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RESUMO 
 

Os documentos curriculares nacionais incluem a contextualização como um dos 
fundamentos para o ensino de ciências. Para uma efetiva inclusão deste fundamento 
no ensino, entende-se que ele deve estar presente na formação inicial de professores. 
O presente trabalho apresenta um estudo sobre as concepções de um grupo de oito 
estudantes dos semestres finais do Curso de Licenciatura em Química da 
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia sobre a contextualização. No processo 
investigativo buscamos responder a seguinte questão: De que modo o curso de 
Licenciatura em Química da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia influencia 
no desenvolvimento de concepções sobre a contextualização de seus respectivos 
licenciandos? Com base nesta pergunta, temos como objetivo identificar quais 
fatores/espaços formativos que contribuem/contribuíram para o desenvolvimento 
das concepções de contextualização.  Esta é uma pesquisa de abordagem 
qualitativa e os dados se originaram no Projeto Pedagógico do Curso, em 
questionários, em grupos focais, no planejamento do ensino e na análise de 
situações de aulas. Os dados foram analisados por meio da Análise Textual 
Discursiva (ATD). Com base nos resultados, elencamos as seguintes categorias: 
i)Permeando o Currículo, olhares para a base legal da Formação de Professores; 
ii) Organização Curricular; iii) Indícios da contextualização no currículo; iv) Por 
entre as concepções, situações de aulas, espaços formativos e planejamento de aulas – 
o caso da contextualização; v) (Re)Pensando os espaços formativos; e vi) A linha 
tênue: entre os limites e potencialidades para planejar e executar as aulas 
contextualizadas.. Nossas considerações finais nos dirigem para: i) repensar o 
processo formativo de professores na perspectiva de atender as demandas do 
atual cenário educacional para a promoção do ensino de modo contextualizado; 
ii) refletir sobre a reformulação do currículo do curso de Licenciatura em 
Química da UFRB; iii) perceber as diferentes concepções de contextualização; iv) 
observar como os espaços acadêmicos contribuem para o desenvolvimento das 
concepções sobre a contextualização; v) evidenciar as potencialidades dos 
espaços formativos que promovem uma formação de professores permeada pela 
contextualização; e vi) refletir sobre os limites na formação inicial de professores 
na perspectiva da contextualização. 
 
Palavras Chaves: Contextualização; Concepções; Formação Inicial de Professores de 
Química; Educação Química.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 

ABSTRACT  

 
National curricular guidelines include context-based teaching as one foundation to 
the science education. To a powerful inclusion of that foundation in the teaching, we 
understand that it must be included in the initial teacher training. The current 
dissertation introduces a study about the conceptions on context-based teaching of a 
bunch of eight students whom are finishing their under graduation in Chemistry in 
the Federal University of Recôncavo of Bahia. In this investigation, we search to 
answer the following question: How the under graduation in Chemistry of the 
Federal University of Recôncavo of Bahia influences the development of their 
conceptions about context-based teaching? Drawn on this question, we aimed to 
identify which constituents and training spaces that collaborate to the development 
of their context-based teaching’ conceptions.  This is a qualitative research and the 
data were originated from documents of the under graduation course, 
questionnaires, focus group, class plans and class simulations analysis. The data 
were analyzed by Discursive Textual Analysis. Based on our results we listed the 
following categories: i) Permeating the curriculum, glances at the legal foundations 
of Teacher Training; ii) Curricular organization; iii) Clues of context-based teaching 
in the curriculum; iv) Through conceptions, class simulations, training spaces and 
class plans – the case of context-based teaching; v) Re(thinking) the training spaces; 
and vi) the thin line: between limits and potentialities to plan and execute context-
based teaching. Our final considerations addressed us to: i) rethinking the training’ 
processes of teachers on the perspective to answer the demands of the current 
education universe to the promotion of a context-based teaching; ii) to reflect about 
the reforms of the curriculum of the under graduation in Chemistry of the Federal 
University of Recôncavo of Bahia; iii) To notice the different conceptions on the 
context-based teaching; iv) to watch out how the academic spaces collaborate to the 
development of conceptions about context-based teaching; v) to highlight the 
potentialities of training spaces that promote a teacher training permeated by the 
context-based teaching; and vi) to reflect about the limits in the initial teacher 
training on the perspective of a context-based teaching. 
 
Key words: Context-based teaching; Conceptions; Initial chemistry teacher training; 
Chemistry education. 
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Iniciar um novo caminho assusta.  Mas 

depois de um tempo percebemos que era 

mais perigoso permanecer parado (Autor 

desconhecido). 
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INTRODUÇÃO 
 

Na busca por concepções e como os espaços formativos contribuem para a 

aquisição dos conceitos e sentidos para a contextualização, cabe aqui contextualizar 

a minha fala enquanto pesquisadora, que dialoga com a minha história de vida. 

