinada aos alunos por alguns professores. Durante alguns anos, fizemos parte desse grupo, mas, ao
percebermos que o método utilizado era ineficaz, surgiu a insatisfação e começamos a utilizar procedimentos alternativos.
Após experimentarmos procedimentos baseados em diversas
metodologias, surgiu o nosso modelo.
Da correlação entre teoria e prática, conhecimento e metodologia, é possível pensar que a partir de um modelo possamos
despertar o interesse do educando pela Química, associando os
conceitos básicos da disciplina, interativamente, à arte da culinária, propiciando um ensino mais prazeroso que leve o aluno a
desenvolver, de forma concreta, uma leitura de seu mundo vivencial.
Diante do exposto e em busca de uma alternativa, colocamos como pergunta orientadora de nossa pesquisa: Há possibilidade de motivar o aluno de forma a torná-lo dedicado ao estudo
da Química usando receitas culinárias?
Para encontrar a resposta, nossa pesquisa foi estruturada.
Dividimo-la em quatro capítulos. No primeiro, abordamos o ensino da Química e suas dificuldades, inclusive com um retrospecto histórico. Tecemos algumas considerações, no segundo
capítulo, sobre recursos didáticos interativos e enfocamos o sócio-interacionismo de Vygotsky, fazendo a fundamentação teórica de nossa proposta alternativa de ensino. No terceiro capítulo,
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relatamos os procedimentos metodológicos, apontando os caminhos a serem percorridos na procura de “encantar” os alunos para a construção de seu conhecimento. No quarto capítulo, apresentamos a operacionalização, os resultados e a avaliação da
proposta.
Encerramos a presente pesquisa com as considerações finais, na certeza de que não esgotamos todos os recursos pedagógicos, mas esperamos ter contribuído para que os educadores
reflitam sobre sua metodologia e o desenvolvimento de sua prática pedagógica em direção a um ensino mais atraente, alegre e
eficaz.
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CAPÍTULO I
A QUÍMICA E SEU ENSINO
1.1. O ensino-aprendizagem de Química e suas dificuldades
Se é triste ver meninos sem escola, mais triste
ainda é vê-los sentados, enfileirados em salas
sem ar, com exercícios estéreis, sem valor para a formação do homem.
Carlos Drummond de Andrade

Vivemos hoje um momento de profunda revisão da educação, com a retomada da percepção de um ser humano integral.
Um dos pontos cruciais que deve ser considerado em uma proposta educacional é a importância que deve ser conferida à emoção, para que melhor possa utilizar a razão. A teoria de Henri
Wallom, uma das mais completas e articuladas do desenvolvimento psicológico nos diz que: “as emoções têm papel preponderante no desenvolvimento da pessoa. É por meio delas que o
aluno exterioriza seus desejos e suas vontades.”5
O corpo é um instrumento de trabalho das emoções, tendo
como prioridade observar as formas impressas por ela, e com a
sensibilidade para expressar as reações de ordem afetiva, o corpo, assume a função de veículo das emoções no meio social, portanto temos que partir para novos paradigmas, desobstruindo
canais pouco utilizados como os sentimentos, as sensações, a
intuição, a afetividade e a emoção.
Com isso, a nova Lei de Diretrizes e Bases, nº 9394/96,
mudou a função da Escola, que deve ser a construtora do conhecimento no processo ensino-aprendizagem, dando prioridade em
5

SANTOS, 2003, p. 30
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suas ações para contextualização e interdisciplinaridade, trabalhando o conhecimento em situações concretas.
Atualmente, embora a maioria dos professores faça uso
de recursos tecnológicos, percebemos que, apesar dessas facilidades, a Escola perde a capacidade de diálogo com os alunos e
não consegue promover de maneira consistente o preparo para a
vida. Por mais recursos que os professores possam ter, jamais o
conseguirão se não usarem, aliada à capacidade intelectual, a
vontade de fazê-los compreender a mensagem proposta. Para
isso, não há recurso ou subsídio que supere o relacionamento
afetivo entre professor e aluno, a maneira de cada um cativar o
outro, envolver-se e colocar-se de forma consciente no sucesso
de aprendizagem. As peculiaridades dos jovens são ignoradas ou
mesmo combatidas pela escola, pois, muitas vezes, esta cerceia
os alunos na maneira de se comportar, comunicar e agir. A escola tendo, como meta principal, a concepção de que os jovens
precisarão como adultos de responsabilidade, conhecimento, dedicação e cidadania, deixa totalmente de lado o que precisam
para o momento presente, em relação às suas emoções, potencialidades e valores enquanto adolescentes.
Segundo Almeida:
A emoção e a inteligência são duas propriedades inseparáveis
da atividade humana. A emoção é o colorido necessário para a
vida do indivíduo, enquanto a inteligência é ponderada e submete-se, geralmente, aos caprichos da emoção, portanto um estado emocional impede o indivíduo de exercer determinada atividade cognitiva.6

Uma boa parte dos alunos que entra no Ensino Médio traz
consigo uma Química rotulada como “difícil e complicada”. O
professor como mediador da aprendizagem tem a função de cativar esses alunos para que essa rotulação seja banida. Para tanto,
6

ALMEIDA, 1999, p. 82
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ele deve relacioná-la às necessidades básicas do ser humano como: alimentação, vestuário, saúde, moradia, transporte e outros,
nos quais os conceitos químicos estão implícitos. E com noções
básicas de química, o cidadão já pode se posicionar em relação
aos inúmeros problemas da vida moderna, como: poluição, recursos energéticos, reservas minerais, uso de inseticidas, adubos
e agrotóxicos. Além disso, aprender sobre os diferentes materiais, suas ocorrências, seu processo de obtenção, suas aplicações,
permite-nos traçar paralelos com o desenvolvimento social e
econômico do homem moderno.
Para interpretarmos o mundo pelas ferramentas da química, é essencial que se explicite seu caráter dinâmico. Assim o
conhecimento químico não deve ser entendido como um conjunto de conhecimentos isolados, prontos e acabados, mas sim em
contínua evolução. A química deve ser percebida como uma criação do intelecto humano e, como qualquer atividade humana,
deve ser eticamente utilizada.
Cabe a nós, professores, sermos os educadores para a cidadania fazendo com que nossos jovens alunos tenham um ensino cheio de valores para que exerçam o papel de cidadãos atuantes, como nos alerta Ferreira,
para o fato de que a educação para a cidadania não pode deixar
que o jovem se feche num saber pautado em algumas noções
essenciais, nem deve submetê-lo a práticas disciplinares desprovidas de sentido. Sob o argumento da necessidade da organização política, isso acaba docilizando seu corpo, enfraquecendo
sua vontade, condicionando sua mente e endurecendo seu coração.7

Pouco adianta ir a museus, ler livros de história ou participar de solenidades cívicas, se essas situações não forem significativas, ou seja, não despertarem o interesse dos alunos, atiçan7

FERREIRA, 1993, p. 221
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do a curiosidade e estimulando a criatividade.
Se buscamos a formação do cidadão, o diálogo é o melhor
caminho para percorrermos e reforçarmos essa teoria, como
afirma Tiba ao ressaltar que:
Quanto maior os números de “fios invisíveis” tecidos entre o
professor e os alunos, maior a integração dele com a classe. [...]
Para “tecer” esses “fios invisíveis”, o professor pode valer-se
de, basicamente, três fatores estimulantes: 1. aspectos pessoais
(simpatia, higiene pessoal, elegância, educação, costumes, etc.);
2. capacidade de comunicação; 3. conhecimento da matéria.8

A tarefa fundamental da educação e da escola ao construir, reconstruir e socializar o conhecimento, é formar cidadãos,
contribuir para que as pessoas possam atuar criativamente no
contexto social de que fazem parte, exercer seus direitos e, nessa
medida, ser verdadeiramente felizes.
A cidadania não é algo pronto, mas deve ser construída, e
essa construção também é tarefa da escola, pois os preconceitos
que existem sobre a química são muitos, devido à forma como os
meios de comunicação a divulgam. Sem um conhecimento de
química, ainda que mínimo, será muito difícil para um indivíduo
conseguir posicionar-se sobre um determinado assunto e, em
consequência, exercer efetivamente sua cidadania.
O aprendizado em Química 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.9

O aprendizado da Química exige o comprometimento
com a cidadania, com a ética e com a mudança na postura do
professor em relação a sua prática didático-pedagógica, que deve
8
9

TIBA, 1996, p. 122
BRASIL, 1999, p. 240
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ser voltada para o ensino ligado diretamente ao cotidiano do estudante, abordando a essência de cada aula de maneira simples
para encorajar os alunos. Muitos adquirem certa resistência ao
aprendizado da Química devido à falta de contextualidade, não
conseguindo relacionar os conteúdos com o dia-a-dia, bem como
com a excessiva memorização, e alguns professores ainda insistem em métodos nos quais os alunos precisam decorar fórmulas,
nomes e tabelas não contribuindo em nada para as competências
e habilidades desejáveis no ensino médio. Esses fatores desmotivam intensamente os alunos, portanto devemos criar condições
favoráveis e agradáveis para o ensino e aprendizagem da disciplina, aproveitando, no primeiro momento, a vivência dos alunos, os fatos do dia a dia, a tradição cultural e a mídia, buscando
com isso reconstruir os conhecimentos químicos para que o aluno possa refazer sua leitura do seu mundo.
Para tornar o ensino-aprendizagem de Química simples e
agradável, devemos abandonar metodologias ultrapassadas, que
foram muito usadas no ensino dito tradicional, e investir nos
procedimentos didáticos alternativos, em que os alunos poderão
adquirir conhecimentos mais significativos.
1.2. O ensino de Química no Brasil: uma história
Para melhor compreensão do ensino de Química no Brasil, tomaremos como referência o ano de 1874. Simão Mathias,
no livro “Cem Anos de Química no Brasil”10, comenta três acontecimentos que marcaram a evolução dessa ciência no Brasil
nesse ano:
– Lançamento da primeira edição das “Noções de Chimica
Geral”, de João Martin Teixeira (1848-1906), obra amplamente usada no país;
10

SIMÃO MATHIAS, 1975, p. 6
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– Contratação do farmacêutico alemão Theodor Peckalt
(1822-1912) para reorganizar o laboratório químico do Museu Nacional;
– Fundação da Escola Politécnica do Rio de Janeiro, cuja
história prévia pode ser associada à Academia Real Militar,
fundada em 1811.

Nesta academia se iniciou, de maneira rudimentar, o ensino de Química no país, quando foi introduzido o ensino da Ciência Química, com o objetivo de oferecer um curso completo de
ciências matemáticas e ciências de observação como Física,
Química, Mineralogia, Metalurgia e História Natural. Os motivos da inclusão da ciência química na preparação de engenheiros
militares estavam relacionados com a exploração de minérios,
produção de ligas metálicas e a fabricação de pólvora para as
armas do exército. Para suprir a necessidade desse conhecimento, criou-se a cadeira de Química na Academia Militar, em 1810,
tendo como base para seus ensinamentos as obras de Lavoisier.
Em 1812, por ordem de D. João VI, foi criado o Laboratório Químico – Prático, o primeiro do Rio de Janeiro, onde foram realizadas as primeiras operações químicas industriais do
Brasil. A criação desse laboratório visava desenvolver o processo de fabricação de sabão duro no Brasil, porque o que vinha da
ilha de São Tomé era mole e muito difícil de transportar.
O Laboratório Químico do Museu Nacional foi fundado
em 1818 com a finalidade de propagar os conhecimentos e estudos das ciências naturais. Ali foram realizadas as primeiras perícias toxicológicas.
A grande industrialização provocada pelo término da I
Guerra Mundial despertou a nação para a importância da indústria química e da necessidade de formação de mão-de-obra especializada. O primeiro curso oficial de Química para o preparo de
técnicos foi oferecido pelo Instituto de Química, fundado no Rio
de Janeiro em 1918. Essa instituição oferecia dois cursos desti-
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nados à formação de químicos profissionais, um de caráter rigorosamente científico, destinado àqueles que provassem ter cursado as cadeiras de Química Mineral e Orgânica das Escolas de
Engenharia, Agricultura, Medicina, e outros cursos abreviados
para quem, mesmo não possuindo conhecimentos gerais e científicos, desejasse apenas o conhecimento da química prática e
aplicada, a fim de integrá-la à indústria e ao comércio.
Em 1919, o Congresso Nacional ampliou o ensino de
Química Industrial existentes ao criar novos cursos em diversas
instituições que já contavam com laboratórios e docentes nas
cidades de Belém, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Ouro Preto,
Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre e Niterói.
No ano de 1920, a Lei Orçamentária de Despesas Nº
3991, de 5 de maio, permitiu ao governo federal manter entidades independentes, mas anexas às escolas superiores existentes.
Com isso, foi possível a abertura de novos cursos de Química
com duração de quatro anos, voltados para a formação de técnico
industrial, sem nenhuma preparação para trabalhos de pesquisa.
Em 1933, os cursos foram extintos, dando lugar à Escola Nacional de Química.
No início do regime republicano, fundaram-se numerosas
instituições especializadas (engenharia, medicina, farmácia, etc),
em que a química participava de forma acessória ou aplicada.
Em 1924, foi fundado o curso de Química Industrial da
Faculdade de Engenharia do Paraná, com a finalidade de formar
químicos industriais de nível superior que, em 1953, incorporouse à Universidade Federal do Paraná com o nome de Faculdade
de Engenharia Química.
Com a criação, em São Paulo, da Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras em 25 de janeiro de 1934, data em que se fundou também a Universidade de São Paulo, reunindo as instituições oficiais de ensino superior já existentes no estado, iniciouse no país uma nova fase de desenvolvimento científico e cultural, pois foram contratados pelo Governo do Estado de São Paulo
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vários professores europeus. Para o setor das Ciências Químicas
veio da Universidade de Bonn, Alemanha, o professor Heinrich
Rheinbolot (1891-1955), que deu ênfase à parte experimental.
Em 1954, foi criado o IBECC – Instituto Brasileiro de
Educação, Ciência e Cultura.
Em 1956, foram criados pela Lei Federal Nº 2.800 os
Conselhos Federal e Regional de Química – CFQ e CRQ, órgãos
responsáveis pela regulamentação das profissões químicas e vinculados ao Ministério de Trabalho.
No ano de 1960, centros de ciência foram criados pelo
MEC – Ministério da Educação e Cultura. Foi criada também a
FUNBEC – Fundação Brasileira para o Desenvolvimento do Ensino de Ciências.
Com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases – Lei nº
4024/61, surgiu a necessidade de criação de novas vagas nas escolas e a formação passou a ser ampliada e não mais elitizada.
Em 1970, ocorreu uma expressiva busca pela produção de
projetos nacionais e valorização do laboratório, para desenvolver
a pesquisa na área industrial.
O MEC criou o PREMEN – Programa de Expansão e Melhoria do Ensino –, em 1972, para financiar projetos. Nesse
mesmo ano, foi reconhecido o curso de bacharelado em Química
na UNICAMP – Universidade Estadual de Campinas. O Instituto
de Química da UNICAMP se desenvolveu rapidamente e continua hoje um dos centros mais ativos e promissores de ensino e
investigação no país.
Irradiando dos centros mais desenvolvidos, a pesquisa científica e o ensino de química começaram a estimular o florescimento de novas instituições.
Em 1980, as iniciativas de pesquisa e de inovação passaram a ser tomadas pelas universidades, financiadas pelo PADCT
– Programa de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CAPES – do Conselho Nacional de Pesquisa.
Foram selecionadas algumas instituições em que certas
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áreas da química foram consideradas suficientemente desenvolvidas para o preparo de pessoal científico, poupando assim à nação o encargo financeiro de custear um grande número de bolsas
ao exterior. O primeiro centro escolhido para esta função foi o
Departamento de Química da Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras da Universidade de São Paulo, nas quatro áreas fundamentais da Química: inorgânica, analítica, orgânica e físicoquímica, em nível de mestrado e doutorado.
Em 1990, começou a consolidação da Pesquisa de Ensino
de Ciências, com maior abertura e divulgação das questões de
ensino. Logo, várias universidades passaram a desenvolver projetos de pesquisa semelhantes, aumentando o número de profissionais de Química no Brasil.
Nessa década, enfrentamos o desafio de um grande volume de informações produzido em decorrência das novas tecnologias, e o Ensino Médio passa a ser reformulado, integrando os
Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN, cuja metodologia
procura relacionar os conteúdos com a vivência dos jovens e
adultos na atualidade. A Química deixa de ser vista apenas no
seu conteúdo e passa a ser contextualizada com desenvolvimento
de competências e habilidades, como um dos recursos para que
os alunos possam sair da condição de mero espectador e entender
a inter-relação entre ciência, tecnologia e sociedade.
Até o ano de 1980, o Ensino Médio era profissionalizante,
agora faz parte da Educação Básica, isto é, o Ensino Médio é
parte da formação que todo brasileiro jovem deve ter para enfrentar a vida adulta com mais segurança. Essa reformulação
curricular se expressa na nova LDB – Lei de Diretrizes e Bases
da Educação.
Os trabalhos de elaboração da reforma foram concluídos
em junho de 1997. O documento produzido foi apresentado aos
Secretários de Educação das Unidades Federadas e encaminhado
ao CNE – Conselho Nacional de Educação, em 7 de julho de
1997, solicitando-se o respectivo parecer.
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O Parecer do Conselho Nacional de Educação foi aprovado em 1º de junho de 1998 – Parecer nº 15/98 da CEB – Câmara
de Educação Básica, do Conselho Nacional de Educação, seguindo-se a elaboração da resolução que estabelece as Diretrizes
Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, Resolução
CEB/CNE nº 03/98.
O Ministério da Educação, partindo de princípios definidos na LDB, em conjunto com os educadores do país, elaborou
um novo currículo apoiado em competências básicas para a inserção dos jovens na vida adulta. O documento, denominado Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN, foi elaborado com o
objetivo principal de auxiliar o professor na execução de seu trabalho nas atividades em sala de aula e de apontar as metas de
qualidade para que possa ajudar o aluno a enfrentar o mundo
atual como cidadão participativo, reflexivo, autônomo e conhecedor de seus direitos e deveres.
Estes PCN constituem um documento do governo contendo propostas para a renovação da base curricular do ensino
em todo o país. Eles surgiram no ano de 1980, mas só em 1990
tomaram rumos mais definidos na educação. Dois acontecimentos internacionais foram relevantes para provocar essas mudanças: a participação do Brasil na Conferência Mundial da Educação para Todos, na Tailândia, e a assinatura da Declaração de
Nova Délhi, garantindo assim a crianças, jovens e adultos uma
educação básica de qualidade.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais “foram elaborados
procurando, de um lado, respeitar diversidades regionais, culturais, políticas existentes no país e, de outro, considerar a necessidade de construir referências nacionais comuns ao processo
educativo em todas as regiões brasileiras.”11
Os Parâmetros Curriculares Nacionais foram implantados
inicialmente no Ensino Fundamental, de 1ª a 4ª série, posterior11