Preciso apresentar e situar o meu lugar de fala. Começo anunciando que a docência 

sempre foi o que eu quis. Desde criança afirmara que queria ser professora. Essa 

relação com a Educação deve-se ao fato de ter sido criada dentro da escola, minha 

mãe foi professora leiga e auxiliar escolar. Meu pai, agricultor, analfabeto que via 

na Educação uma forma de mudança social. Painho sempre quis dar aquilo que lhe 

foi negado: o acesso à escola.  Sempre me lembrarei da sua fala “estuda minha 

filha, pois o peso da caneta é mais leve do que o peso da enxada”. Bom, terminei o 

Ensino Médio encantada pela Química e o desejo de tornar-me professora me fez 

buscar a Licenciatura em Química na Universidade Federal do Recôncavo da 

Bahia, lá entre várias andanças me encontrei na busca de sentidos para o ensino de 

química, e a contextualização foi o referencial que deu norte para a minha 

caminhada. Pesquisei possibilidades para a contextualização no ensino de química, 

encontrei algumas, mas de todo modo ainda percebia a ausência de discussões 

aprofundadas sobre a contextualização no meu processo formativo, percebia que 

apesar de ser algo tão necessário, esta ainda era muito superficial na licenciatura 

em química da UFRB.  

Tornei-me professora de Química da rede estadual e moldei o meu trabalho a 

partir da educação científica e da contextualização, outros questionamentos 

emergiram, agora sobre a formação de professores, e eu que não sou pouso fixo, 

alcei novos rumos. Adentrei no mestrado na Universidade Estadual do Sudoeste 

da Bahia. Este mestrado definia meus dois campos de trabalho Educação Científica 

e Formação de Professores. Debrucei-me na minha formação, entre as idas e vindas 

de Valença para Jequié, semanalmente. E assim fui construindo a minha história 

enquanto pesquisadora. As linhas que seguem, tratam-se de todo um trabalho 

construído por várias mãos que dão mais significados a conclusão do mestrado e a 
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entrada no doutorado. Sim, eu não paro. Enquanto houver questionamentos 

seguirei em busca de respostas. 

É sabido que há muito se vem discutindo a necessidade de que o Ensino de 

Química esteja relacionado com o cotidiano do educando, de modo que se tenha 

um ensino não fragmentado, não memorizado, tampouco apenas com 

exemplificações (LUTFI, 1981). A necessidade de se ter uma formação crítica na 

perspectiva de fazer o indivíduo refletir sobre o cotidiano, o contexto, as vivências, 

o meio ambiente, a história, entre outras questões perpassa pelo surgimento das 

discussões sobre a contextualização.  

A contextualização ganhou projeção posteriormente à promulgação dos 

Parâmetros Curriculares Nacional do Ensino Médio (PCNEM), em 1999, uma vez 

que nesse período houve um movimento natural com contribuição dos 

pesquisadores para mudança/substituição do termo cotidiano para 

contextualização, tendo em vista que o cotidiano faz relação com o que se vive no 

dia a dia e a contextualização é pensada para o contexto, entendendo-se o contexto 

para além da vida diária, mas para a vivência em sociedade (WARTHA, SILVA; 

BEJARANO, 2013). 

Os PCNEM e o PCN apresentam a contextualização como um dos 

fundamentos para a educação escolar e indicam a necessidade de se ter um 

ensino contextualizado. Para isso esses documentos elencam algumas 

características sobre a contextualização, por exemplo, “[...] dar significado ao 

aprendido, estimular o protagonismo do aluno e estimulá-lo a ter autonomia 

intelectual” (BRASIL, 2002 p. 75); “[...] para tornar a aprendizagem 

significativa ao associá-la com experiências da vida cotidiana ou com os 

conhecimentos adquiridos espontaneamente” (BRASIL, 2002 p. 81, grifo do 

autor).  

A partir da necessidade de se trabalhar os conteúdos de modo 

contextualizado, assim como de se compreender o que é a contextualização, uma 

vez que nos documentos oficiais não há uma definição, alguns autores como 

Wartha e Faljoni-Alário (2005), Silva (2007), Pinheiro (2012), Wartha, Silva e Bejarano 

(2013) e Lima (2017) passaram a estudar e discutir o que é a contextualização e as 



   22  

possibilidades para a promoção do ensino por meio deste princípio. Silva (2007), 

por exemplo, discute a noção de ensino contextualizado como aquele que é 

voltado para a formação do cidadão1 ao ponto em que também ocorre a 

aprendizagem científica. Na perspectiva de Wartha, Silva e Bejarano (2013), a 

contextualização é compreendida como um meio de aproximar a realidade dos 

estudantes com o conhecimento científico. 

Tem-se percebido no atual cenário que a Educação Química não está 

pautada pela formação crítica, pela reflexão, tampouco pela perspectiva da 

vivência do educando (SANTOS; SCHNETZLER, 2010), preceitos do ensino 

contextualizado segundo os documentos oficiais e pesquisadores da área. Silva 

(2007) apontou que muitos professores apresentam dificuldades em conceber um 

ensino de Química contextualizado para a sala de aula. Essa limitação de se 

trabalhar a Química de um modo contextualizado pode estar associada à 

formação inicial de professores. A formação inicial de professores como fonte 

primária de conteúdos, conceitos e métodos de ensino deve favorecer 

possibilidades de mudanças que reverberem na sala de aula. Assim, não se pode 

esquecer que a contextualização é um “instrumento teórico e princípio curricular 

de fundamental importância para o empreendimento de uma educação que se 

enquadre na perspectiva transformadora” (COELHO; MARQUES, 2007 p. 10), e 

esta deve ser parte integrada da formação inicial. 

De acordo com o que é apontado pela literatura, a contextualização 

apresenta diferentes sentidos e para sua utilização em sala de aula é essencial que 

o professor conheça seus diferentes significados. As pesquisas realizadas sobre 

compreensões/concepções/entendimentos sobre a contextualização com 

professores que já estão atuando em sala de aula nos revelam que os docentes 

possuem dificuldades de trabalhar o ensino de modo contextualizado, muitas 

vezes por não compreender a contextualização. Neste sentido, acreditamos ser de 

fundamental importância pesquisar as concepções dos licenciandos, uma vez que 

esta pesquisa pode nos revelar caminhos para compreensão de como a 

                                                 
1 De acordo com Silva (2007), a formação cidadã está relacionada à utilização de saberes científicos 
construídos para uma reflexão crítica e atuação em sociedade de modo a buscar meios de resolução de 
problemas/situações no meio em que o individuo está inserido. 
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contextualização tem sido discutida/estudada no curso de formação de 

professores. 

Considerando a formação inicial de professores como parte do percurso do 

tornar-se docente e na perspectiva de atender as demandas e as recomendações 

dos documentos oficiais é que a estabelecemos como campo de nossa 

investigação. Nesse sentido, pretende-se nesta pesquisa identificar quais os 

fatores/espaços formativos que contribuem/contribuíram para a aquisição das 

concepções sobre a contextualização nos futuros professores. Para isso, temos a 

seguinte pergunta-problema: De que modo os espaços formativos no curso de 

Licenciatura em Química da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia influencia no 

desenvolvimento de concepções sobre a contextualização de seus respectivos licenciandos?  

Com base nesta pergunta tem-se como objetivo geral “identificar quais as 

concepções e como os fatores/espaços formativos que 

contribuem/contribuíram para o desenvolvimento das concepções de 

contextualização”. Para contemplar o objetivo geral, propõem-se como 

objetivos específicos:  

 Analisar o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) e suas matrizes curriculares para 

verificar a presença de abordagens sobre a contextualização na formação inicial; 

 Caracterizar as concepções dos licenciandos em Química sobre a noção de 

contextualização; 

 Identificar quais espaços formativos do curso de Licenciatura em Química 

contribuem/contribuíram para a formação/aquisição do conceito da 

contextualização. 

Para melhor situar o leitor, o presente trabalho está estruturado da seguinte 

forma:  

O primeiro capítulo denominado “POR ONDE ANDEI... A BUSCA PELO QUE 

DIZ A LITERATURA” descreve o aporte teórico que sustenta está pesquisa. Nesse 

sentido, apresentamos aspectos históricos e concepções sobre a Contextualização, , 

assim como o seu diálogo com a Formação Inicial de Professores.  
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O segundo capítulo nomeado de “OS CAMINHOS QUE PERMEIAM A 

PESQUISA“ apresenta o caminho trilhado pela pesquisadora para a efetivação desse 

estudo.  

No terceiro capítulo intitulado “O QUE ENCONTRAMOS?” são apresentados a 

análise dos dados e os resultados da pesquisa,  que dividimos em duas partes, 

análise do Projeto Pedagógico de Curso (PPC) e a descrição e análise do Grupo Focal 

(GF).  

Ao final do trabalho são apresentadas “ALGUMAS CONSIDERAÇÕES”, 

longe de serem as finais, sobre o processo investigativo, a análise dos dados e 

resultados, assim como são elencadas inquietações que emergiram a partir do estudo. 

Destaca-se que esta pesquisa está associada ao Grupo de Pesquisa Ensino de 

Química e Sociedade (GEPEQS/CNPq), vinculado ao Programa de Pós-Graduação 

em Educação Científica e Formação de Professores (PPG-ECFP) da Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), na modalidade de mestrado acadêmico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



     

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
“Ninguém é suficientemente perfeito 

que não possa aprender com o outro 

(Francisco de Assis).” 
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CAPÍTULO 1 – POR ONDE ANDEI... A BUSCA PELO QUE DIZ A 
LITERATURA 

 

 

A fim de realizar o presente estudo nos debruçamos na literatura para a 

construção do referencial teórico que sustenta a nossa investigação. Realizamos a 

discussão sobre o conceito de contextualização traçando sua evolução histórica, as 

recomendações dos documentos oficiais de educação, as diferentes perspectivas de 

compreensão da contextualização e, por fim, buscamos estabelecer o diálogo entre a 

Formação Inicial de Professores e a Contextualização. 

 

1.1- Contextualização no Ensino de Química 

 

Inúmeros são os trabalhos que discutem a contextualização no Ensino de 

Química como um meio para a promoção de um ensino que seja transformador e 

mais significativo (WARTHA; FALJONI-ALÁRIO, 2005; SILVA, 2007; PINHEIRO, 

2012; WARTHA; SILVA; BEJARANO, 2013; LIMA, 2017). Lima (2017) destacou a 

importância dos trabalhos que buscam fazer essa reflexão, uma vez que 

[...] colaboram com o aprimoramento do estudo do termo contextualizar. 
Além disso, são apresentados como meio de promover o ensino-
aprendizagem mediante o contexto dos estudantes, propiciando, dessa 
forma, uma aprendizagem de qualidade e incentivando o desenvolvimento 
do pensamento crítico para compreender o meio que o cerca (p.19). 

 

No entanto, apesar do aprofundamento desse debate, é possível perceber que 

o Ensino de Química tem ocorrido de modo acrítico, não reflexivo e desconectado da 

realidade dos sujeitos (LOPES, 2007; SANTOS, SCHNETZLER, 2010; RONCH et al., 

2016). Dessa forma, a noção de contextualização ganha notoriedade ao indicar a 

busca por um ensino pautado na criticidade, na reflexão, na conexão com a vivência e 

na perspectiva de torna-lo mais significativo (SILVA, 2007; WARTHA, SILVA, 

BEJARANO, 2013).  