SOUZA, Paulo Renato, in: BRASIL, 1998, p. 5

26

mente de 5ª a 8ª série e, logo após, no Ensino Médio.
A versão preliminar dos PCN de 1ª a 4ª série surgiu em
1996 e nesse mesmo ano saiu a versão oficial.
As Diretrizes do Ensino Fundamental foram publicadas
em 1998, os Parâmetros Curriculares Nacionais de 5ª a 8ª série,
no ano seguinte e, em 1999, os PCN do Ensino Médio.
O encaminhamento metodológico dos PCN mostra-se diferenciado da escola tradicional, canalizando a atenção ao fato de
que o aluno é agente da construção do seu conhecimento, pelas
conexões que estabelece com seu conhecimento prévio num contexto de resolução de problemas. Naturalmente, à medida que
redefine o papel do aluno diante do saber é preciso redimensionar também o papel do professor.
Com os Parâmetros Curriculares Nacionais, o ensino adquiriu contextualização do conhecimento, incentivando o raciocínio e a capacidade de aprender, e é um recurso que a escola
tem para retirar do aluno a condição de espectador passivo. A
aprendizagem ativa da Química contextualizada deverá levá-lo a
entender melhor as transformações químicas que ocorrem em seu
cotidiano.
Acreditamos que os Parâmetros Curriculares Nacionais
foram elaborados visando a tornar o ensino mais atualizado,
adaptando-se às mudanças e respeitando o eixo principal da
aprendizagem, interesse e necessidade. Mas entre a teoria e a
prática, embora os PCN preconizem orientações e sugestões,
existe o abismo da falta de preparação dos professores em colocar na prática estas sugestões que exige do professor competência e visão holística da Educação.
O Ensino Médio passou a ser a etapa final de uma educação de caráter geral que situa o educando como sujeito produtor
de conhecimento e participante do mundo do trabalho, o qual
deverá fazer uso desse conhecimento para se tornar um cidadão
crítico e participante.
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CAPÍTULO II
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1. Considerações iniciais
A verdadeira aprendizagem para o aluno está na forma de
planejarmos nossa ação didática na proposição dos conteúdos de
determinados conhecimentos relacionados, integrando e sistematizando-os a partir das experiências vivenciadas pelos alunos.
Com isso, estamos desenvolvendo as habilidades necessárias
para que possamos resolver determinados problemas com a disciplina. Esse método alternativo procura colocar o aluno em posição de pensar por si mesmo, colher dados, discutir ideias, emitir e testar hipóteses, sempre motivado pela identificação do problema, levando-os à aprendizagem alicerçada pelo “encantamento” e pela curiosidade. Esta é percebida pelos olhares atentos na
descoberta do “novo”, e o encantamento se relaciona com o fascínio do momento que o professor cria para passar os conteúdos.
Tudo isso, ocorre, por meio de retomadas que chamamos de modelo, que poderá ser qualquer fato do cotidiano do aluno que se
relacione com os conteúdos estudados em sala de aula, pois a
desvinculação entre o conhecimento químico e a vida cotidiana
faz que o aluno não perceba a relação existente entre o aprendido
em sala de aula e a realidade lá fora, palco de sua vivência.
A estruturação que fundamenta a presente proposta didático-pedagógica de ensino, e na qual se apoiou todo o trabalho, é
composta de autores preocupados com a aprendizagem e a autoestima dos alunos e com a cultura e a maneira de ensinar dos
professores para resgatar a participação dos alunos em sala de
aula.
Hugo Assmann (1998), pela importante colaboração para
reencantar a educação; Rubem Alves (1999, 2001), pelos importantes trabalhos sobre o dilema da educação brincando com as
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palavras, como forma de seduzir seus leitores; Içami Tiba (1996,
1998), pelo auxílio a pais e educadores na formação dos jovens,
abordando temas imprescindíveis para a educação do adolescente e Icleia Rodrigues Gomes (2000) que mostra claramente o
envolvimento emocional e as atitudes para tornar a escola espaço
de prazer. Para traçarmos um perfil da história e do ensino de
Química no Brasil, nos amparamos nas contribuições de Vanin
(1997), Motoyama e Ferri (1979). Conhecido internacionalmente
pelos seus trabalhos sobre a formação de profissionais, Donald
A. Schön também foi uma referência importantíssima para a realização desse trabalho no perfil do professor reflexivo. Antônio
Nóvoa (1995), com seus livros sobre a formação de professores e
o desenvolvimento pessoal e profissional, forneceu elementos
básicos para o corpo do trabalho; Ken Zeichner mostra em seus
textos a relação entre a teoria e a prática; Maria Salett Biembengut (1999) aborda a modelagem em si diferenciando-a do modelo. Contribuição expressiva para a definição da nossa pesquisa
obtivemos de Antonio Chizzotti (2001), para responder várias
indagações.
Esses autores, assim como outros citados nas referências,
foram consultados durante todo o desenvolvimento do trabalho,
tanto como base para as observações como para sua análise.
Nossa experiência mostra que a Química pode passar a
falsa impressão de que fatos e teorias acontecem de repente, mas
isso não é verdade, pois, por trás dos grandes acontecimentos
científicos, há sempre uma história repleta de personagens, alguns ilustres, muitos anônimos. A história nos relata que incontáveis cientistas fizeram experiências sem obter êxito, cometendo
erros na prática, mas foram muitos desses erros que os levaram
ao sucesso. Uma história em que fracassos são mais numerosos
que acertos, porém não menos importantes, porque o ser humano
frequentemente aprende muito com os erros.
Consideramos indispensável que os alunos conheçam as
principais circunstâncias históricas dos fenômenos abordados e
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acompanhem naturalmente a discussão de um tema, aumentando
com isso a motivação e a consolidação da construção de um conceito. Para se chegar às teorias existentes atualmente, muitos fatos ocorreram e muitas histórias foram contadas.
2.2. Matriz teórica: abordagem sócio-interacionista
Nosso trabalho de pesquisa, “Encantar para ensinar: procedimento didático alternativo para o ensino de Química”, tem
como matriz teórica a abordagem sócio-interacionista, centrado
em um estudo descritivo de uma experiência.
Por este trabalho basear-se na teoria de cognição sóciointeracionista, mencionamos Vygotsky como suporte do trabalho, nos oferecendo reflexões sobre muitos aspectos do desenvolvimento, pois em seus textos já demonstrava uma profunda
preocupação em integrar e analisar os aspectos cognitivos e afetivos do funcionamento psicológico humano, chegando a abordar
especificamente temas relacionados à afetividade.
Vygotsky não separa o intelecto do afeto porque busca
uma abordagem abrangente, que seja capaz de entender o sujeito
como uma totalidade. Para ele, o ensino-aprendizagem tem um
significado mais abrangente, sempre envolvendo integração social (aprendizado). É este aprendizado que possibilita o despertar
de processos internos do indivíduo, ligando o desenvolvimento
da pessoa com o ambiente sócio-cultural.
Segundo Vygotsky, apud Rego12, “o homem constitui-se
como tal através de suas interações sociais, portanto é visto como alguém que transforma e é transformado nas relações produzidas em uma determinada cultura”. É por isso que seu pensamento costuma ser chamado de sócio-interacionista. Os postulados de Vygotsky apontam para a necessidade de criação de
12
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melhores condições na escola para que todos os alunos tenham
acesso às informações e experiências e possam efetivamente
aprender.
Para Oliveira13, “Vygotsky trabalha, com a noção de que
a relação do homem com o mundo não é uma relação direta,
mas, fundamentalmente, uma relação mediada”.
Vygotsky atribui importância à dimensão social, que fornece instrumentos e signos que medeiam a relação do indivíduo
com o mundo. Os instrumentos são elementos interpostos entre o
trabalhador e o objeto de seu trabalho, ampliando as possibilidades de transformação da natureza, porém, são elementos externos
ao indivíduo e sua função é provocar mudanças no objeto, controlando os processos da natureza. Quanto aos signos são orientados para o próprio sujeito, para dentro do indivíduo. São ferramentas que, como os instrumentos, auxiliam nos processos
psicológicos e nas ações concretas. Os signos podem ser definidos como elementos que representam ou expressam outros objetos.
As representações mentais da realidade exterior são, na
verdade, os principais mediadores a serem considerados na relação do homem com o mundo, é justamente a origem dessas representações que Vygotsky busca ao criar o uso de instrumentos
e signos.
Na visão vygotskiana, o desenvolvimento pleno do ser
humano depende do aprendizado que realize um determinado
grupo cultural, a partir da interação com outros indivíduos de sua
espécie: “o aprendizado pressupõe uma natureza social específica e um processo através do qual as crianças penetram na vida
intelectual daqueles que as cercam”14.
O processo de desenvolvimento do ser humano, marcado
por sua inserção em determinado grupo cultural, se dá de fora
13
14
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para dentro.
Vigotsky chama a atenção de que, para compreendermos
adequadamente o desenvolvimento, devemos considerar não
apenas o nível de desenvolvimento real, mas também o nível de
desenvolvimento potencial. A zona do desenvolvimento potencial refere-se ao caminho que o indivíduo vai percorrer para desenvolver funções que estão em processo de amadurecimento e
que se tornarão funções consolidadas, estabelecidas no seu nível
do desenvolvimento real.
A área de desenvolvimento potencial permite-nos, pois, determinar os futuros passos da criança e a dinâmica do seu desenvolvimento e examinar não só o que o desenvolvimento já produziu, mas também o que produzirá no processo de maturação.15

O nível de desenvolvimento real ou efetivo refere-se ao
que o aluno é capaz de fazer sozinho. O nível de desenvolvimento potencial refere-se àquilo que o aluno é capaz de fazer com a
interferência do outro – resolver problemas sob a orientação de
um adulto, pais, professores e companheiros mais capazes. A
partir da postulação desses dois níveis de desenvolvimento – real
e potencial – é que se define a zona de desenvolvimento proximal
como a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se
costuma determinar através da solução independente de problemas, e o nível de desenvolvimento potencial, determinado
através de solução de problemas sob a orientação ou colaboração de companheiros mais capazes.16

A visão sócio-interacionista traz importantes contribuições para a prática pedagógica. Para Vygotsky, o desenvolvi15
16
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mento e aprendizagem são processos que se influenciam reciprocamente, de maneira que “a aprendizagem escolar orienta e estimula processos internos de desenvolvimento”17.
Ao considerar que o aluno constrói progressivamente novos conhecimentos e novas formas de pensar, a escola passa a
dar maior ênfase ao processo de aprendizagem. Não é desejável
que o aluno simplesmente saiba, mas sim e sobretudo que pense,
que raciocine, que entenda; o objetivo não é fornecer verdades
prontas e acabadas, mas capacitá-lo a elaborar o conhecimento
desejado.
O professor deverá ajudar o aluno na tarefa de aprender
para possibilitá-lo a pensar com autonomia e, para aprender, o
aluno precisa ter ao seu lado alguém que o perceba nos diferentes momentos da situação de aprendizagem e que lhe responda
de forma a ajudá-lo a evoluir no processo, alcançando um nível
mais elevado de conhecimento. Nesse contexto, professor e aluno se respeitam como pessoas, como sujeitos únicos que possuem experiências diversas dentro de uma mesma cultura.
A escola desempenhará bem seu papel, na medida que o
aluno, partindo daquilo que já sabe – o que traz de seu cotidiano
– for capaz de ampliar e desafiar a construção de novos conhecimentos, que na linguagem vygotskiana é chamada de zona de
desenvolvimento potencial.
Na visão de Teresa Cristina Rego,
os postulados de Vygotsky parecem apontar para a necessidade
de criação de uma escola bem diferente da que conhecemos.
Uma escola em que as pessoas possam dialogar, duvidar, discutir, questionar e compartilhar saberes. Onde há espaço para
transformações, para as diferenças, para o erro, para as contradições, para a colaboração mútua e para a criatividade. Uma escola em que professores e alunos tenham autonomia, possam
pensar, refletir sobre o seu próprio processo de construção de
17
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conhecimentos e ter acesso a novas informações. Uma escola
em que o conhecimento já sistematizado não é tratado de forma
dogmática e esvaziado de significado.18

Portanto, o professor passa a ser um mediador competente
entre aluno e conhecimento, alguém que deve criar situações
para a aprendizagem que provoquem o desafio intelectual, seu
papel será de interlocutor, que orienta e coordena. Essa abordagem sócio–interacionista tem como direcionamento filosófico o
materialismo dialético, que busca explicar de forma coerente,
lógica e racional os fenômenos da natureza da sociedade e do
pensamento.
2.2.1. Influência do materialismo dialético
O materialismo dialético foi iniciado como doutrina filosófica, por Karl Marx e Friedrich Engels, resultado de uma insatisfação com o materialismo mecanicista, determinista, que levava o homem a aceitar as condições existentes. Ele admitia mudanças, vendo o mundo como um conglomerado de processos
em que todas as coisas surgem, existem e passam.
Embora Marx e Engels tenham sistematizado o pensamento materialista dialético no século XIX, a perspectiva dialética já havia sido apontada na filosofia grega pré-socrática por
Heráclito e pelos representantes do idealismo alemão: Hegel e
Feuerbach.
Marx e Engels propõem uma perspectiva materialista dialética para a compreensão do real, para a construção de conhecimento e para o entendimento do homem. O materialismo dialético histórico é aquele que argumenta que o processo de vida
social, política e econômica está condicionado ao modo de produção da vida material e são as condições materiais que determi18
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nam a conduta de uma sociedade. Segundo o materialismo dialético, o processo do conhecimento também acontece de fora para
dentro. Toda e qualquer elaboração teórica fundamenta-se em
uma determinada prática social. Se para Marx, o homem é construtor da história – sujeito –, ele não a constrói aleatoriamente,
mas a partir de condições que lhe são oferecidas.
Segundo o materialismo histórico marxista, para se estudar o
homem e a sociedade é preciso partir da análise do que os homens fazem, da forma como produzem os bens materiais necessários à vida. Só então será possível compreender como eles
pensam e como são.19

Pretendemos com esse procedimento didático alternativo
levar o aluno a perceber a utilidade da Química, pois na rotina
diária vivemos cercados de substâncias químicas. Desse modo,
situamos o aluno na realidade, proporcionando-lhe condições de
reconhecer a Química como a ciência capaz de fornecer materiais, métodos e processos de transformação que atendam às necessidades da sociedade, por meio da articulação dos conteúdos.
A proposta não apresenta uma reflexão profunda do materialismo dialético, mas princípios que nos possibilitem entender
o sócio-interacionismo.
A metodologia dialética postula que o professor analise
sua realidade. Portanto, para uma educação eficiente, o professor, como articulador do processo ensino-aprendizagem, deverá
conhecer as condições concretas de existência em que irá trabalhar – alunos, escola e comunidade –, além do conhecimento
específico de sua disciplina, não podendo importar modelos
prontos de outras realidades.20
A concepção de Vygotsky da base biológica do funcionamento psicológico também se fundamenta no paradigma mate19
20
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rialista-dialético.
Vygotsky, inspirado nos princípios do materialismo dialético,
considera o desenvolvimento da complexidade da estrutura humana como um processo de apropriação pelo homem da experiência histórica e cultural. Segundo ele, organismo e meio exercem influência recíproca, portanto o biológico e o social não estão dissociados.21
O método dialético nos incita a revermos o passado à luz do que
está acontecendo no presente; ele questiona o presente em nome
do futuro, o que está sendo em nome do que “ainda não é”22.