Com vistas à compreensão sobre como emergiu o conceito de contextualização 

discutimos a seguir o processo histórico de construção e consolidação deste conceito. 
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1.2- Breve Histórico sobre a Contextualização 

 

Podemos afirmar que a contextualização é um termo relativamente novo em 

nosso debate sobre educação, desde que foi introduzido por meio dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM). Cabe aqui destacar que 

muito embora o uso do termo contextualização seja comum, quando este foi 

enunciado não apresentava significado linguístico no dicionário. A expressão que 

mais se aproximava era o verbo contextuar (MACHADO, 2005).  Para Machado 

(2005, p. 53), “[...] contextuar significa enraizar uma referência em um texto, de onde 

fora extraída, e longe do qual perde parte substancial de seu significado”.  

Nos PCNEM, o ato de contextualizar os conteúdos significa compreender que 

existe uma relação entre o sujeito e os conteúdos que estão sendo estudados. Este 

documento afirma que a contextualização é um recurso que a “escola tem para retirar 

o aluno da condição de espectador passivo” (BRASIL, 2000, p. 91), além disso, pode 

ser um recurso que visa “[...] tornar a aprendizagem significativa ao associá-la com 

experiências da vida cotidiana ou com os conhecimentos adquiridos 

espontaneamente” (BRASIL, 2000, p. 94). 

Conforme exposto, a palavra contextualização é primeiramente enunciada nos 

documentos oficias por meio dos PCNEM. Segundo Lopes (2002) “o conceito de 

contextualização foi desenvolvido pelo MEC por apropriação de múltiplos discursos 

curriculares, nacionais e internacionais, oriundos de contextos acadêmicos, oficiais e 

das agências multilaterais” (p. 390).  

A contextualização aparece nos PCNEM associada à noção de 

interdisciplinaridade:  

Tínhamos um ensino descontextualizado, compartimentalizado e baseado 
no acúmulo de informações. Ao contrário disso, buscamos dar significado ao 
conhecimento escolar, mediante a contextualização; evitar a 
compartimentalização, mediante a interdisciplinaridade; e incentivar o 
raciocínio e a capacidade de aprender (BRASIL, 2000, p. 4). 

 

Os conceitos de interdisciplinaridade e contextualização aprecem  no PCNEM 

como recursos para produzir mudanças no ensino, ao representar o ensino como um 

método para formar para vida, para produzir indivíduos críticos, reflexivos, com 
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vistas à valorização do seu cotidiano e ancorado na compreensão de que os 

estudantes possuem saberes para além do conteúdo da sala de aula. O PCNEM 

apresenta que “a contextualização pode ser um recurso para conseguir esse objetivo. 

Contextualizar o conteúdo que se quer aprendido significa, em primeiro lugar, 

assumir que todo conhecimento envolve uma relação entre sujeito e objeto” (BRASIL, 

2000, p. 78). 

Especificamente sobre o Ensino de Química, Ricardo (2005) apontou que os 

PCNEM 

[...] começa com uma reflexão acerca do ensino de química ainda praticado 
nas escolas, no qual se privilegia as informações desarticuladas da realidade 
dos alunos. Destaca-se, por outro lado, um ensino de química capaz de 
contribuir para uma interpretação do mundo através dos conhecimentos que 
ela pode proporcionar. Sugere-se um ensino que rompa com a visão de 
verdade absoluta da ciência e que possibilite ao aluno participar desse 
mundo em transformação (RICARDO, 2005, p. 32). 

 

Destacamos que apesar de o termo contextualização ter ganhado destaque a 

partir da promulgação dos PCNEM, o seu significado é anterior às menções nos 

documentos oficias de educação, uma vez que a significação da contextualização 

aparece em outros trabalhos. Kato e Kawasaki (2011) apontaram que: 

[...] a necessidade da contextualização do ensino surgiu em um 
momento da educação formal no qual os conteúdos escolares eram 
apresentados de forma fragmentada e isolada, apartados de seus 
contextos de produção científica, educacional e social. [...] Os saberes 
ensinados aparecem como saberes sem produtores, sem origem, 
sem lugar, transcendentes ao tempo, ensinando-se apenas o 
resultado, isolando-os da história de construção do conceito, 
retirando-os do conjunto de problemas e questões que os originaram. 
Nesta perspectiva de ensino, os currículos escolares tornam-se 
inadequados à realidade em que estão inseridos, pois estão centrados 
em conteúdos muito formais e distantes do mundo vivido pelos 
alunos, sem qualquer preocupação com os contextos que são mais 
próximos e significativos para os alunos e sem fazer a ponte entre o 
que se aprende na escola e o que se faz, vive e observa no dia a dia. É 
neste âmbito que a contextualização do ensino toma forma e 
relevância no ensino de ciências, já que se propõe a situar e 
relacionar os conteúdos escolares a diferentes contextos de sua 
produção, apropriação e utilização (grifo nosso, p.36). 
 

Desse modo, a contextualização emerge a partir da necessidade de significar o 

conteúdo ensinado, para que este não ocorra de modo isolado.  
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Em 1981 Lutfi já apontava a necessidade de um ensino pautado por uma 

reflexão crítica e que levasse o estudante a refletir sobre o seu dia a dia, ou seja, sobre 

o seu cotidiano, a partir dos saberes construídos em sala de aula. Chassot (1995) 

também discutiu a necessidade de um ensino de Química pautado nos diferentes 

saberes, sejam eles sociais, históricos, cotidianos ou populares, direcionado não 

apenas para a construção de conhecimento, mas para uma nova leitura de mundo. 