O homem se constitui como tal por meio de suas interações sociais, em que ele exerce o papel transformador e é também transformado nas relações produzidas em uma determinada
cultura. Por esse motivo o seu pensamento é denominado de sócio-interacionista. Nessa concepção ele é visto como sujeito ativo que, em sua relação com o mundo, com o seu objeto de estudo, reconstrói o próprio mundo. O conhecimento envolve sempre
um fazer, um atuar: à medida que o homem expande seus conhecimentos, modifica sua relação cognitiva com o mundo.
Segundo Vasconcelos23, para se estabelecer a metodologia dialética de trabalho é preciso que o professor conheça a realidade do grupo, tenha clareza dos objetivos propostos, sabendo
onde quer chegar, e buscar mediações apropriadas para estabelecer uma prática pedagógica para o grupo.
Dialeticamente, o professor deve confrontar realidade e
objetivo, visando a realização de uma prática consciente, ativa e
transformadora24.
Com isso, o professor foca sua atenção na prática social e
não no programa, e a sua postura muda da transmissão para a
21
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construção de conhecimento. O professor deixa de se preocupar
meramente em como ensinar, para se dedicar a entender os processos que o aluno utiliza para aprender, e, em consequência,
estruturar uma metodologia para ensiná-lo efetiva e eficazmente.
Fica claro que o papel do professor é de ajudar a mediação aluno-conhecimento-realidade.25
2.3. A relação professor-aluno
O mundo transformou-se muito desde a época de nossos
bisavós: quanto conhecimento deve ter sido perdido por falta de
comunicação, quantas descobertas tiveram que ser refeitas.
Há muito tempo o ser humano busca compreender o
mundo e suas transformações. No século XVII, Lavoisier formulou a Lei da Conservação das Massas em uma transformação
química. Esta lei surgiu, como tantas outras, porque fatos foram
extraídos de experiências, observadas e analisadas. Com o passar
dos anos, novas descobertas e novas teorias ampliaram a ciência
química. Em decorrência, a Química vem sendo considerada um
“bicho-de-sete-cabeças” para a maioria dos alunos e vem mantendo, há muito tempo junto aos estudantes do Ensino Médio, a
fama injusta de ser difícil e estar distante da realidade. Ser considerada um dos maiores temores em sala de aula deve-se, provavelmente, a dois fatores principais: a falta de contextualidade e a
memorização excessiva, desmotivando intensamente os alunos.
Para que isso não aconteça, a escola deve ter como uma das
principais funções conduzir o conhecimento, para que os alunos
possam viver e entender melhor o que acontece à sua volta.
O ato de ensinar é de imensa responsabilidade, e ensinar
Química não é simplesmente derramar conhecimentos sobre os
alunos e esperar que eles, num passe de mágica, dominem a ma25
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téria. Precisamos de muita “magia” para “encantarmos” os alunos, para que possam ser líderes, mostrar confiança e assimilar
os conteúdos, e não cairmos no que Tiba26 afirma: “Qualquer
encanto pode ser anestesiado pelo massacrante cotidiano”.
Todos os que atuam na área de ensino concordam que
tanto o professor quanto o aluno precisam gostar do que estão
fazendo para que possam construir um conhecimento significativo proposto nos programas curriculares. Naturalmente, não podemos esperar que todos os alunos venham a amar a Química,
mas é muito importante que, no mínimo, não detestem a disciplina, que tenham predisposição para enfrentar as naturais dificuldades desse campo do conhecimento. Os alunos, em sua maioria,
estão desmotivados pelas aulas sem cor nem sabor, com excessiva transmissão de conhecimento: “o professor deve ter muita
criatividade para tornar sua aula apetitosa. Os temperos fundamentais são: alegria, bom humor, respeito humano e disciplina”.27
Acreditamos que uma das tarefas do professor seja de
transformar a aula em um veículo que leve o aluno a procurar
respostas para todas as perguntas, exercitando sua capacidade de
raciocínio. E para isso é preciso afetividade, crer no aluno, lutar
por melhores condições de trabalho e pela remodelação da escola, mas é necessária a participação de todos na construção coletiva desse processo.
A Química tem em si muito de magia, pois, como esta,
estuda as transformações, instiga a curiosidade, desperta o sentido de observação, e ensina a olhar o lado fascinante e curioso
das coisas.
A vivência prazerosa na escola torna-se uma necessidade
vital que impulsiona e provoca o movimento criativo e torna o
viver social e individual da escola em um processo dinâmico e
26
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transformador. Vivemos em uma sociedade que nos ensina desde
cedo a controlar as nossas emoções, a resguardar a nossa curiosidade, a evitar situações que poderiam resultar em sentimento
de perda ou fracasso.
Frequentemente, pela necessidade de aceitação, anulamse ideias, limitam-se experiências, bloqueia-se o crescimento, a
espontaneidade é tolhida, e decora-se no lugar de compreender.
Para resolver esta situação, acredita-se que o encantamento, a
curiosidade e a alegria agirão como suporte para derrubar o conceito formado por crenças e atitudes a respeito de si mesmo. Indo
mais além, pode-se afirmar que a necessidade de motivar e estimular os alunos para uma aprendizagem mais significativa e
despertar maior interesse pela escola, como espaço de socialização do conhecimento, obriga a adotar um modelo de ensino diferenciado, despertando seu interesse para a compreensão e aquisição do saber e não meramente para um inadequado decorar.
As ideias construtivistas de Piaget mostram que o ser humano estabelece desde o nascimento uma relação de interação
com o meio e Vygotsky diz que o aprendizado é essencial para o
desenvolvimento do ser humano e se dá sobretudo pela interação
social. Marta Kohl de Oliveira28 afirma que “tanto Piaget como
Vygotsky são interacionistas, postulando a importância da relação entre indivíduo e ambiente na construção dos processos psicológicos. Os interacionistas destacam que o organismo e o
meio exercem ação recíproca. Um influencia o outro e essa interação acarreta mudanças sobre o indivíduo.”
Desta forma, a realidade do cotidiano do aluno é trazida
para a sala de aula e o saber adquirido reveste-se de uma amplitude maior que o âmbito dos problemas tratados, de modo que
passa a ser instrumento para outras e diferentes investigações.
Sabemos que não há um método de ensino-aprendizagem
único e ideal que seja de consenso absoluto e que possa ser apli28
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cado de maneira que os conteúdos de Química sejam assimilados
com perfeição. O que existe, na verdade, é um conjunto de procedimentos interessantes para serem adotados em cada situação.
Desse conjunto, deve ser escolhido o melhor caminho para se
abordar um determinado conteúdo, que dependerá, ainda, da infra-estrutura de que a escola dispõe, do nível sócio-econômico da
classe e das próprias fronteiras intelectuais do professor.
A Química utiliza uma linguagem própria – por meio de
símbolos, fórmulas, convenções e códigos – para a representação
do real, para demonstrar as transformações da matéria por meio
de reações químicas. Assim sendo, é necessário que o aluno desenvolva competências adequadas para reconhecer e saber utilizar tal linguagem, sendo capaz de entender e empregar, a partir
das informações, a representação simbólica das transformações
químicas. Desse modo, ele estará atingindo as competências e as
habilidades exigidas no Ensino Médio conforme prescrevem os
Parâmetros Curriculares Nacionais.
Para que a aprendizagem se efetue, é necessário o estabelecimento de processos de ensino que envolvam a construção e a
reavaliação crítica do conhecimento. Compreendemos, assim,
que o ensino de Química deva partir de situações que tenham
significado para o aluno, ou seja, situações do cotidiano, e que
sejam estabelecidos processos de construção de conhecimento
tais que o aluno, ao se apropriar do conhecimento científico, possa proceder a uma reinterpretação do seu cotidiano. Por isso, é
necessária a figura do professor como mediadora do conhecimento nesse processo educativo.
2.3.1. O professor no processo educativo
A arte suprema do mestre consiste em despertar o gozo da expressão criativa e do conhecimento.
Albert Einstein
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Acreditar e apostar no professor como ser humano é, sem
dúvida, o primeiro estágio para introduzir a construção pedagógica alicerçada no prazer de ensinar. Portanto, o professor precisa ser amplamente preparado, dominador de recursos e formas
atualizadas de ensinar para desempenhar tudo que lhe é sugerido
pela própria sociedade, abrigando-o até a uma constante reformulação de metas e posturas, nas quais encontre o sentido mais
profundo e nítido do seu atuar que, no caso, representaria uma
estruturação de pensamento e de ação completamente nova.
O professor deve conduzir o conhecimento do conteúdo
apresentado de maneira que os alunos possam relacioná-lo ao
dia-a-dia, ou seja, saber por que estão estudando aquele assunto.
Para isso, o professor deve estabelecer um plano de ação apropriado, conhecer os tópicos básicos da matéria, as metodologias
normalmente utilizadas, já consagradas, assim como as alternativas, as estruturas que traçam sua lógica, sua história e a relação
com outras disciplinas. É necessária uma formação permanente
em que os professores falem dos temas da atualidade, temas que
interessam aos nossos alunos. Esta, talvez, seja a regra mais importante para que os estudantes se aproximem da Química.
A própria pessoa do professor pode ser uma fonte de motivação importantíssima, o tipo de relação que estabelece com os
alunos pode gerar confiança e aumento da atenção, que são condições necessárias e indispensáveis para a aprendizagem.
Caracteriza o perfil de um professor-prazer, tanto ou mais do
que uma qualidade de prender a atenção, infundir confiança e
„fazer render‟, uma facilidade de olhar e de escutar o aluno, de
conversar além da lição. Caracteriza um professor-prazer, mais
que tudo isso, uma capacidade de sorrir e de brincar, de se juntar ao aluno para a festa, dentro ou fora da sala.29

O ser humano se reconhece no seu trabalho e se orgulha
29
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daquilo que constrói, e transforma-se nesse processo, modificando assim a sua maneira de agir, sempre em busca de novas alternativas.
A educação pode estar ruim – como constata Rios30 “já
não se fazem alunos como antigamente” e “insistimos em ser
professores de antigamente” –, mas a expectativa por parte dos
educadores é a de que possam modificá-la por meio da atividade
pedagógica. A mudança dessa realidade educacional deve ocorrer por meio de um trabalho realizado com amor, paciência, alegria e prazer, como afirma Freire31 e com quem concordamos:
“A alegria na escola não é só necessária, mas possível”.
Necessária porque gerando-se a alegria maior – a alegria
de viver – a alegria na escola fortalece e estimula a aprendizagem. Necessária ainda porque viver plenamente a alegria na escola significa mudá-la, significa lutar para incrementar, melhorar, aprofundar a mudança.
Entre todos os personagens que integram uma instituição
educacional, o professor exerce o papel principal. Cabe-lhe a
tarefa crucial de se apresentar várias horas por dia perante uma
ou mais plateias heterogêneas e nada fácil de cativar. Haverá
interesse do aluno pelo conteúdo programático sempre que houver uma correlação entre o conteúdo e o dia-a-dia do aluno e o
bom professor vai estabelecer tal correlação.
Não é à toa que ensinar é uma atividade apaixonante e,
por vezes, intrigante, pois um mesmo professor pode ter sucesso
com os alunos de uma sala e fracassar em outra.
Segundo Tiba32: “os requisitos para um professor ser
adorado é combinar senso de humor e movimentação cênica; é
saber estabelecer o limite entre o adequado e o inadequado; é
saber ouvir e exigir quando necessário”, mas nem todos se en30
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quadram no afirmado. O professor ensina por todos os meios:
forma como se apresenta aos alunos, entonação de voz, charme e
carisma, entendido como: senso de humor, otimismo, forma como gesticula, jeito de escrever no quadro, modo como chama a
atenção de seus alunos.
Estamos frente a um processo de interação, no qual o professor-ator e o aluno-plateia sofrem a influência um do outro
(inter-relacionamento), e a arte de saber quando tolerar e quando
trazer os alunos de volta para o tema que está sendo estudado é
algo que cada professor desenvolve ao longo do tempo e com
muita intuição e perspicácia, pois segundo Gikovate33: “Ensinar
é muito difícil. Empolgar os jovens e transmitir-lhes o prazer por
aprender e o quanto isso pode lhes ser bom para a vida íntima é
algo que faz muito bem ao professor”.
Evidentemente, o professor deverá ter muito conhecimento do saber e do fazer pedagógico em sua disciplina e estar consciente de que, por mais que saiba, sempre haverá o que aprender,
pois aprender é um ato contínuo. A interação é riquíssima: ensinar é aprender; alimentar o outro é sentir-se alimentado; dar é
receber. “A contribuição dos professores é crucial para preparar os jovens, não só para encarar o futuro com confiança, mas
para construí-lo eles mesmos de maneira determinada e responsável.”34
A forma como trabalhamos o conhecimento é essencial
para que os jovens sintam interesse pela matéria. A simples
transmissão poderia ser facilmente substituída por televisores e
computadores, entretanto o ensinar com paixão é privilégio do
professor que ama seu ofício. “Geralmente, a referência aos
professores, que olham nos olhos e escutam os alunos é também
àqueles que se empenham em saber, além do que sabem. São
aqueles que „não ficam só nos livros‟, mas saem fora do assunto
33
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da lição.”35
Assim estamos criando uma condição de grande felicidade e as pessoas mais inseguras poderão, de repente, sentir profundo aconchego nesse contexto otimista, bonito, limpo, com
ordem e regras claras, propício ao desenvolvimento emocional.
Ainda é tempo de o professor resgatar as qualidades de
uma carreira que já teve concretamente reconhecida a sua nobreza na hierarquia das profissões liberais. Instituições sólidas e
bem cuidadas, professores gentis, firmes e empenhados em encantar e seduzir seus alunos para os assuntos que ensinam são os
antídotos mais eficientes para as limitações emocionais que estão
presentes em cerca da metade dos jovens, independente da inteligência e das potencialidades de cada um deles.
2.3.2. O professor que reflete
Todo ser humano reflete, pois a reflexão é um de seus
atributos. Então todos os professores, como seres humanos, são
reflexivos, mas nem todos os professores têm uma ação didáticametodológica reflexiva em sala de aula.
Segundo Pimenta e Ghedin36 “a expressão professor reflexivo tomou conta do cenário educacional, confundindo a reflexão enquanto adjetivo, como atributo próprio do ser humano,
com um movimento teórico de compreensão do trabalho docente”.
Schön, apud Pimenta e Ghedin37, em sua tese de doutorado, estudou entre vários autores, John Dewey buscando uma base para configurar uma pedagogia de formação profissional, valorizando assim a experiência e a reflexão. Esse autor “propõe
que a formação dos profissionais não mais se dê nos moldes de
35
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um currículo normativo que primeiro apresenta a ciência, depois a sua aplicação e por último um estágio que supõe a aplicação pelos alunos dos conhecimentos técnico-profissionais”38.
Um profissional assim formado, conforme a análise de
Schön, não consegue dar respostas às situações que emergem no
dia-a-dia profissional, porque estas ultrapassam os conhecimentos recebidos anteriormente em sua formação acadêmica.
Para que isso se torne possível, Schön apud Pimenta e
Ghedin39 propõe “uma formação profissional baseada numa
epistemologia da prática, através da reflexão, análise e problematização da mesma, valorizando a prática refletida na formação dos profissionais, possibilitando-os a responder às situações
novas, situações de incerteza e indefinição”.
De acordo com Pimenta e Ghedin40:
os currículos de formação de profissionais deveriam propiciar o
desenvolvimento da capacidade de refletir. Para isso, tornar a
prática existente (de outros profissionais e dos próprios professores) é um bom caminho a ser percorrido desde o início da
formação, e não apenas ao final, como tem ocorrido com o estágio.

Se queremos um aluno crítico reflexivo, é preciso um professor também crítico reflexivo. E se o professor parar um instante e pensar no que está acontecendo em sala de aula, ele certamente poderá perceber a importância nas suas ações como professor e nas ações dos seus alunos, enquanto eles aprendem ou
não aprendem. Por esse motivo, muito se tem falado no professor
como profissional reflexivo, nas suas ações, nas dos outros professores à sua volta, para poder pensar em formar alunos críticos
reflexivos.
Para Schön apud Nóvoa41, “um professor reflexivo tem a
38
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tarefa de encorajar e reconhecer, e mesmo de dar valor à confusão de seus alunos. Mas também faz parte das suas incumbências encorajar e dar valor à sua própria confusão”.
O professor ajuda o aluno quando permite que ele reflita e
ilumine suas dificuldades e inquietações. O aluno precisa perder
o medo de questionar, de mostrar suas dúvidas e propor soluções. E o professor que tenha um domínio consistente do saber e
do fazer pedagógico de sua disciplina, colabora para que o aluno
sinta-se mais seguro diante da produção de seu conhecimento.
O papel principal do professor consiste em orientar para a
aprendizagem e ajudar o aluno a aprender, pois a sua competência depende de um conhecimento criativo, holístico e, acima de
tudo, situado na ação e reflexão. Esta última permite ao professor
inovar, evitar a rotina, ou seja, ela é a consciência de que o professor aprende a ensinar durante toda a sua carreira, devendo
estar atento ao modo como ensina, de forma a poder melhorá-lo
com o tempo, pois é o responsável pelo próprio desenvolvimento. “Cada professor tem o seu modo próprio de organizar as
aulas, de se movimentar na sala, de se dirigir aos alunos, de utilizar os meios pedagógicos, um modo que constitui uma espécie
de segunda pele profissional.”42
É de extrema importância que o professor, após a aula
ministrada, procure refletir sobre seu procedimento, sobre o
ocorrido em sala de aula, de modo que possa perceber as dificuldades e traçar diretrizes para promover mudanças de atitude que
auxiliem na melhoria da qualidade do seu trabalho.
Ser reflexivo é vencer o comodismo, a tradição, a submissão e sair da rotina. O professor reflexivo luta pela autonomia do
aluno e reconhece a vantagem de aproveitar a experiência dos
outros.
Uma das dificuldades enfrentadas pelo professor na sua
41
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prática reflexiva é em relação à burocracia escolar, pois “quando
um professor tenta ouvir os seus alunos e refletir na ação sobre
o que aprende, entra inevitavelmente em conflito com a burocracia da escola. Nesta perspectiva, o desenvolvimento de uma prática reflexiva eficaz tem que integrar o contexto”43. Como podemos perceber, o autor em questão acredita que professores e
dirigentes de escola devam encontrar uma maneira de integração
que possibilite aprender a ouvir e fazer da escola um lugar em
que os alunos possam ser ouvidos. Não é de fácil solução essa
questão porque, como diz Zeichner, apud Nóvoa44, “um dos problemas mais importantes da formação de professores é o (...)
isolamento em pequena comunidade composta por colegas que
partilham orientações idênticas, o que empobrece o debate e as
interações”.
O professor não pode se limitar a conhecimentos técnicos,
mas precisa valorizar as situações em que o aluno participa do
processo ou tem a oportunidade de buscar soluções para problemas do dia-a-dia, que sejam de seu interesse e que estejam relacionados com o conteúdo da disciplina em pauta, valorizando o
trabalho em equipe, de modo a evidenciar a necessidade de troca
de experiência e informação.
Os professores devem ser continuamente reflexivos a fim
de renovar procedimentos, maneiras de atuar em sala de aula,
formando um conjunto de forças que apontem novos caminhos.
Na realidade, pouco se investe na preparação de educadores, no ensino da Didática, da Pedagogia, da Psicologia Educacional e das modernas técnicas de produção do conhecimento, as
quais auxiliariam o desempenho docente, principalmente a relação afetividade-aprendizagem, com repercussões favoráveis no
processo formativo das novas gerações de educandos.
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2.3.3. A construção afetiva
No contexto da interação professor-aluno, consideramos
como primordial o prazer de ensinar e a alegria de aprender.
Com a globalização, novos valores sociais permeiam a sociedade
e, consequentemente, surge um novo elemento social: a competitividade do mercado de trabalho, fazendo que a escola se questione sobre a sua função de preparar cidadãos com capacidade de
enfrentar situações em que se exige cada vez mais competência
sem perder os valores humanos.
Competência essa, que na educação é definida, segundo
Perrenoud, apud Gentile e Bencini45, “como a faculdade de mobilizar um conjunto de recursos cognitivos – como saberes, habilidades e informações – para solucionar com pertinência e eficácia uma série de situações”.
Podemos dizer que as competências exigem um saber fazer que só se pode aprender fazendo e possibilitando o desenvolvimento da capacidade simultânea fazer-pensar, gerando competência.
O dicionário define competência como “qualidades de
quem é capaz de apreciar e resolver certo assunto, fazer determinada coisa”46 e ainda acrescenta “habilidade, aptidão e idoneidade”.
Nesta definição, notamos que estão presentes vários conceitos: competente é aquele que julga, avalia e pondera; é quem
acha a solução e decide, depois de examinar e discutir determinada situação, de forma conveniente e adequada; é quem tem
capacidade resultante de conhecimentos adquiridos. Um dos
conceitos que podemos apresentar para a definição de competência na educação é o de articular conhecimento e elaborar respostas adequadas a diferentes situações (problemas), que são consti45
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tuídas por quaisquer questões de natureza teórica ou prática para
as quais não se tem, de imediato, uma resposta satisfatória e que
portanto, demanda uma busca de soluções, que serão encontradas
por meio da criatividade, da dedicação e da perseverança do professor ao colocar em prática as dez competências para ensinar,
preconizadas por Perrenaud, apud Marangon e Lima47:
1) Organizar e dirigir situações de aprendizagem;
2) Administrar a progressão das aprendizagens;
3) Conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação;
4) Envolver os alunos em suas aprendizagens e em seu trabalho;
5) Trabalhar em equipe;
6) Participar da administração escolar;
7) Informar e envolver os pais;
8) Utilizar novas tecnologias;
9) Enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão;
10) Administrar a própria formação.

Perrenoud, apud Gentile e Bencini48 ressalta que “a descrição de competência deve partir da análise de situações, da
ação, e disso derivar conhecimentos” e alerta para o fato de que
as dez competências “não contemplam todas as relações que se
estabelecem em sala de aula. Por isso, nunca deixe de lado sua
sensibilidade e a afetividade”49.
Os alunos são crianças, adolescentes ou adultos jovens, e
nem sempre estão espontaneamente interessados nos temas que
são objetos das aulas, pois “o adolescente é pequeno demais para grandes coisas e grande demais para pequenas coisas”50. É
aqui que entram a sensibilidade e a afetividade que o professor
47
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deve criar de maneira recíproca.
Os jovens são naturalmente inquietos devido à imaturidade intelectual e à própria dosagem de hormônios. Não é fácil
querer saber sobre o átomo aos 14 ou 15 anos; aliás, nessa idade
é difícil a concentração e os professores têm a difícil tarefa de
conquistar sua atenção, mesmo que seja por alguns minutos.
Sabemos que o cérebro é o principal fator do ensinoaprendizagem, pois é nele que se passa todo o processo de ensino. O cérebro humano nasce com imensas propriedades que podem ser estimuladas (inteligências) e o professor é o estimulador
das inteligências.
Celso Antunes51, na palestra “Inteligências Múltiplas”, relatou que quando “o aluno aprende, ele dimensiona o sentido da
percepção, trabalhando a memória, o sentido da consciência,
fazendo associação da linguagem que é o ponto crucial da
aprendizagem e a contextualização que é a ação prática do saber”, e contextualizando o saber, damos chance para a aprendizagem.
Os professores que trabalham com o Ensino Médio não
podem esquecer que os alunos são adolescentes e como tal são
cheios de perguntas, incertezas, vergonha e insegurança.
O início da adolescência acaba sendo o período mais desconcertante de toda sua trajetória, quando deixa de ser criança
para se transformar num adulto e grandes mudanças passam a
acontecer, tanto em sua mente como em seu corpo.
Todas essas mudanças são perfeitamente normais e todos
passam por essa fase de modificação hormonal.
Sobre a adolescência, Tiba52 afirma que: “um mesmo
adolescente pode agir de maneiras distintas, conforme a fase
que estiver atravessando”, bem como “a adolescência é um se51
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gundo parto: nascer da família para andar sozinho na sociedade”.
Alguns adolescentes são atrevidos, arrogantes e impulsivos, outros, mais tímidos e calados. Ainda, segundo o mesmo
autor: “quanto mais equilibrado for o jovem, menos acentuadas
e conturbadas serão todas essas etapas. Quanto mais nítidas
elas forem, mais sofrida deve estar sendo a passagem pela adolescência”53.
Segundo a publicação do Governo do Estado de São Paulo “Desafios da Convivência na Escola”54, ser adolescente:
É procurar reorganizar e reconstruir a vida.
É viver uma fase de experimentação e ao mesmo tempo de
carências afetivas.
É descobrir o sexo e a afetividade.
É vivenciar um processo de lutas e perdas.
É sentir que a proteção recebida na infância não é mais a
mesma.
É esperar igualdade e liberdade igual à dos pais e ao mesmo
tempo exigir cuidados e proteção.
É desafiar a vida criando situações de vulnerabilidade.
É buscar novos e diferentes grupos.
É procurar afirmação e transgressão: busca de novos vínculos e necessidade de substituição das figuras parentais.
É buscar a aprovação / desaprovação do outro.
É sofrer medo e angústias.
É romper com os velhos esquemas infantis e criar outros
que acompanharão na vida adulta.
É estar numa fase de maior vulnerabilidade.
É olhar o mundo e o outro de uma nova maneira.

O professor tem a função de ser o mediador e articulador
crítico e criativo da educação dos adolescentes, assumindo o pa53
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pel de parceiro mais experiente na investigação possibilitando
um processo educativo, produtivo e prazeroso: “o amor e o afeto
do professor é a base que dá suporte à aprendizagem”55. Quanto
ao aluno, sujeito no processo, deverá ter raciocínio lógico, agir
com criatividade, ter capacidade produtiva e aprender a produzir
conhecimento.
As competências e habilidades cognitivas e afetivas desenvolvidas no ensino de Química deverão capacitar os alunos a tomarem suas próprias decisões em situações problemáticas, contribuindo assim para o desenvolvimento do educando como pessoa humana e como cidadão.”56

Neste sentido, esta proposta é um convite para que se
adote nas aulas uma metodologia alternativa fundamentada na
afetividade, pois a carga afetiva pode ajudar ou inibir o crescimento intelectual do indivíduo, dependendo de como é trabalhada. E como a Química é uma disciplina que utiliza conceitos abstratos, deve-se usar todos os recursos disponíveis para a construção do conhecimento e a afetividade é um deles.
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CAPÍTULO III – FUNDAMENTAÇÃO METODOLÓGICA
3.1. Matriz metodológica da pesquisa
Eu ouço e eu esqueço,
Eu vejo e eu lembro,
Eu faço e eu entendo.
(Antigo provérbio chinês)

O interesse e a curiosidade do homem pelo saber, levamno a investigar a realidade sobre os mais diversos aspectos e dimensões e cada tipo de pesquisa possui, além do núcleo comum
de procedimentos, suas peculiaridades.
A forma de pesquisa que realizamos intitula-se experimental e consiste na intervenção do investigador numa determinada realidade. Como não poderia deixar de ser, esse tipo de
pesquisa é próprio do método experimental, cuja característica
básica diz respeito à realização da experiência como critério para
o estabelecimento de uma conclusão.
O uso do método experimental exige que seja colocado
claramente o problema a ser resolvido, bem como a hipótese a
ser adotada, que poderá ou não ser confirmada. No caso desse
trabalho, o problema diz respeito a como motivar o aluno para
aprender Química. Nossa hipótese é a de que essa aprendizagem
pode ser conseguida por meio de um modelo baseado em receitas
culinárias.
Após a colocação da hipótese e do problema, faz-se necessário elaborar o plano experimental. Normalmente esse plano
é feito com base em dois grupos: o experimental e o de controle,
os quais realizam simultaneamente um conjunto de atividades
previamente estabelecidas. Isso é importante para se fazer posteriormente uma análise comparativa.
No caso dessa pesquisa, não levamos em conta essa regra,
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que não foi observada porque essa análise comparativa foi feita
no decorrer de nossa experiência profissional pessoal. Com efeito durante os primeiros anos de carreira docente, utilizamos uma
metodologia tradicional baseada na transmissão do conhecimento. Entretanto, logo após este breve período, passamos a utilizar
a metodologia aqui proposta e os resultados se revelaram satisfatórios.
Apesar disso, transcorridas algumas semanas após esta
experiência, concretizamos uma unidade do programa de Química na forma tradicional para reforçar a análise comparativa, ficando comprovada a superioridade dessa metodologia.
Depois da elaboração do plano experimental, segue-se a
implementação controlada da experiência. Em relação a essa
pesquisa, a experiência consistiu em selecionar grupos de alunos
do primeiro ano do Ensino Médio de dois colégios, que se submeteram a um processo de ensino-aprendizagem desenvolvido
na cozinha, baseado em receitas culinárias.
A última etapa do método experimental diz respeito à coleta de dados, por meios apropriados, em que solicitamos aos
alunos que trouxessem receitas para selecionarmos duas, sobre
as quais fariam um levantamento bibliográfico e, posteriormente
as desenvolveriam na prática. O método experimental se apoia
nos pressupostos do positivismo, pois explica os fenômenos estudados, diz por que acontece, ou seja, diz de que modo ou por
que causa o fenômeno é produzido.
Segundo Chizzotti57:
os fatos ou os dados são frutos da observação, da experiência e
da constatação, e devem ser transformados em quantidades, reproduzidos e reiterados em condições de controle, para serem
analisados de modo neutro e objetivo a fim de formular leis e
teorias explicativas dos fatos observados.
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Ainda, de acordo com o mesmo autor:
o método preconiza [...] que o mesmo modelo de pesquisa das
ciências naturais deve servir para legitimar as afirmações científicas das ciências do homem. Basta para isso:
– construir os conhecimentos a partir da observação sistemática
de fatos sensíveis;
– reduzir os fenômenos complexos aos simples, os gerais aos
particulares, os heterogêneos aos homogêneos;
– sistematizar a observação dos fatos simples e extrapolar para
fenômenos mais complexos e gerais (processo indutivo); elaborar afirmações lógicas que mostrem os nexos que existem entre
um ou mais fatos (hipóteses);
– submeter os fatos à experimentação (verificação) e extrair as
relações causais entre conjuntos homogêneos de fatos (leis) e
estabelecendo generalizações dessas relações causais (teorias);
por um processo, agora, dedutivo (dedução), explicar processos
complexos, tirar consequências (explicações) e prever como as
generalizações se farão operatórias em situações idênticas ou
novas (predições). A validação do conhecimento segue um processo lógico-indutivo – do dado singular observado caminha-se
para a generalização – e hipotético-dedutivo – ilação explicativa
das leis gerais estabelecidas pelo raciocínio indutivo para fatos
congêneres.58

Chizzotti59 conclui que, para muitos autores, a pesquisa
quantitativa não deve ser oposta à pesquisa qualitativa, mas ambas devem sinergicamente convergir na complementaridade mútua, sem confinar os processos e questões metodológicas a limites que atribuam os métodos quantitativos exclusivamente ao
positivismo ou os métodos qualitativos ao pensamento interpretativo (fenomenologia, dialética, hermenêutica, etc.).
A área de interesse da matriz metodológica desta proposta
é o ensino e a aprendizagem de Química, contextualizada por
meio dos procedimentos alternativos do modelo, proporcionando
58
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um sentido mais amplo para os conteúdos químicos. Encontramos na modelagem o principal instrumento: o modelo. A modelagem é uma estratégia de ensino-aprendizagem que, partindo de
problemas reais que funcionam como elemento motivador, leva
o aluno a incorporar uma gama de conhecimentos essenciais à
sua ação no meio social.
De acordo com Biembengut e Hein60 modelagem “é um
processo que envolve a obtenção de um modelo” para representar situações dadas, no caso, a preparação e a execução das receitas de bolo e torta.
FIGURA 1 – ESQUEMA SIMPLIFICADO DO PROCESSO DE MODELAGEM.