Rodrigues e Amaral (1996) apud Kato e Kawasaki (2011) defenderam a ideia de que o 

processo de contextualização consiste em trazer o contexto do estudante para sala de 

aula, de modo que o contexto seja o objeto de ensino-aprendizagem. 

Diante disso, é possível perceber que o significado da contextualização, ainda 

que sob uma nomenclatura diferente, já estava presente em discussões sobre o ensino 

de Química anteriores aos PCNEM. No entanto, não podemos desconsiderar que a 

partir das recomendações realizadas pelos documentos oficiais (DCN, PCN+, 

PCNEM) é que a contextualização passou a ser discutida e, consequentemente, 

difundida por meio de trabalhos, livros e outros meios de divulgação científica 

(ABREU, 2010).  

A contextualização vem sendo apropriada pelos professores com diferentes 

significações. Santos e Mortimer (1999), em paralelo à promulgação dos PCNEM, 

desenvolveram pesquisa na qual buscavam identificar as concepções de professores 

da rede de ensino sobre a contextualização. Os autores identificaram que quase todos 

os docentes investigados “[...] descreveram a contextualização como sinônimo de 

abordagem de situações do cotidiano” (SANTOS; MORTIMER, 1999, p.5). Este 

resultado, segundo estes autores “[...] parece indicar um certo reducionismo do 

princípio curricular de contextualização à mera ilustração do conhecimento químico 

por fatos do cotidiano” (ibid, p. 5), uma vez que o ensino continua centrado nos 

conceitos científicos e não é abordada a relação dos conceitos com a construção de 

atitudes e valores para o desenvolvimento da sociedade. Além disso, Santos e 

Mortimer (1999) apontaram que grande parte dos professores compreendeu que a 

contextualização pode facilitar a aprendizagem dos estudantes por “[...] propiciar 

uma maior interação professor-aluno e uma maior participação dos alunos, o que 

favorece o processo dialógico em sala de aula.” (p. 6).  
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Já na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), especificamente na área de 

Ciências da Natureza, tem-se que,  

a contextualização social, histórica e cultural da ciência e da tecnologia é 
fundamental para que elas sejam compreendidas como empreendimentos 
humanos e sociais [...] A contextualização dos conhecimentos da área supera 
a simples exemplificação de conceitos com fatos ou situações cotidianas 
(BRASIL, 2018). 

 

Diante do exposto, pode-se afirmar que, desde a publicação dos PCNEM em 

1999, alguns estudos foram realizadas a fim de compreender e conceituar a 

contextualização. Neste sentido, diversas concepções emergiram, fazendo com que a 

contextualização seja considerada um termo polissêmico, ou seja, com diversos 

significados. A seguir discutimos as diferentes concepções sobre a contextualização. 

 

1.3- Concepções sobre a contextualização 

 

Conforme mencionado anteriormente, existem diferentes concepções sobre a 

contextualização. Pinho (2014) afirmou que a existência de diferentes sentidos ou 

significados pode estar relacionado com o aumento da produção de livros didáticos 

após a publicação dos PCNEM, uma vez que os livros foram reformulados para 

atender as recomendações de se ter um ensino contextualizado. 

Uma análise de livros didáticos feita por Wartha e Alário (2005) permitiu 

perceber que naquela época a contextualização era abordada nesses materiais em 

duas perspectivas, uma “de entender a contextualização mais como descrição de 

fatos e processos do cotidiano do aluno e outra tendência que entende 

contextualização como estratégia de ensino-aprendizagem facilitadora da 

aprendizagem dos alunos” (p. 46).  

Ancorados na produção científica, faremos a seguir uma discussão sobre as 

diferentes concepções sobre a contextualização quem vêm sendo difundidas nos 

últimos anos, a saber: Contextualização como forma de abordar o cotidiano; 

Contextualização sócio-científica; Contextualização com enfoque no meio ambiente e 

Contextualização sócio-histórica (PINHO, 2014).   
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1.3.1- Contextualização como forma de abordar o cotidiano 

 

A prática de citar o cotidiano como forma de contextualizar o ensino tem se 

tornado cada vez mais corriqueira. Para os professores é uma alternativa para atrelar 

os assuntos abordados com a vivência do estudante. No entanto, a ausência de 

problematização faz com que essa concepção de contextualização seja compreendida 

como uma percepção simplista, reducionista e acrítica do ato de contextualizar o 

ensino (PINHO, 2014; SILVA, 2007; SANTOS; MORTIMER, 1999). Uma vez que o 

cotidiano é utilizado apenas para exemplificar ou para motivar os estudantes na 

participação de atividades, sem que haja discussão ancorada na reflexão, essa forma 

de contextualização não gera possibilidade de formação crítica que proporcione ao 

discente uma nova leitura de mundo a partir do conhecimento científico (WARTHA; 

ALÁRIO, 2005). Em uma pesquisa realizada com professores, Santos e Mortimer 

(1999) apontaram que  

praticamente todos descreveram a contextualização como sinônimo de 

abordagem de situações do cotidiano. [...]. Isso parece indicar um certo 
reducionismo do princípio curricular de contextualização à mera ilustração 
do conhecimento químico por fatos do cotidiano (p. 5, grifos nossos). 

 

Tem-se observado que o cotidiano tem sido utilizado como ação motivadora. 