Situação
Problema

Etapas para

Formalização

Modelo

No entender de Granger, apud Biembengut61, “o modelo é
uma imagem que se forma na mente, no momento em que o espírito racional busca compreender e expressar de forma intuitiva
uma sensação, procurando relacioná-la com algo já conhecido,
efetuando deduções”.
Nesse sentido, a modelagem – arte de modelar – é um
processo que emerge da própria razão e participa da nossa vida
como forma de constituição e de expressão do conhecimento. O
processo possibilita o aprendizado de Química, interligado aos
de outras ciências que estruturam a maneira de pensar e agir,
ativando a motivação dos alunos, que quando começam a perceber o “para que servem” os conteúdos, estes passam a ser ferramentas e os professores, monitores e incentivadores.
A essência da modelagem está no fato de propor um ensino que deve estar voltado para os interesses e necessidades da
60
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comunidade, devendo o aluno participar ativamente do desenvolvimento de cada conteúdo. Para tanto, é necessária uma análise do programa da disciplina.
O procedimento de uma modelagem pode ser mais eficiente do
que simplesmente trabalhar com o método tradicional teoriaaplicação, onde os problemas propostos pelo professor são quase sempre artificiais para justificar a teoria recém ensinada.62

Pode-se integrar a modelagem no currículo através de
projetos desenvolvidos a partir de temas que podem ser escolhidos pelo professor ou pelos alunos. O levantamento de informações, a formulação de problemas e a resolução destes cabem aos
alunos. A ênfase está em estimular os alunos a identificar situações problemáticas e formulá-las adequadamente.
Com isso, possibilita-se que os alunos demonstrem sua
curiosidade, apresentem suas indagações, verifiquem os desafios
da vida cotidiana relacionados com o assunto estudado, quais os
aspectos novos, diferentes, que eles gostariam de conhecer e que
não estão no programa. De acordo com Gasparin63:
o processo pedagógico escolar é intencional, ele precisa ser orientado pela previsão do que se pretende alcançar. Tanto o professor como os alunos devem ter claro o que se procura atingir
com o trabalho docente-discente, tornando significativa a
aprendizagem do conteúdo e a ação do professor.

Segundo Biembengut64, “a modelagem vem ganhando
„espaço‟ em diversos países nas discussões sobre o ensino e
aprendizagem”. A autora relata a importância da utilização da
essência da modelagem no ensino e na aprendizagem, considerando que a essência está na raiz do processo criativo e que a
noção do modelo se faz presente em todas as áreas de ensino.
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Com isso, a proposta da modelagem como abordagem pedagógica expande-se por vários níveis de ensino.
Quando o professor apresenta um modelo para o aluno,
poderá haver maior compreensão dos procedimentos envolvidos,
e para um professor usar a modelagem no ensino-aprendizagem,
além do conhecimento sobre o assunto, deverá saber relacionar
os conteúdos em cada etapa do modelo. De acordo com Biembengut65, “a única condição necessária para o professor utilizar
a modelagem no ensino é ter audácia e um forte desejo de modificar sua prática”.
Quando o jovem chega ao Ensino Médio deveria ter desenvolvido a sua capacidade de abstração para poder acompanhar os conteúdos químicos. Como isso nem sempre acontece,
esse jovem precisa de uma motivação, um caminho para desenvolver essa capacidade de abstração. E será na modelagem, juntamente com a afetividade, que ele encontrará a forma de criar
novos conhecimentos por meio de um modelo proposto. Trata-se
de uma forma prazerosa de investigar um assunto e que é capaz
de levar o aluno a construir conhecimentos significativos. Percebe-se que o fracasso do ensino de Química está vinculado à metodologia de trabalho que é inadequada ao desenvolvimento intelectual do aluno.
Entende-se que a melhoria da qualidade do ensino de
Química deve contemplar também a adoção de uma metodologia
de ensino que privilegie a experimentação como uma forma de
aquisição de dados da realidade, oportunizando ao aprendiz uma
reflexão crítica do mundo e um desenvolvimento cognitivo, por
meio de seu envolvimento, de forma ativa, criadora e construtiva, com os conteúdos abordados em sala de aula, viabilizando
assim a dualidade: teoria e prática.
Quanto mais integrada a teoria e a prática, mais sólida se
torna a aprendizagem de Química. Ela cumpre sua verdadeira
65
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função dentro do ensino, contribuindo para a construção do conhecimento químico, não de forma linear, mas transversal, ou
seja, não apenas trabalha a química no cumprimento da sua sequência de conteúdo, mas interage o conteúdo com o mundo vivencial dos alunos de forma diversificada, associada à experimentação do dia-a-dia, aproveitando suas argumentações e indagações.
Segundo Folgueras-Dominguez66, “o estudo da Química,
quando bem conduzido, permite desenvolver a capacidade de
indução, de dedução e do uso de modelos”.
A formação de uma estrutura de conhecimentos em Química, partindo de enfoques abrangentes e bem escolhidos para
cada assunto, conduz a uma relação intensa entre assuntos e a
uma sequência adequada, ditada pela própria lógica e encadeamento do modelo utilizado. Esta relação e esta sequência costumam ser altamente motivadoras para o aluno, mas, a sua construção cuidadosa cabe ao professor, cuja habilidade depende da
motivação dos alunos e o despertar de seu interesse. Esse conjunto de fatores é o que determina o prazer do aluno pela disciplina Química.
Quando se fala em ensino de Química, a primeira imagem
que nos ocorre é do laboratório, isto porque está associada erroneamente a coisas tidas como “perigosas”, que frequentemente
nele são manipuladas.
Embora o laboratório seja uma das prioridades nas escolas, na maioria delas, o ensino experimental não se concretiza,
por muitas razões, como: o pouco tempo para ensinar os conteúdos, a falta de treinamento de professores, as condições precárias
de trabalho, os problemas de equipamentos e a manutenção do
próprio laboratório.
Sentimos a necessidade de trabalhar em sala de aula, utilizando temas do cotidiano como fio condutor do ensino de
66
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Química. Isto porque acreditamos que uma Química contextualizada será útil para o aluno, futuro cidadão, desde que ensinada a
partir da realidade do mesmo, que pode ser caracterizada como
uma retomada do conhecimento químico estruturado na busca de
explicações para facilitar a leitura dos fenômenos químicos presentes em diversas situações na vida diária. Não devemos apenas
trazer a vida real para a sala de aula, mas criar condições para
que os alunos vivenciem os eventos da vida real a partir de múltiplas perspectivas, tudo isso associado ao prazer de aprender,
pois “a vida pessoal é o contexto mais próximo do aluno.”67
Quando o professor prepara sua aula dentro do contexto
sócio-interativo, o aluno pode aprender pelo “encantamento” – o
prazer e emoções similares – e não por obrigação.
Segundo Alves68,
o ato de ensinar é igualzinho ao de cozinhar, pois o professor
que não é cozinheiro é considerado um dieticista, pois estão interessados [sic] em alimentar de maneira científica, medindo vitaminas, proteínas, carboidratos, etc., agora o professor cozinheiro além de alimentar está interessado em produzir prazer e
felicidade.

O professor de Química serve refeições de palavras, com
afeto, e apresenta aos alunos o conteúdo, que é aceito pelo intelecto. Foi por esse motivo que nos direcionamos para a cozinha
para aprimorarmos o conhecimento na arte de “cozinhar”.
O cuidado do professor ao preparar suas aulas segundo
esse modelo, além de ser um bom cozinheiro, deve ser o de “ter
muita criatividade para tornar sua aula apetitosa. Os temperos
fundamentais são: alegria, bom humor, respeito humano e disciplina”.69
A combinação modelagem e afetividade agirá como fer67
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ramenta básica no ensino e aprendizagem em Química, para
romper a barreira existente entre o aluno e a disciplina.
3.2. Encantar para ensinar: uma proposta motivadora
Quando se fala em “encantar” para ensinar, devemos ter
em mente diversos termos básicos, ou seja, o encantamento é a
capacidade de diálogo aliada ao fascínio do momento, um sentimento delicado, penetrante, misto de afeto, amor e ternura...
A inquietação como professora de Química, experiência
profissional de 27 anos, nos leva a refletir no dia-a-dia a práticapedagógica e nos fornece segurança para afirmar que o “Encantar para Ensinar” pode modificar a atitude didático-pedagógica
e promover a efetivação de um fazer pedagógico mais significativo e prazeroso. Essa grande tarefa pode devolver aos professores a consciência de sua importância em uma sociedade que deve
ser orientada para uma cultura livre, criativa, apaixonada e apaixonante ao mesmo tempo.
Na relação professor e aluno, o encantamento pelo ensino-aprendizagem deve ser recíproco, possibilitando que as tarefas didáticas em sala de aula fiquem mais fáceis de serem assimiladas, de forma criativa, intuitiva, otimista e feliz. Se o professor
encantar seus alunos pelo que ensina, poderá conseguir cativálos, com um olhar, com um gesto amigo, com um toque, com
uma ação, pois quando explica o conteúdo com encantamento,
isto é, com carinho, capricho, concentração e alegria, consegue
atrair a atenção, despertando curiosidade e simpatia. De acordo
com Freire70: “na educação, ensinar exige alegria e esperança”.
Desta forma, o espaço pedagógico torna-se mais acolhedor; professor e alunos podem aprender, ensinar e produzir com
eficácia ao se estabelecer uma relação interpessoal imprescindí70
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vel no contexto sócio-interacionista.
O poema Da Alegria, de Santo, apud Piccoli71, vem ao
encontro do desejo de muitos professores e alunos:
A alegria surge do encontro
Entre o passado e o sonho de amanhã
Surge do mergulho do presente
Da descoberta da eternidade de agora
A alegria é a percepção do sentido lúdico da vida
Da dança permanente das transformações
É ainda saber-se vivo
Participante de uma dança de movimentos
Sempre novos
Alegria finalmente é descobrir o Amor
Apaixonar-se primeiramente por si mesmo,
Depois pela vida
Para, então, dirigir-se à magia do outro...

Reconhecer a alegria é ter o conhecimento e poder compartilhar com o outro a magia da transformação. Segundo Piccoli72, entende-se alegria como sendo “uma veia condutora de nutrientes emocionais positivos, selecionados para impulsionar o
ser humano em sua totalidade na busca da superação, isto é,
através da alegria, hoje podemos ser melhores do que fomos
ontem em nossa maneira de ser e estar no mundo”.
Como sinônimo dessa alegria, pode-se encontrar palavras
como prazer e felicidade. Prazer é uma das dimensões básicas da
vida afetiva, que se opõe à dor e ao sofrimento, caracterizando-se
pela consciência e satisfação de uma tendência ou desejo. O prazer sentido é percebido como força que permite ao ser humano
sentir-se capaz de enfrentar obstáculos ao mesmo tempo que
possibilita a construção e a manutenção da auto-estima e do autovalor, preparando-o para enfrentar as adversidades possíveis,
71
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buscando, na totalidade, o prazer de participação, envolvendonos e superando-nos a cada dia. Ele deve estar presente em toda
e qualquer ação de ensino-aprendizagem, pois, como afirma Assmann73, “o prazer é uma fonte dinamizadora da aprendizagem”. E a felicidade é um contentamento, está na própria pessoa,
na maneira como encara a vida do dia-a-dia.
Todos os adolescentes têm dentro de si um pouco de criança, naturalmente curiosa, que só precisa de um estímulo para
associar os fenômenos ocorridos no dia-a-dia com os estudados
em sala de aula. Curiosidade é o desejo de ver, saber, informar,
aprender, conhecer e investigar determinados assuntos, é uma
atitude que se manifesta na conduta exploratória, ativada pelas
características da informação, tais como sua novidade, complexidade, caráter inesperado, ambiguidade e variabilidade, que o
professor pode utilizar para atrair a atenção dos alunos. Percebese que a curiosidade é a identificação dos cientistas. Quando observam na natureza ou no universo, alguma coisa que desperte
seu interesse, prontamente procuram explicar o acontecimento,
realizando investigações,persistentes e organizadas pelo método
do trabalho lógico. Graças a essa curiosidade, hoje todos se beneficiam com inúmeras descobertas, transformações e soluções.
Todos esses recursos poderão ser utilizados como alicerce
para amenizarmos as dificuldades encontradas no ensino de
Química.
3.3. Porque uma proposta alternativa ao ensino tradicional
A proposta de metodologia alternativa foi iniciada com a
aplicação da técnica de questionário a um grupo de professores
de Química da rede de ensino estadual e particular para se conhecer o procedimento metodológico em sala de aula.
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Participaram dez educadores, de ambos os sexos, sendo
que 80% dos professores (tabela 1 e gráfico 1) estão no magistério há mais de dez anos, possuindo grande experiência profissional e condições de avaliarem seus alunos com propriedade. A
metade dos professores da amostragem utiliza de 11 a 20% do
total de aulas para a realização de práticas (tabela 2 e gráfico 2).
No geral, é pouco, mas, considerando que o conteúdo programático deve ser cumprido dentro do prazo que está definido e ocupa
quase que a totalidade do tempo, é uma quantidade significativa.
Os professores, na quase totalidade, não utilizam a modelagem em suas aulas, ou seja, 90% dos professores da nossa
amostragem utilizam aulas teóricas e práticas, e apenas 10% dos
professores ministram aulas teóricas com aplicação de um modelo. Considerando o uso da proposta em foco como altamente satisfatório em termos de motivação e resultado, entendemos que
seria proveitoso que os professores modificassem sua metodologia para tornar a aula o caminho adequado para mediar conhecimentos. Com a metodologia atual, usada pela maioria dos professores (70%), verificamos que a participação dos alunos (pouca: 20%; razoável: 50%) é mínima (tabela 3 e gráfico 3). Isto
justifica a opinião de 50% (tabela 5 e gráfico 5) dos professores
que admitem ser necessária mudança de metodologia de ensino e
de 20% que classificam a metodologia atual como razoável.
Há uma aparente contradição quando os professores afirmam que 60% dos alunos têm conhecimento suficiente de Química (tabela 4 e gráfico 4), o que parece ser um bom resultado.
Mas, se consideramos que 40% possui conhecimento insuficiente, notamos que é uma quantidade de alunos por demais expressiva. Nossa proposta surgiu para, por meio de uma participação
interessada nas aulas, aumentar o número de alunos com conhecimento suficiente e, por isso, sugerimos que elas sejam feitas
com o uso de modelos relacionados ao cotidiano, fazendo com
que o aluno se envolva prazerosamente nesse contexto e, assim,
assimilando os conteúdos com interiorização do conhecimento.
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TABELA 1 – TEMPO DE MAGISTÉRIO
TEMPO EM ANOS

NÚMERO DE PROFESSORES

PORCENTAGEM

1a5

1

10

6 a 10

1

10

11 a 15

3

30

16 a 20

2

20

21 a 25

3

30

Mais de 25

zero

zero

GRÁFICO 1 – TEMPO DE MAGISTÉRIO
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TABELA 2 – PROPORÇÃO DE AULAS PRÁTICA
PRÁTICA
Abaixo de 10%

NÚMERO DE PROFESSORES
zero

PORCENTAGEM
zero

De 11 a 20%

5

50

De 21 a 30%

4

10

De 31 a 40%

zero

zero

De 41 a 50%

1

zero

Acima de 50%

zero

zero
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GRÁFICO 2 – PROPORÇÃO DE AULAS PRÁTICA
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TABELA 3 – PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS NAS AULAS DE QUÍMICA
PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS

NÚMERO DE PROFESSORES

PORCENTAGEM

Boa

3

30

Razoável

5

50

Pouca

2

20

Sem interesse

zero

zero

GRÁFICO 3 – PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS NAS AULAS DE QUÍMICA
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TABELA 4 – AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO DE QUÍMICA DOS ALUNOS
AVALIAÇÃO

NÚMERO DE PROFESSORES

PORCENTAGEM

Excelente

zero

zero

Suficiente

6

60

Insuficiente

4

40

GRÁFICO 4 – AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO DE QUÍMICA DOS ALUNOS
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TABELA 5 – OPINIÃO DO PROFESSOR SOBRE A METODOLOGIA DE ENSINO DE QUÍMICA
METODOLOGIA

NÚMERO DE PROFESSORES

PORCENTAGEM

Boa

3

30

Razoável

2

20

Péssima
Precisa de mudança

zero
5

zero
50
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GRÁFICO 5 – OPINIÃO DO PROFESSOR SOBRE A METODOLOGIA DE ENSINO DE QUÍMICA
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Com os dados apresentados nas tabelas, propomos uma
mudança de metodologia e sugerimos a metodologia alternativa aplicação de modelos.
3.4. O universo da pesquisa e sua caracterização
De uma forma simplificada, pode-se dizer que a metodologia consiste no arranjo entre o conteúdo a ser trabalhado e a
seleção, organização de técnicas e recursos de ensinoaprendizagem inspirados nos objetivos pretendidos para determinada situação de ensino-aprendizagem.
Para a realização do trabalho, estudamos os projetos pedagógicos de dois colégios onde a pesquisa foi realizada e a metodologia alternativa foi aplicada por meio de um modelo adequado.
O maior objetivo do projeto pedagógico da Colégio A é
preparar o educando para desenvolver a capacidade de investigar
e criar, formando indivíduos pensantes e produtivos em busca da
melhoria da qualidade de vida. A avaliação dos conteúdos químicos propostos e integrados ao cotidiano para desenvolver as
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competências e habilidades essenciais dos alunos se dá por meio
de um processo contínuo durante o ano letivo.
O projeto pedagógico do Colégio B contempla a ação
educativa voltada para “os quatro pilares da educação: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver junto e
aprender a ser.”74 Sendo a aprendizagem um processo ativo,
deve priorizar a atividade com base em experiências reais. O
processo ensino-aprendizagem de Química nesse colégio dar-seá preponderantemente por fatos concretos, observáveis e mensuráveis. O referido projeto pressupõe que o aluno seja o sujeito
ativo de seu processo de aprendizagem e que desenvolva sua
criatividade por modelos explicativos.
A avaliação acontece para que ocorra o levantamento de
dados capazes de proporcionar uma análise do andamento do
processo ensino-aprendizagem, tendo em vista o desempenho do
professor e do aluno. Para isso é necessário que todos os elementos do processo sejam avaliados: alunos, professores, materiais
didáticos, estratégias de ensino e conteúdo.
Os alunos participantes da pesquisa apresentam-se na faixa etária de 14 a 16 anos, e 80% pertencem à classe média da
sociedade, esses alunos, apesar de não serem mais crianças, também não são adultos, estão na fase de transição, na qual, geralmente, é difícil compreender e se adaptar e, por isso, precisamos
de muitos encantos para cativá-los.
São alunos do 1º ano do Ensino Médio, num total de 15
alunos do Colégio A, situado em Santa Mariana, sendo 8 alunos
do sexo feminino e 7 do sexo masculino, desses, apenas um repetente, e 48 alunos do Colégio B, situado em Cornélio Procópio, sendo 26 alunos do sexo feminino e 22 do sexo masculino,
nenhum repetente.
A escolha do 1º ano para participar da pesquisa foi pelo
fato de os alunos serem principiantes do Ensino Médio, no qual,
74

DELORS, 2000, p. 89
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começam a ter um contato maior com a disciplina de Química.
Visando a encantar esses alunos, foi proposto o modelo
(preparo de uma receita de bolo e uma de torta), um método de
ensino que objetiva facilitar a aprendizagem em Química de uma
maneira prazerosa deixando de encará-la como disciplina difícil
e distante da realidade do aluno.
Nessa faixa etária, os alunos são naturalmente inquietos e
de difícil concentração, o que tornou maior o nosso desafio, pois
tivemos que fazer uso de técnicas alternativas para que pudéssemos atrair as atenções para os conteúdos explorados e integrados
a outras disciplinas. Dessa forma, estaremos atendendo o que
referenda o PEC – Projeto Escola e Cidadania75 quando diz que
“interdisciplinaridade e contextualização formam o eixo organizador da doutrina curricular na L.D.B”.
3.4.1. Instrumentos e procedimentos
Inicialmente aplicamos um questionário (apêndice 2) aos
alunos na sala de aula, perguntando o que achavam da aula de
Química e o que gostariam que fosse feito para tornar a aula
mais interessante. Quanto a necessidade de aprender Química na
escola, 98% responderam que era necessário, mas apenas 47%
relacionaram a necessidade da química ao dia-a-dia; 26% acharam que a disciplina era importante somente para passar no vestibular e 27%, outras respostas.
• Sim, porque cai no vestibular. (Feminino, 15 anos, colégio B)
• Não, porque não vai me servir para nada. (Masculino, 16 anos,
colégio B)
• Sim, é necessário compreendermos a composição básica dos
produtos que usamos no dia-a-dia. (Feminino, 14 anos, colégio
A)
75
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• Sim, porque posso usar a Química no meu futuro trabalho.
(Masculino, 15 anos, colégio B)

Perguntados se sentiam satisfação em estudar Química,
55,5% dos alunos responderam que sim, 28%, que não e 16,5%
deram outras respostas.
• Mais ou menos, pois não me dou muito bem com a disciplina.
(Feminino, 15 anos, colégio A)
• Sim, e não vou responder. (Masculino, 15 anos, colégio A)
• Sim, porque a professora nos mostra várias formas de aprender.
(Feminino, 14 anos, colégio B)
• Não, porque eu não gosto. (Masculino, 14 anos, colégio A)
• Sim, pois é uma matéria muito interessante. (Feminino, 15 anos,
colégio B)

Quanto ao que mais gostam das aulas de Química, 29,6%
responderam que eram as práticas, 22,2%, da explicação da professora e 48,2% deram outras respostas.
• Dos conteúdos de fácil compreensão. (Feminino, 15 anos, colégio B)
• Das experiências em laboratório. (Masculino, 15 anos, colégio
B)
• Do jeito que a professora ensina. (Masculino, 15 anos, colégio
B)
• Quando consigo entender. (Masculino, 15 anos, colégio A)
• De fazer a ionização, porque é a única coisa que entendo. (Feminino, 15 anos, colégio A)

Do que menos gostam das aulas de Química, 14,8% dos
alunos responderam que são das aulas teóricas, 11,1%, que não
gostam da explicação da professora, 37%, não gostam da disciplina de Química e outros 37% deram respostas diversas.
• Não gosto do silêncio da aula para resolver exercícios. (Mascu-
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lino, 14 anos, colégio A)
• Não gosto de ficar na sala três aulas seguidas. (Masculino, 14
anos, colégio B)
• Não gosto da matéria e dos deveres. (Masculino, 14 anos, colégio B)
• Não gosto da explicação, às vezes é meio cansativa, embora necessária. (Feminino, 15 anos, colégio B).

Quanto a assimilação dos conteúdos, 37% disseram que
não assimilam bem, 31,5%, que assimilam e 31,5%, mais ou
menos.
• Não, porque quando começo a entender um conteúdo, já vem
outro e fica tudo confuso. (Feminino, 15 anos, colégio B)
• Não, pois não presto atenção, então fica difícil compreender.
(Feminino, 15 anos, colégio A)
• Sim, pois a professora deixa os conteúdos bem simples e fácil
de entender. (Feminino, 15 anos, colégio A)
• Alguns, porque a Química é muito complicada. (Masculino, 15
anos, colégio B)

Quando perguntamos se gostariam que as aulas fossem
diferentes, 72% responderam que sim, 13%, que não e 14,8%,
outras respostas.
• Sim, pois a aula fica mais interessante. (Masculino, 15 anos, colégio B)
• Sim, porque às vezes se torna cansativa. (Feminino, 14 anos, colégio B)
• Gosto do método da professora, mas gostaria de mais aulas práticas. (Feminino, 14 anos, colégio A)
• Sim, pois sairia da rotina. (Feminino, 15 anos, colégio A)
• Não, porque as aulas são boas e gostosas, mas a professora deveria explicar as coisas com mais cuidado e atenção. (Feminino,
15 anos, colégio B)

Muitos alunos disseram que gostariam de fazer coisas di-
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ferentes e essas respostas vieram de encontro a minha percepção
da necessidade de utilizar uma metodologia diferente, daí surgindo a ideia da utilização de receitas culinárias para o ensino do
conteúdo programático, transformando a cozinha em laboratório.
As receitas culinárias foram escolhidas por serem compostas de várias substâncias e pelas funções químicas no organismo humano, dando margem a uma ampla abordagem sobre os
elementos químicos e suas transformações, possibilitando mostrarmos diversos tipos de reações químicas, fornecendo subsídios
práticos para que os alunos relacionem o conteúdo do programa
de Química com o cotidiano da alimentação, tornando-os mais
fáceis de serem assimilados. Portanto, comparamos nosso organismo a um laboratório químico muito complexo, pois transforma uma substância em outra, além de realizar inúmeras outras
funções. O alimento é ingerido e digerido para fornecer a energia
que será armazenada e utilizada no que for preciso.
Esta maneira alternativa de ensinar química coaduna-se
muito bem com o pensamento de Tiba76, quando diz: “para
aprender, é preciso receber informação e digeri-la em pedaços
compreensíveis, a ser incorporados ao corpo do conhecimento
já existente”. A informação deve ser degustável e adentrar a pessoa como comida. “O professor é o cozinheiro que vai preparar a
informação de forma que o aluno possa consumi-la durante a
aula, o momento da refeição.”77
Solicitamos aos alunos que trouxessem receitas e, na aula
seguinte, enquanto as relacionávamos no quadro com os respectivos ingredientes para a escolha de duas, direcionamos e orientamos para que as escolhidas por eles se relacionassem ao máximo com o conteúdo programático do 1º ano. As receitas selecionadas foram Bolo com Cobertura de Brigadeiro Branco e Torta
de Banana.
76
77
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Formamos grupos de três alunos e solicitamos um levantamento bibliográfico sobre os ingredientes das receitas, em que
pedimos a origem, a composição e a qual a utilidade de cada ingrediente. Posteriormente, cada grupo apresentou oralmente o
resultado da pesquisa para que todos ficassem conhecendo as
principais substâncias e elementos de cada ingrediente. Foram
pesquisados a farinha de trigo, o açúcar, a margarina, o fermento
em pó, o leite, a banana, o chocolate, a água, o óleo e a maizena.
Na aula seguinte, surpreendemos os alunos com a entrega
de uniformes de cozinheiro – avental e chapéu de mestre-cuca –
e entramos no clima total de que a química tem muito a haver
com a cozinha e que o bom professor tem que ser bom cozinheiro, principalmente, para poder despertar o interesse de seus alunos.
Na cozinha, os próprios alunos se dividiram em quatro
grupos de execução e um de observação que, ao entrarem na cozinha, foram se posicionando em frente às mesas que estavam
preparadas com os ingredientes e utensílios. Cada grupo de execução desenvolveu uma parte das receitas. O professor, como
mediador, conduzia a explicação, inter-relacionando os conteúdos que norteavam o processo em andamento. A intervenção do
professor, orientando os conhecimentos a serem trabalhados,
embasado em sua habilidade e competência, é necessária para
que o aluno seja levado a entender determinado assunto.
No colégio A, como eram poucos alunos, todos trabalharam na execução e observação simultaneamente. No colégio B,
com uma quantidade maior de alunos, cada grupo participou de
uma etapa da preparação dos alimentos. Durante todo o processo
de execução do modelo, os alunos foram descobrindo certos fenômenos e fazendo a ponte ligando os conteúdos a outras disciplinas.
Por meio da preparação dos alimentos, criamos um modelo que proporcionou condições favoráveis ao desenvolvimento
do aluno: tornamos o ambiente pedagógico um lugar apropriado
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e aconchegante, relacionando prazer com aprendizagem de Química, neste caso, encarada como uma ciência que pode ser assimilada e utilizada por todos, independente da capacidade intelectual individual. Com isso, incentivamos os alunos a questionar o
motivo de certos fatos e fenômenos: Por quê usamos leite na receita? Por quê o bolo cresce? O quê acontece quando o comemos?
Esse sistema muito contribuiu para que a execução do
modelo tivesse resultado suficiente para demonstrar a validade
dessa metodologia alternativa.
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CAPÍTULO IV – APRESENTAÇÃO E ANÁLISE
DO MODELO
4.1. A cozinha: palco das reações químicas
O palco principal do trabalho foi a cozinha, transformada
em uma unidade experimental para a execução do modelo, em
que conseguimos contextualizar os conteúdos químicos, fazendo
com que os alunos entendessem os fenômenos estudados e consequentemente aprendessem Química. Com esse procedimento
didático alternativo, conseguimos passar para os alunos que a
Química não é um “bicho de sete cabeças” quando ensinada de
uma maneira afetiva, contextualizada no dia-a-dia do aluno.
No Colégio A, os alunos conheciam a cozinha, mas isto
não tirou o encanto, pois naquele momento a cozinha foi comandada por eles. No Colégio B, o encanto foi maior, pois a Sala de
Artes foi transformada em uma verdadeira cozinha, com batedeira, liquidificador, fogão e outros utensílios necessários, constituindo-se em agradável novidade.
Foi notável a euforia dos alunos nos dois colégios ao entrarem na cozinha, pois iam se posicionando em frente às mesas
onde estavam os ingredientes para a preparação do modelo. Três
grupos ficaram encarregados de executar as receitas, enquanto
um grupo, de observação, anotava e questionava certos procedimentos, dando sugestões e chamando a atenção quando a receita
não estava sendo executada corretamente. Foi grande o interesse
demonstrado pelos alunos em manipular os alimentos e preparar
as receitas propostas. Percebemos durante a aula que alguns alunos tinham pouco ou nenhum contato com a cozinha, e isso
transformou a aula em uma importante descoberta.
O simples fato de acender o queimador do fogão foi suficiente para demonstrar uma transformação química, pois para
que ocorra a chama é preciso que algumas condições sejam satis-
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feitas, como: o gás deve estar saindo pelo bico e deve haver uma
faísca inicial – energia de ativação.
O gás de botijão é constituído por uma mistura que será
representada somente por um de seus componentes, o butano
(C4H10). Uma outra condição para que ocorra a chama é que o
gás se misture com o ar, pois a combustão ocorre quando o butano está misturado com o oxigênio do ar. Ambos são transformados pela combustão. O fogo é uma manifestação de energia e a
chama sempre apontará para cima, isso devido a interação do ar
com a gravidade. O fogo indica que a transformação está ocorrendo, é a manifestação da transformação da matéria.
C4H10 + 13/2 O2