De acordo com Pinho (2014, p. 36) “contextualizar possui aspecto motivador, uma 

vez que ao abordar o cotidiano, estar-se-ia a princípio lidando com questões de 

interesse dos indivíduos, próximos a eles, gerando então incentivo”. O autor faz uma 

sinalização quanto ao uso do cotidiano na perspectiva de motivar os estudantes, uma 

vez que, apesar de alguns temas já consolidados no ensino de Química possuírem 

relevância social, não necessariamente os alunos serão motivados por eles. Dessa 

forma o “[...] principal problema das apostas voltadas ao cotidiano é a falta de 

reflexão e questionamento em relação ao próprio cotidiano” (PINHO, 2014, p. 38). 

É importante destacar que normalmente os temas extraídos do cotidiano são 

apresentados pelos professores sem que haja discussão com a turma. Dessa forma, a 

possibilidade de geração de diálogo se esvazia. Assim, a “[...] contextualização se 

resume a exemplificação ou ilustração dos conteúdos abordados” (PINHO, 2014, p. 

40). Apesar de, às vezes, ser trabalhada de forma simplista não se pode deixar de 
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destacar a importância dessa abordagem se for trabalhada como ponto de partida 

para a promoção da aprendizagem, conforme sugerem Berger e Luckmann (2009) 

apud Pinho (2014). 

De acordo com Pinho (2014, p. 41), a contextualização como forma de abordar 

o cotidiano “[...] se apresenta frágil e ainda em fase de amadurecimento [...] é preciso 

refletir em relação ao que está sendo abordado e se isso apresenta significado aos 

estudantes ou não”. Dessa forma, é preciso considerar a intencionalidade (como 

aspecto motivador ou para dar significado ao conteúdo) ao utilizar esse tipo de 

abordagem contextualizada em sala de aula. 

 

1.3.2- Contextualização Sócio-Científica 

 

A abordagem sócio-científica possui relação com as concepções de 

contextualização que envolve o meio ambiente, além dos aspectos históricos, sociais 

dentre outros. No entanto, de acordo com Pinho (2014) a contextualização sócio-

científica, 

[...] tem por objetivo principal o desenvolvimento da cidadania, da 
consciência ambiental e do pensamento crítico em relação à ação do homem 
no meio. Se difere das apostas focadas no cotidiano pelo seu cunho 
transformador, uma vez que a primeira se apresenta de modo a promover 
incentivo, motivação e comprovação de teorias, a segunda se preocupa com 
o papel dos indivíduos como agentes responsáveis pelas mudanças na 
sociedade (p.45). 

 

Para Santos e Mortimer (2009), esse tipo de abordagem busca  
uma educação em que os alunos possam refletir sobre a sua condição no 
mundo frente aos desafios postos pela ciência e tecnologia (C&T). Isso se 
insere dentro do propósito de educação em ciências com função social, que 
também tem sido denominado de letramento científico (p. 193) 

 

As aulas a partir da abordagem da contextualização sócio-científica, 

normalmente, utilizam as questões sócio-cientificas (QSC)2 que podem ser 

                                                 
2 Santos (2007) define como Aspectos Sóciocientíficos (ASC) - entendemos que questões ambientais, 
políticas, econômicas, éticas, sociais e culturais relativas à ciência e à tecnologia são inerentes à 
atividade científica e que a sua abordagem no currículo pode ser feita: de forma temática, no sentido 
de tópico ou assunto amplo em que essas questões estão imbricadas (e.g. poluição ambiental, 
transgênicos, recursos energéticos etc.); ou de forma pontual, com exemplos de fatos e fenômenos do 
cotidiano relativos a conteúdos científicos que ilustram aplicações tecnológicas envolvendo esses 
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compreendidas como situações relevantes e controversas ligadas à vivência em 

sociedade, e que podem ser utilizadas em sala de aula para promover discussões que 

busquem a sua compreensão (SOUZA; GEHLEN, 2017). 

Segundo Conrado e Nunes-Neto (2018), as QSC podem ser compreendidas 

como, 

problemas ou situações geralmente complexos e controversos, que podem 
ser utilizados em uma educação científica contextualizadora, por permitir 
uma abordagem de conteúdos inter ou multidisciplinares, sendo os 
conhecimentos científicos fundamentais para a compreensão e a busca de 
soluções para estes problemas. [...] Bons exemplos de QSC são: aquecimento 
global, perda de biodiversidade, extinção de abelhas com consequente 
redução da produção de vegetais, poluição hídrica, racismo, entre outros 
(p.87). 

 

Nesse sentido, as QSC podem ser utilizadas no campo educacional como, 

uma estratégia didática ou um método de ensino que permita aos estudantes 
mobilizar e aprender sobre determinados conteúdos, de modo 
contextualizado, assim como compreender criticamente a Natureza da 
Ciência e desenvolver habilidades relacionadas ao pensamento crítico 

(CONRADO; NUNES-NETO, 2018, p. 88, grifo nosso). 
 

É importante destacar que a abordagem das QSC dentro do campo 

educacional é recente, conforme apontou Queiroz (2019, p. 32),  

[...] abordagem de QSC no ensino de ciências constitui um tema de pesquisa 
recente e em desenvolvimento dentro da comunidade de pesquisa em 
educação científica, de modo que investigar as discussões envolvidas nesse 
processo pode possibilitar uma visão preliminar da compreensão de QSC 
presente na pesquisa em educação em ciências no Brasil, elucidando 
elementos relacionados à sua abordagem no ensino e sinalizando para 
aspectos que demandam aprofundamentos. 