4 CO2 + 5 H2O

O início do processo já nos possibilitou fazermos a ponte
interdisciplinar com a História – domínio do fogo – e com a Física – lei da gravidade e mudança de estado da matéria.
4.2. A química da higiene
A fim de cumprir as exigências de higiene, ao entrarmos
na cozinha, a primeira providência foi vestir o uniforme de cozinheiro e lavar as mãos. Temos como base, em uma limpeza, o
uso da água, pois ela dissolve a maior parte das substâncias encontradas na natureza. Com esse simples ato de lavar as mãos,
conseguimos mostrar como a sujeira é eliminada do nosso corpo
e dos objetos, aproveitando para revisar a composição da molécula da água e do sabão juntamente com suas ligações. Para remover a sujeira, precisamos de uma substância que tenha boa
capacidade de dissolução na água e que permita a dissolução da
sujeira pela água; esse caráter intermediário é representado pelo
sabão e detergente.
Quando os alunos untaram a forma com margarina e foram lavar as mãos, ficou esclarecido como a água age sobre a
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sujeira. No caso, a sujeira estava representada pela margarina,
uma substância apolar que não consegue ser eliminada pela água,
uma substância polar. É nessa parte que entra o caráter intermediário de sabões e detergentes. A sujeira e a água não se misturam, o sabão é que faz que a sujeira se dissolva na água, possibilitando a dispersão de substâncias polares – água – em apolares –
margarina – e vice-versa.
Nesta etapa, relacionamos o conteúdo de Química com a
Biologia – estrutura da pele e o efeito do detergente, racionamento da água –, a Matemática – cálculo do volume de água –, a
Lingua Portuguesa – interpretação de textos e paródias sobre a
água – e a História – o desenvolvimento da ciência.
Enquanto o bolo e a torta assavam, os alunos foram limpando a cozinha. Como se tratava de escola particular, achamos
que iríamos encontrar certa resistência por parte dos alunos para
a realização do serviço, mas pelo contrário, eles nos surpreenderam e limparam tudo.
4.3. Conteúdos de Química e receitas culinárias
Foram selecionadas receitas de fácil execução, contendo
elementos que possibilitassem trabalhar com o conteúdo programático do bimestre e que, possivelmente, fossem de quitutes
apreciados pelos alunos em geral. Eles escolheram o Bolo com
Cobertura de Brigadeiro Branco e a Torta de Banana. Essas
receitas são formadas por ingredientes contendo vários tipos de
substâncias químicas como: carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas e sais minerais.
Explicamos aos alunos que as substâncias contidas nos
alimentos são chamadas de nutrientes porque são elas que vão
nutrir o nosso corpo, renovando as células, fornecendo energia
ou regulando suas funções; que os alimentos são divididos em
três grupos, denominados energéticos, reguladores e construto-
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res, e que uma alimentação equilibrada deve conter os três grupos de alimentos. Complementamos a informação dizendo que
os alimentos energéticos servem como fonte de energia e são
constituídos pelos carboidratos e lipídios; que os reguladores
contribuem para o bom funcionamento de nosso organismo e são
as vitaminas e os sais minerais; e que os construtores servem
como fonte de módulos formadores de nosso corpo, como as
proteínas e os aminoácidos.
Ao trabalharmos o modelo alternativo, mostramos a classificação dos ingredientes das receitas selecionadas segundo a
sua composição:
Energéticos:
• Carboidratos – farinha de trigo, açúcar, chocolate e banana.
• Lipídios – leite, margarina e ovo.
Reguladores:
• Vitaminas – ovo (vitamina A, vitamina B1, vitamina
B2, vitamina B12, vitamina D, vitamina E e vitamina K), margarina (vitamina A), casca de banana (vitamina B1), leite (vitamina
B2 e vitamina K) e banana (vitamina C).
• Sais minerais – fermento em pó, ovo, água e leite.
Construtores:
• Proteínas – farinha de trigo, leite e ovo.
• Aminoácidos – leite e ovo.
Durante a preparação e execução das receitas foram trabalhados os seguintes conteúdos de Química do primeiro ano do
Ensino Médio:
• Propriedades Físicas da Matéria;
• Substâncias Puras e Misturas;
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• Sistemas e Conceitos de Fases;
• Fenômenos Físicos e Químicos;
• Leis Ponderais;
• Modelos Atômicos e a Escrita das Reações Químicas;
• Elementos e Representações;
• Classificação Periódica;
• Ligações Químicas;
• Funções Inorgânicas;
• Classificação das Reações Químicas;
• Grandezas Químicas;
• Gases;
• Cálculos Estequiométricos.
O grande desafio experimentado neste trabalho foi encontrar formas de compatibilizar os conteúdos previstos com os que
surgiram durante o desenvolvimento da proposta. A forma encontrada para sanar esta dificuldade foi informarmos aos alunos
que aquele conteúdo estava previsto para ser explorado em uma
etapa posterior. Quanto aos conteúdos não previstos para o primeiro ano que surgiram durante a proposta, o conhecimento foi
construído de modo a resolver o problema dentro do nível e
compreensão dos alunos.
Os alunos foram informados da finalidade da Química, e
de sua importância para a vida, antes de iniciarem a preparação e
execução das receitas. Após, o primeiro grupo foi para o fogão
preparar a cobertura do bolo, que era de brigadeiro branco. Nesta
etapa os alunos puderam rever o conceito de substâncias, misturas e fenômenos químicos. O segundo grupo de execução preparou a massa básica para bolo, que iria receber a cobertura de brigadeiro branco, ocasião em que revisamos a composição química
das substâncias presentes na massa do bolo e a sua classificação
na tabela periódica. Foi calculado o número de prótons, nêutrons
e elétrons de alguns elementos, como: o cálcio (Ca) que é encontrado na casca do ovo, o sódio (Na), existente no sal de cozinha,
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e o oxigênio (O2), encontrado no ar que respiramos. Observamos
também a mistura da massa, que aos nossos olhos se apresenta
homogênea.
A motivação da classe ficou evidente quando as garotas
reclamaram que os meninos tomaram a frente, querendo fazer
tudo.
Nesta parte, a integração foi feita com a Matemática –
cálculo da massa atômica dos elementos químicos – e a História
– descoberta cronológica dos elementos químicos.
O grupo colocou a massa na assadeira e aguardou para
colocá-la no forno, pois o terceiro grupo estava fazendo a torta
de banana. Como todos queriam colocar a mão na massa, resolveram fazer mais meia receita e juntar com a que estava pronta,
Aproveitamos para pôr em prática os cálculos estequiométricos
para aumentar a quantidade do produto sem alterar a sua qualidade, e revisamos as Leis Ponderais de Proust e a Lei das Proporções Constantes de Lavoisier – ou Lei da Conservação das
Massas. Nesta etapa, houve a integração com a Física – calor
gerado pelo fogo – e Matemática – cálculo da proporção dos ingredientes utilizados.
Quando os dois grupos colocaram o fermento na massa
puderam entender quimicamente a sua função e que toda reação
do crescimento do bolo iria acontecer dentro do forno com a
temperatura elevada ocorrendo a transformação química. Mostramos aos alunos as transformações químicas e os tipos de reações que estavam acontecendo na massa do bolo e da torta. Exploramos as funções químicas, explicando que o fermento utilizado no bolo é classificado como um sal que se origina do cátion
de uma base e do ânion de um ácido. O fermento químico, bicarbonato de sódio – ou carbonato ácido de sódio –, quando misturado à massa do bolo e ao ser aquecido se decompõe, produzindo
gases dentro da massa que deixam o bolo fofo, quando ocorre a
seguinte reação:
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NaHCO3 (s)

Na2CO3 (s) + H2O (g) + CO2 (g)

O quarto grupo estava na pia descascando e picando as
bananas para serem colocadas em cima da massa. Nessa hora
perguntamos se alguém já havia experimentado banana verde.
Caso positivo, qual era o gosto? Responderam que “amarrava a
boca”. Explicamos então que essa sensação de ter a boca amarrada é uma das características das bases. Aproveitando para orientá-los, fomos esclarecendo que o simples fato de picar as bananas, fez que aumentasse a superfície de contato com a massa.
Depois de picadas as bananas, o grupo fez uma mistura heterogênea com banana, açúcar e canela para colocar sobre a massa.
Tudo preparado, o forno já estava aceso e colocaram as massas
para assar.
Para exemplificarmos uma base, além do gosto adstringente da banana verde, usamos o detergente que estava na pia e
fizemos um teste com o indicador fenolftaleína. Com apenas algumas gotas foi comprovada a cor característica das bases (rósea). Para a substância ácida, utilizamos como exemplo a CocaCola que seria servida na hora em que o bolo e a torta fossem
degustados. Com algumas gotas de fenolftaleína, a Coca-Cola
não mudou de cor, característica das substâncias ácidas (incolor).
Já para a função óxido, foi citado como exemplo a água que, em
todo o momento, era utilizada.
Estimulávamos os grupos de observação e de execução,
sempre atentos ao crescimento das massas, para descreverem o
que estava acontecendo dentro do forno.
As disciplinas correlacionadas com o conteúdo programático desta etapa foram a Biologia – cadeia alimentar e ulcerações
da pele por produtos químicos, a Matemática – cálculo da porcentagem dos alimentos ingeridos, a História – origem dos alimentos, a Física – irrigação das plantas, as Artes – desenhar a
pirâmide alimentar, e as Línguas Estrangeiras – tradução das
receitas para o inglês e espanhol.
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4.4. A química da digestão
Uma máquina complexa e muito organizada que, se bem
tratada, cumpre suas funções com perfeição. Assim é o sistema
digestório humano, capaz de executar um grande número de
transformações químicas responsáveis pela fragmentação dos
alimentos, permitindo assim sua absorção.
Com o bolo e torta prontos, enquanto esperávamos que
esfriassem, procuramos explorar a parte química da digestão, o
processo digestório que interfere em nossa saúde e nossa disposição. Informamos os alunos que o ácido clorídrico (HCl) do
nosso estômago destrói muitas bactérias que chegam com o alimento e facilita a digestão, e que as células de seu interior são
protegidas contra esse ácido por uma substância – o muco – que
é fabricada pelo próprio estômago e que é constantemente renovada.
O grande ácido que digere essa comida é a imaginação, a nossa
capacidade de criar imagens mentais. É como se estivéssemos
vendo o que já foi dito. O conhecimento integra-se muito facilmente quando associado à imagem. Prova disso é que registramos mais as situações vividas que as simplesmente lidas.78

Foi propício informar aos alunos que muitas pessoas pensam que a digestão ocorre somente no estômago, mas, pelo contrário, ela começa nos olhos. Segundo afirma Calazan apud Narciso Jr. e Jordão79, “esse é um dos fatores que fazem do MacDonalds um sucesso no ramo de „fast-food‟. A decoração de suas
lanchonetes que é muito bem planejada e as cores do logotipo
também”.
Quando colocamos um alimento na boca, vários processos começam a acontecer como: fragmentação mecânica e quí78
79

TIBA, 1996, p. 101
NARCISO JR.; JORDÃO, 2000, p. 4
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mica dos alimentos e estímulo das células olfativas. Se os alimentos forem bem triturados e mastigados, as substâncias responsáveis pela fragmentação química poderão atacar cada pedaço de alimento de uma só vez, facilitando a digestão. Ao contrário, se o alimento não for bem triturado, as substâncias responsáveis pela fragmentação química só poderão atacar a superfície do
alimento. Assim, a digestão irá demorar mais tempo, provocando
um mal-estar, popularmente conhecido como azia e queimação
no estômago. A solução imediata que as pessoas adotam para
esse problema é o consumo de antiácidos. Quando colocamos o
antiácido na água, esta começa a produzir a efervescência e, ao
ingerirmos a solução, a reação continua em nosso estômago.
Os antiácidos efervescentes, que são à base de bicarbonato de sódio (NaHCO3), ao entrar em contato com o suco gástrico
(HCl) do estômago, provocam uma transformação química segundo a reação:
NaHCO3 (s) + HCl (aq)

NaCl (aq) + CO2 (g) + H2O(aq)

(Reação do suco gástrico com um antiácido)

O CO2 é eliminado através do arroto.
Com o ambiente todo preparado e a paciência dos alunos
no limite, começamos a saborear as guloseimas. Esta etapa foi
correlacionada com a Biologia – visão e sistema digestório –, a
Geografia – influência de fatores sociais, culturais, religiosos e
geográficos nos hábitos alimentares –, a História – padrões de
beleza ao longo do tempo – e a Educação Física – atividades recomendadas para a queima de calorias.
Um grupo mais descontraído foi servir pedaços de bolo e
torta na sala dos professores, todos imponentes com o uniforme
de cozinheiro e felizes por essa realização.
Não foi preciso ir longe para mostrar a função e a importância da Química, fomos simplesmente até a cozinha. E a maior

84

satisfação foi que muitos alunos disseram que já repetiram essa
proeza em casa, preparando um bolo para sua família e, o mais
importante, entendendo todo o processo de preparação do bolo.
O resultado final obtido foi melhor do que o esperado.
4.5. Avaliação da proposta
Na proposta metodológica Encantar para Ensinar Química, em que se objetivou um aprendizado mais crítico e significativo, consideramos que, mais importante do que as estratégias
usadas, a proposta despertou interesse, participação e prazer em
aprender, pois os alunos disputavam a liderança para comandar
cada etapa do desenvolvimento das receitas, sempre com interesse no que aconteceria caso as modificassem.
A metodologia nos revelou que os alunos passaram a valorizar e questionar os conteúdos químicos, bem como seus conceitos, por entenderem que a Química se encontra no cotidiano
em ações diárias e que para entendê-la não precisam ir até o laboratório. Muitas das reações vistas em sala de aula foram observadas durante a preparação das receitas, quando os alunos
entenderam que os símbolos e as fórmulas químicas são apenas
linguagens científicas de um contexto por eles vivido.
A proposta sócio-interacionista, por realçar as interações
sociais com o meio, proporcionou aos alunos uma valorização
maior dos trabalhos em grupo, do espírito cooperativo e do relacionamento, pela oportunidade de iniciativa e de expressão. Nesta perspectiva, os mais tímidos e com maiores dificuldades tiveram a oportunidade de se expressar de uma outra maneira, desenvolvendo o modelo com coerência e argumentação logicamente justificadas. Neste caso, em particular, foi observado que
o “encantar” resgatou o aluno introvertido, alienado em si mesmo, pois de uma forma afetiva conseguimos fazer com que esse
aluno se integrasse ao grupo.
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O entrosamento dos alunos com o modelo foi espontâneo
e curioso, pois muitos nunca tinham olhado para a cozinha com
um olhar atento, decidido e interessado em saber o que resultaria
daquilo que estava sendo realizado por eles.
Essa metodologia fortaleceu a relação aluno-aluno e aluno-professor, criando uma atmosfera de prazer e respeito para
aprender a aprender. Nossas aulas passaram a ser mais dinâmicas, despertando nos alunos a curiosidade, a criatividade e a crítica. Essa dinâmica foi conseguida por meio do modelo, em que
os alunos não precisavam decorar – o que era complicado ficou
evidente –, além de desenvolver as aulas de maneira divertida e
diferente, criando um canal alternativo para que os alunos buscassem seu aprendizado.
Embora não se trate de uma proposta mágica dentro do
ensino de Química, essa estratégia se tornou um forte diálogo
proporcionando ao aluno o prazer na construção do conhecimento, bem como o de se tornar ajustado ao seu tempo, atento às necessidades emergentes do mundo atual, sabendo interpretar os
acontecimentos diários, levando-o a modificar certos hábitos e
conceitos.
Infelizmente, a proposta não foi somente pontuada positivamente. Observamos no seu desenrolar alguns obstáculos, como o número insuficiente de aulas da disciplina, que deveria ser
aumentado para melhor desenvolvimento do modelo. No caso,
como tínhamos apenas duas aulas consecutivas, esse tempo não
foi suficiente para o desenvolvimento da proposta; por esse motivo foi necessária a utilização de duas aulas de outro professor.
Outro ponto negativo observado – decorrente do projeto ter
acontecido durante o semestre letivo – foi a falta do planejamento anterior ao início do ano letivo com professores de outras disciplinas, para possibilitar o desenvolvimento paralelo dos conteúdos de Química com as suas matérias – a interdisciplinaridade –
, pois alguns conteúdos químicos são comuns com outras disciplinas, possibilitando assim um melhor entendimento e assimila-
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ção.
Avaliando o caminho percorrido com o uso dessa metodologia alternativa, notamos que ela favoreceu a obrigatoriedade
que a escola tem de proporcionar o crescimento do educando
como indivíduo e também com o coletivo social, em que educador e educando, aliados, constroem a aprendizagem com qualidade, prazer, encantamento e satisfação. Favoreceu, ainda, que
os alunos tivessem conhecimento extra sobre os alimentos, evidenciando assim o quanto a Química é objeto de prazer quando
toca o paladar, aumentando o interesse pela disciplina e ainda, o
carinho pela professora.
Sabemos que: “ninguém motiva ninguém e ninguém se
motiva sozinho” Vasconcellos (2002, p.65). Concluímos, com
Rios (2001, p. 26), que “a tarefa fundamental da educação, da
escola, ao construir, reconstruir e socializar o conhecimento, é
formar cidadãos, portanto contribuir para que as pessoas possam
atuar criativamente no contexto social de que fazem parte, exercer seus direitos, e, nessa medida, ser, de verdade, pessoas felizes.”
Em sala de aula essa motivação está relacionada além das
características do aluno com o assunto a ser tratado, a forma como é trabalhada, a relação professor-aluno e a relação alunoaluno.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A realização dessa atividade didático-metodológica, tendo
o modelo como recurso de ensino e o encantamento como técnica motivadora, em princípio nos mostrou a visão de como professores e alunos se percebem e agem como educadores e educandos no contexto educacional. Uma das razões da ousadia de
quem se constitui professor é a disposição pela luta em busca de
reconhecimento do seu valor como profissional, em defesa de
seus direitos na criação de condições para a alegria e o prazer no
ato de ensinar e, do aluno, a possibilidade de inserir o conhecimento no seu mundo vivencial como cidadão consciente de seu
próprio valor e de seu próprio mundo.
Por outro lado, podemos afirmar que a consciência do desafio de ensinar envolve a paixão de conhecer, que nos impulsiona a prosseguir e nos leva a acreditar que o encantamento, por
meio da curiosidade, do prazer, da alegria em relacionar os conteúdos com o dia-a-dia, seja um recurso pedagógico adequado
para promover uma aprendizagem eficiente e prazerosa em Química, em que não seja desvinculado o conhecimento químico
apresentado e a vida cotidiana do aluno, fazendo com que os
alunos percebam a relação existente entre os conteúdos estudados em sala de aula e a realidade da sua própria vida. E por meio
dessa contextualização conduzimos o aluno a uma aprendizagem
mais significativa.
Pela forma alternativa sócio-interacionista de ensinar
Química por meio de um modelo, estamos proporcionando ao
aluno uma maneira de concretizar a proposta triangular – fazer,
apreciar, contextualizar –, levando o aluno a fazer melhor o movimento de entrada e saída do conhecimento, buscando sua significação, e desse mergulho trazer algo novo elaborado por ele.
Para isso, foi preciso criar condições básicas para favorecer os
passos a serem trabalhados:
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– O fazer – por meio das experiências e vivências concretas e imaginárias, marcado pelo recriar e pela leitura;
– O apreciar – que foi destacado pelo observar, ouvir, assistir e sentir (ações de desenvolvimento da apreciação);
– O contextualizar – que ocorre na busca de informações
sobre o tema a ser trabalhado: a localização de dados históricos e
origem, que ampliam o conhecimento e, aos poucos, vão alinhando o próprio fazer e o apreciar.
O bom relacionamento entre professor e aluno, no processo ensino-aprendizagem, se constitui em uma das melhores técnicas de motivação, fundamentalmente, quando ela é proposta
pela ação motivadora do encantar para ensinar. Pois essa ação
leva o aluno à percepção de ser visto não só como aluno, mas
também como ser humano.
O modelo proposto como recurso didático-metodológico
para ensinar e aprender Química, possibilitou fazer-se a ponte
interdisciplinar dos conteúdos de Química, com os de outras disciplinas, tais como: Biologia, Física, História, Língua Portuguesa, Matemática, e outras. Desta forma, foi possível mudar, em
grande parte, a impressão tão arraigada nos alunos, que os conceitos de Química não têm utilidade prática.
Concluímos que com o uso de um modelo, no caso, a
massa de bolo e de torta, o professor pode trabalhar os conteúdos
de Química existentes no programa do 1º ano do Ensino Médio,
dando margem para explorar assuntos do 2º e 3º anos da mesma
modalidade. Dessa forma, foi possível transformar as salas de
aula em verdadeiros laboratórios – tornando-os indicativo apenas
do contexto em que se realiza a atividade proposta –, em um ambiente pedagógico no qual a fascinação e o encantamento fossem
ações motivadoras para o estudo e aprendizagem da Química,
pois, como o educador Rubem Alves (1999, 2001) faz magia e
encanta com palavras, nós, professores, também devemos fazer
magia e encantar os alunos com a nossa maneira de ensinar.
Esta proposta pode contribuir para que gestores educacio-
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nais tenham uma nova visão didático-pedagógica em relação à
arte de ensinar Química e pode dar respaldo para outros professores, como opção para substituir seu modelo tradicional de ensinar pela proposta alternativa – sócio-interacionista – que apresentamos e discutimos e, com isso promover um ensino mais
prazeroso e eficiente, de modo a contribuir para o desenvolvimento da cidadania. Nunca é demais repetir que ensinar com
encantamento é privilégio do professor que ama seu ofício, e isso
só se faz com uma situação favorável de relacionamento interpessoal.
A ação didática baseada nesta proposta, como recurso didático-pedagógico, desperta nos alunos o senso de responsabilidade, cooperação e amizade, possibilitando vencer a tendência
comum na faixa etária dos sujeitos envolvidos na atividade de
auto-afirmação, posicionando-se assim contra todas as regras que
lhe são impostas. Aos poucos, vão percebendo que, por meio
dessa nova forma de ensinar, as regras não são impostas, mas
sim propostas, levando-os a vencer tal tendência e a se envolver
na aprendizagem de Química, bem como oportuniza ao professor
a segurança de que a melhor forma de trabalhar um conteúdo que
o aluno tem dificuldade de dominar é relacioná-lo com seu dia-adia.
Nesse contexto, pensamos que o uso do modelo, associado a um ambiente descontraído e alegre, dá ao professor, como
intermediador da aprendizagem, a oportunidade de ser o elo de
ligação, com maior facilidade, entre os conteúdos a serem assimilados e o modelo a ser executado.
O uso do modelo em questão possibilita trabalhar de forma alternativa e sócio-interacionista o processo ensinoaprendizagem de Química a partir do conhecimento dos limites,
das possibilidades e dos conhecimentos prévios dos alunos, melhorando certamente a qualidade de ensino e proporcionando
uma avaliação diagnóstica dos avanços e dificuldades dos alunos. Nesse sentido, foi possível observar que os alunos tiveram
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maior oportunidade de participar, de se manifestar e de interferir
na realização da atividade proposta o que, certamente, induziu-os
a questionar e reconstruir suas práticas sociais fora da escola.
Temos confiança de que a partir do desenvolvimento dessa prática didática, o encantamento, a curiosidade e a alegria
agem como uma alavanca para derrubarmos o mito de que a
Química é uma disciplina difícil e que a assimilação de seus conteúdos é privilégio de poucos alunos mais dotados intelectualmente.
Encantar para Ensinar é uma forma prática, divertida, interessante, prazerosa e eficiente para a construção do conhecimento em Química. Com isso, crescemos muito e nos sentimos
realizados com os ajustes e aperfeiçoamentos obtidos no cotidiano escolar. Com a realização dessa experiência, que foi extremamente válida e gratificante para quem a propôs – professor – e
para os que dela participaram, acreditamos ser necessário reavaliar nossa prática pedagógica, ampliando o universo bibliográfico
para que outras metodologias alternativas de ensino possam ser
desenvolvidas, pois, como já foi citado, o professor deve amar o
que faz, e quem ama não desiste nunca de buscar alternativas
para melhorar o relacionamento e proporcionar ao aluno uma
maneira de concretizar o fazer, o apreciar e o contextualizar, levando-os a ter uma postura capaz de torná-los cidadãos felizes e
atuantes.
Como professores, sabemos que precisamos crescer muito, e estamos conscientes de que o novo incomoda e, se não tivermos perseverança, não conseguiremos alcançar nossos objetivos. Para chegarmos até a execução desse procedimento alternativo, foram vários meses de buscas, conversas e entendimentos
com os gestores das escolas, pois nada foi encontrado pronto
para a execução, tivemos que remodelar uma sala de aula para
transformá-la em cozinha e nessa transformação surgiram várias
dificuldades, tais como: o dia a ser marcado, previsto em calendário, pois ocuparíamos aulas de outros professores, o local a ser
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determinado, a falta de utensílios doméstico e o transporte desses
utensílios.
São os sonhos que nos levam a acreditar e a executar o
que queremos mudar, como nos diz o trecho do poema A Idade
de Ser Feliz80, de Geraldo Eustáquio de Souza: “[...] (T)odo desafio é mais um convite à luta que a gente enfrenta com toda
disposição de tentar algo novo, de novo e de novo, e quantas
vezes for preciso”.
Como trabalhamos com o sonho de encantar para ensinar
Química, e, como sonhos não tem fim, esperamos continuar nossos estudos sobre metodologias alternativas de ensino. Visando a
continuidade de nossos estudos rumo ao doutorado, esperamos
também que a pesquisa que ora apresentamos tenha contribuído
para a metodologia de ensino de Química.