 

A contextualização sócio-científica diz respeito ao uso de temas sócio-políticos 

“com o intuito de gerar aprendizagens significativas e a problematizar o papel da 

ciência e do cientista em nossa sociedade atual, sendo este papel muitas vezes visto 

de maneira equivocada pelos estudantes” (PINHO, 2014, p. 43).  

Para Santos (2007), com base na contextualização prevista nos currículos esta,  

poderá ser constituída por meio da abordagem de temas sociais e situações 
reais de forma dinamicamente articulada que possibilite a discussão, 
transversalmente aos conteúdos e aos conceitos científicos, de aspectos 
sociocientíficos (ASC) concernentes a questões ambientais, econômicas, 

                                                                                                                                                         
aspectos; ou ainda por meio de questões dirigidas aos estudantes sobre esses aspectos (SANTOS; 
MORTIMER, 1999. p. 192) 
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sociais, políticas, culturais e éticas [...] Ao se discutirem ASC, vão emergir 
em sala de aula diferentes pontos de vista, que poderão ser problematizados 
mediante argumentos coletivamente construídos, com encaminhamentos de 
possíveis respostas a problemas sociais relativos à ciência e à tecnologia. 
Esse diálogo cria condições para a difusão de valores assumidos como 
fundamentais ao interesse social, aos direitos e aos deveres dos cidadãos, de 
respeito ao bem comum e à ordem democrática. (p.6). 

 

A possibilidade de articulação dos ASC ou QSC com os conteúdos científicos e 

o contexto dos estudantes possui bastante relevância para que os discentes possam 

perceber, com base nas discussões realizadas em sala de aula, a conexão dos 

conteúdos com o mundo. De acordo com Queiroz (2019, p. 28) “por serem problemas 

complexos, interdisciplinares, multidimensionais e controversos que envolvem 

CTSA, as QSC apresentam potencialidades de serem utilizadas dentro do contexto 

educacional”. Além disso, é possível por meio das problematizações trabalhar no 

sentido de buscar soluções e/ou tomar decisões em uma perspectiva crítica e 

reflexiva (SANTOS, 2007). Assim, trabalhar a contextualização na perspectiva 

sociocientífica pode ocorrer por meio da utilização de temas geradores, de situações-

problema, assim como por meio do enfoque Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) 

(PINHO, 2014). 

 

1.3.3- Contextualização com enfoque nas questões ambientais 

 

Apesar do meio ambiente e/ou as questões ambientais serem consideradas 

uma Questão Sócio-Científica, esta concepção de contextualização se relaciona com a 

perspectiva de gerar conhecimento a partir do meio ambiente. Segundo Pinho (2014), 

o uso “do tema meio ambiente no currículo propicia o desenvolvimento da 

sensibilidade socioambiental e leva os estudantes a contemplar o conhecimento 

Químico e a enxergar sua importância” (p. 47). 

É importante destacar que o uso do meio ambiente nas aulas de Química 

muitas vezes está atrelado ao estudo dos impactos ambientais ocasionados, algumas 

vezes, pelo uso inadequado de produtos tóxicos, fazendo com que as pessoas 

desenvolvam uma visão negativa dessa ciência. Nesse sentido, deve-se tomar 
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cuidado ao fazer esse tipo de abordagem para que não se saliente a criação de 

estereótipos sobre a Química.  

Para Pinho (2014), a contextualização no enfoque do meio ambiente tem por 

finalidade, 

[...] a preocupação com o meio, problematizando o papel da Educação na 
formação de indivíduos que possam refletir a ação antropológica de maneira 
crítica e proporcionar discussões acerca da sustentabilidade, da utilização de 
recursos cada vez mais escassos em uma sociedade que não para de crescer 
(p.50). 
 

Acredita-se que o enfoque no meio ambiente também está relacionado com as 

exigências do próprio currículo, uma vez que a Educação Ambiental faz parte dos 

conteúdos do Ensino Médio e vem sendo bastante cobrada no Exame Nacional do 

Ensino Médio, o que faz com que os professores busquem trabalhar este enfoque em 

sala de aula. No entanto, a abordagem do meio ambiente de modo contextualizado 

tem sido apresentada pelos professores de modo simplista e ateórico, baseando-se 

em “perspectiva da mídia sensacionalista e sua visão unilateral quanto à ciência e o 

fazer científico” (FERNANDES, 2011 apud PINHO, 2014, p. 49). Por isso, muitas 

vezes a temática é esvaziada pela ausência de teorias, problematizações e análise 

crítica (PINHO, 2014). 

 

1.3.4- Contextualização sócio-histórica 

 

A compreensão da sociedade e da Ciência enquanto uma construção humana 

não pode ocorrer sem que a história seja considerada. Quando se fala em 

contextualização sócio-histórico se diz respeito ao uso da história para contextualizar 

o conteúdo. O estudo da história da evolução dos conceitos faz com que os discentes 

compreendam o conhecimento científico como uma construção e não como se a 

Ciência fosse algo absolutamente verdadeiro e acabado (PINHO, 2014). Nesse 

sentido,  

[...] a contextualização sócio-histórica busca dar sentido aos conteúdos 
estudados, uma vez que apresenta o impacto da ciência durante os séculos e 
seu papel na sociedade, não se reduz a mera citação de aplicações do 

conhecimento químico com o intuito de motivar alunos (PINHO, 2014, p.51 
grifo nosso). 
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Assim, a história tem sido utilizada em sala de aula para a promoção de um 

ensino contextualizado, na perspectiva de evitar uma visão da Ciência acrítica, 

neutra e descontextualizada (REZENDE, 2008). Gonzales (2004) afirma que a 

contextualização histórica visa mostrar como surgem as ideias e teorias científicas 

frente a uma visão aproblemática no ensino de ciências. Para Ricardo (2005), 

uma das formas de tratar os saberes escolares de modo a amenizar sua 
descontextualização, a fim de que não seja passada a idéia de que os saberes 
científicos são um produto acabado, com começo, meio e fim em si mesmos, 
é o uso da história da ciência (p. 214).  