80

SOUZA, G. E. de. A Idade de Ser Feliz. Disponível em
<https://www.pensador.com/frase/NzcyNjc/ > Acesso em 09 jan. 2021.
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APÊNDICES
Apêndice 1 - BREVES INFORMAÇÕES SOBRE A HISTÓRIA DA QUÍMICA
O termo química teve origem no latim chimica, palavra
que deriva de alchimia, modificação da expressão árabe al kêmiyâ, cujo significado é a grande arte dos filósofos herméticos e
sábios da Idade Média.
Na antiguidade histórica, foi no Egito que a química prática alcançou seu apogeu. Os egípcios destacaram-se na metalurgia, sabiam preparar tintas, conservar os mortos e utilizar várias
técnicas no setor da alimentação e medicamentos. Inventaram o
papel, a tinta de escrever e o vidro. Essa química não passava de
técnicas baseadas em receitas. Faltava, então, uma estrutura teórica que lhe desse coordenação e coerência.
A estrutura teórica nasceu na Grécia, onde numerosos filósofos enunciaram engenhosas doutrinas para explicar a estrutura e o comportamento do mundo material. No contato entre a
cultura grega com predominância da teoria e a egípcia com conhecimentos práticos, nasce uma ciência essencialmente teóricoprática.
Na Idade Média, ela recebeu o nome de alquimia. Os alquimistas buscavam a pedra filosofal, propunham fabricar ouro a
partir de outros metais e o elixir da longa vida, que daria a imortalidade (iatroquímica), curaria todas as doenças e garantiria a
vida eterna aqui, na terra.
Nenhum desses dois movimentos foram bem sucedidos,
mas propiciaram a obtenção de várias substâncias novas, como
também vários instrumentos de laboratório e técnicas de trabalho
experimental.
Somente no final do Século XVII, a ciência se transformou, tornando-se mais experimental e menos filosófica, desta-
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cando novos cientistas como o inglês Robert Boyle (1627-1691),
que em 1661, fundou uma sociedade científica que, mais tarde,
seria conhecida como a Sociedade Real da Inglaterra (Royal Society of England).
A metade do Século XVII até meados do XIX ficou marcada como o período onde os cientistas usaram o “método moderno” para testar teorias como experimento. Nessa era, destacou-se o químico Antoine Laurente Lavoisier, o qual formulou a
teoria atualmente aceita sobre a combustão.
Foi com Lavoisier que se iniciou na química, o método
científico, que estuda os porquês e as causas dos fenômenos.
Lavoisier foi considerado “o pai da química”. Embora esta ciência tenha surgido com Lavoisier, a química tecnológica só
vai ter lugar a partir da Primeira Guerra Mundial e ganhar impulso com a Segunda Guerra. A partir de então, começou a surgir
um grande número de trabalhos importantes com a aplicação da
química.
Atualmente a Química é entendida como a “ciência que
estuda a natureza das substâncias e sua transformação em outras substâncias. É uma ciência tão amplamente incorporada no
nosso dia-a-dia, que dificilmente poderíamos imaginar um aspecto qualquer da vida moderna completamente dissociado da
Química”81.
Nos meados do Século XIX, a Química moderna floresceu com a ajuda do trabalho dos químicos: Antoine Laurent de
Lavoisier, John Dalton e Amedeo Avogadro.
Nessa época, existiam aproximadamente 60 elementos
conhecidos e o químico Dimitri Mendeleev publicou a sua primeira tabela periódica (1869).
Em 1896, Antoine H. Beccquerel junto com Maria Sklodowska Curie e Pierre Curie descobriram o fenômeno chamado
radioatividade.
81

SARDELLA, 1981, p. 257
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Em 1911, Ernest Rutherford descobriu que os elementos
podem ser transmutados e pouco depois Niels Henrik David
Bohr finalizou a teoria atômica.
Os estudos por eles realizados possibilitaram criar os ramos distintos da Química.
QUADRO 1 – A EVOLUÇÃO DA QUÍMICA
(DE 6000 A.C. ATÉ INÍCIO DA ERA CRISTÃ)

Fonte: VANIN, J. A. Alquimistas e Químicos: O passado, o presente e o
futuro. 11. ed. São Paulo: Moderna, 1997. (Coleção Polêmica).
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QUADRO 2 – A EVOLUÇÃO DA QUÍMICA
(DO INÍCIO DA ERA CRISTÃ ATÉ HOJE)

Fonte: VANIN, J. A. Alquimistas e Químicos: O passado, o presente e o
futuro. 11. ed. São Paulo: Moderna, 1997. (Coleção Polêmica).

Neste século que se inicia, as conquistas da química serão
ainda mais fantásticas.
É difícil prever o que vai acontecer nos próximos cem
anos, da mesma forma que ninguém, em 1901, seria capaz de
adivinhar o que estaria por vir no século XX. Com tantas inovações, esperamos grandes avanços da Química para esse novo
século.
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A história da química, como parte do conhecimento socialmente produzido, deve acompanhar todo ensino de Química,
possibilitando ao aluno a compreensão do processo de elaboração desse conhecimento com seus avanços, erros e conflitos.
Bibliografia consultada:
FERRI, Mário Guimarães; MOTOYAMA, Shozo. História das Ciências no
Brasil. São Paulo: EDUSP, 1979.
MATHIAS, Simão. Cem Anos de Química no Brasil. São Paulo: Brasil,
1975.
SARDELLA, A. Dicionário de Química. São Paulo: Ática, 1981.
VANIN, José Atílio. Alquimistas e Químicos: O passado, o presente e o futuro. São Paulo: Moderna, 1997.
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Apêndice 2 – Questionário para os alunos
Prezado(a) aluno(a), convido-o(a) a participar do trabalho: “Encantar
para ensinar: procedimento didático alternativo para o ensino de Química”. Para tanto, conto com sua colaboração, respondendo as questões abaixo. Sinta-se à vontade para escrever o que achar necessário;
não é preciso escrever seu nome na folha.
Série:
Sexo:

Idade:

1) Você considera necessário aprender Química na escola? Por quê?
2) Você sente satisfação em estudar Química? Por quê?
3) Do que você mais gosta das aulas de Química?
4) Do que você menos gosta das aulas de Química?
5) Você consegue assimilar todos os conteúdos de Química? Por quê?
6) Você gostaria que sua aula de Química fosse diferente? Por quê?
Muito obrigada pela sua colaboração. Sua participação é muito importante para que está pesquisa se concretize e possa contribuir para a
melhoria do Ensino de Química.
Profª Marlize Spagolla Bernardelli
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Apêndice 3 – Questionário para professores
Sexo:

Idade:

1) Há quanto tempo você atua como professor(a) de Química?
( ) 1 - 5 anos
( ) 6 - 10 anos

( ) 11 - 15 anos
( ) 16 - 20 anos

( ) 21 - 25 anos
( ) mais de 25 anos

2) Atualmente a(s) escola(s) em que você leciona Química é(são):
( ) estadual(ais)

( ) particular(es)

( ) ambas

3) Como professor de Química como são suas aulas?
( ) teóricas
( ) teóricas e práticas
( ) teóricas com aplicação de “modelo”
4) Caso você tenha respondido, na questão anterior, a alternativa “teórica e prática”, qual a proporção da prática?
( ) acima de 50%
( ) entre 50% e 41%
( ) entre 40 % e 31%

( ) entre 30% e 21%
( ) entre 20% e 10%
( ) abaixo de 10%

5) Caso você tenha respondido na questão nº 3 a alternativa “teóricas
com aplicação de modelos”, qual a proporção da apresentação de conteúdos relacionados com os “modelos”?
( ) 100% - 70%
( ) 70% - 50%
( ) 50% - 30%

( ) 30% - 10%
( ) abaixo de 10%

6) Você gosta de lecionar Química?
( ) Sim

( ) Não

( ) Mais ou menos
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7) Como é o seu relacionamento com os alunos?
( ) ótimo

( ) bom

( ) regular

( ) péssimo

8) Onde suas aulas práticas são realizadas?
(
(
(
(

) na própria sala
) no laboratório
) em outras salas (especificar)
) em outro lugar (especificar)

9) Como é a participação dos alunos em suas aulas de Química?
( ) boa
( ) razoável

( ) pouca
( ) sem interesse

10) Você leciona outras disciplinas?
( ) Sim

( ) Não

11) Como você avalia o conhecimento de química de seus alunos ao
término de cada ano?
( ) Excelente

( ) Suficiente

( ) Insuficiente

12) Você relaciona os conteúdos programáticos com o dia-a-dia dos
alunos?
( ) Sim

( ) Não

( ) Às vezes

13) Qual sua opinião sobre a metodologia de ensino de Química atual?
( ) Boa
( ) Péssima

( ) Razoável
( ) Precisa de mudança

14) Você autoriza a tabulação das informações acima?
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( ) Sim

( ) Não

Obs: os dados serão tratados estatisticamente em uma dissertação de
mestrado. Obrigada pela sua colaboração.
Profª Marlize Spagolla Bernardelli
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ANEXOS
Anexo 1 – Receita de Bolo com Cobertura de Brigadeiro Branco
Ingredientes do bolo:
• 4 ovos
• 2 xícaras de chá de açúcar
• 2 xícaras de chá de farinha de trigo
• 9 colheres de sopa de água
• 1 colher de sopa bem cheia de fermento em pó
Modo de preparar:
Bata as claras em neve, com a água. Acrescente as gemas,
o açúcar e a farinha de trigo, por último o fermento em pó. Assar
em assadeira pequena, untada.
Ingredientes da cobertura:
• 1 lata de leite condensado
• 1 colher de sopa de margarina
• chocolate branco à vontade
Modo de preparar:
Levar ao fogo para engrossar até soltar do fundo da panela.
Anexo 2 – Receita de Torta de Banana
Ingredientes:
• 2 ovos
• 2 colheres de sopa bem cheias de margarina
• 2 xícaras de chá de açúcar
• 2 xícaras de chá bem cheias de farinha de trigo
• 1 colher de sopa de fermento em pó
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• canela em pó
Modo de preparar:
Sem uso da batedeira, misturar tudo. A massa ficará dura.
Untar uma forma não muito grande e colocar a massa. Separadamente, picar as bananas em rodelas e misturar com açúcar e
canela em pó. Em seguida, colocar sobre a massa e levar ao forno para assar.
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“Acreditamos que o
encantamento, a
curiosidade e a alegria
poderão agir como uma
alavanca para refletirmos a
visão tradicional da
Química, ainda muito
arraigada entre nossos
alunos, como sendo uma
disciplina de difícil
assimilação e privilégio dos
mais dotados
intelectualmente. Sabemos
que se formos capazes de
encantar nossos alunos,
instigando sua curiosidade e
criando condições para que
encontrem respostas mais
adequadas para suas
dificuldades, seremos
capazes de despertar o
interesse para o estudo da
Química.”
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