 

Segundo Pinho (2014), o uso da história como forma de contextualizar o 

conteúdo pode ocorrer de modo reducionista, problematizadora ou ampliada. Na 

perspectiva reducionista “contextualizar historicamente é simplesmente apresentar a 

história do assunto estudado ou a história dos cientistas envolvidos na temática” (p. 

51). Na ótica problematizadora “os educadores buscam levantar questões voltadas 

aos tempos da Ciência e os limites encontrados durante o passar dos séculos, 

apresentando a influência de diversos fatores na construção do conhecimento 

científico” (p. 51). Já na visão ampliada,  

contextualizar historicamente seria apresentar a construção da ciência com o 
foco no homem, suas descobertas e desafios em meio a um mundo repleto 
de diferentes intencionalidades, que podem dificultar ou facilitar a produção 
científica. É refletir acerca dos erros, das limitações e da influência de seus 
avanços na busca por uma compreensão crítica, que não percebe a ciência 
como algo terminável. Nesse âmbito, debater sobre o papel do cientista em 
nosso mundo contemporâneo gera discussões quanto a sua neutralidade, 
promovendo um ensino problematizador (p. 52). 

 

O uso da História das Ciências para a compreensão da Natureza da Ciência já 

era considerada por Michael Matthews como uma Abordagem Contextual (AbC). 

Segundo Matthews (1994) apud Teixeira, Freire Jr. e El-hani (2009, p. 536) a AbC tem 

duas perspectivas, a minimalista e a maximalista, que consiste “[...] na inclusão de 

alguns tópicos isolados sobre determinados fatos históricos e datas, pequenas 

biografias, alguns conceitos epistemológicos etc., quando determinados assuntos 

forem estudados” e “as dimensões históricas, filosóficas e culturais da ciência 

permeiam um currículo como um todo, sendo abordadas explicitamente, ou o 

próprio currículo seja organizado em bases históricas”, respectivamente.  
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Matthews (1995, p. 166) apontou que é necessário “uma educação em ciências, 

onde estas sejam ensinadas em seus diversos contextos: ético, social, histórico, 

filosófico e tecnológico”. Nesse sentido, deve-se atentar a como a história é utilizada 

para a promoção da aprendizagem, de modo que não ocorra apenas a reprodução de 

dados históricos, mas que levem os estudantes a aprenderem a partir da história das 

ciências. De acordo com Forato et al (2012) reside aí o enfrentamento de dificuldades 

e obstáculos para a inserção da história no ensino de ciências. 

 

Destaca-se que foram apresentadas algumas das concepções sobre a 

Contextualização, mas que não se restringe a apenas estas, conforme dito no início 

deste trabalho, trata-se de um termo que apresenta diversos significados. Nas 

concepções apresentadas foi possível perceber seus diferentes sentidos, o que 

contribui para a compreensão de que o ensino contextualizado pode ocorrer de 

diferentes maneiras. Conhecer essas compreensões sobre a contextualização 

direciona para se concretizar na escola o que os documentos oficiais de educação 

apresentam como fundamentos da educação: o ensino contextualizado.  

 

1.4- Uma síntese sobre a Formação de Professores de Química 

 

Inúmeras são os estudos sobre a Formação de Professores. Historicamente os 

cursos de formação docente tiveram início a partir da criação da Escola Normal, por 

volta de 1934. Tratavam-se de escolas destinadas a formação de professores para 

ministrarem aulas no ensino básico (elementar). Gatti (2010) apontou que as Escolas 

Normais  

[...] correspondiam à época ao nível secundário e, posteriormente, ao ensino 
médio, a partir de meados do século XX. Continuaram a promover a 
formação dos professores para os primeiros anos do ensino fundamental e a 
educação infantil até recentemente, quando, a partir da Lei n. 9.394 de 1996, 
postula-se a formação desses docentes em nível superior, com um prazo de 
dez anos para esse ajuste (p. 1356) 

 

Naquele período “o professor necessitava saber somente aquilo que ia 

ensinar” (ALMEIDA, 1995, p. 666).   
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A formação para o ensino secundário3 por volta de 1930 passou a ser realizada 

por aqueles que haviam cursado o bacharelado e as universidades acrescentavam a 

sua formação um ano de disciplinas da área de educação, recebendo a titulação de 

profissionais licenciandos, e assim surge o modelo de formação de professores 

conhecido como “3 + 1”. 

Apesar dos grandes avanços e reformas na perspectiva de melhoria da 

formação de professores os estudos ainda apontavam que há “prevalência da 

histórica ideia de oferecimento de formação com foco na área disciplinar específica, 

com pequeno espaço para a formação pedagógica” (GATTI, 2010, p.1357). 

No que concerne à formação de professores de Química, Silva e Oliveira (2009, 

p.44) apontaram que “o que ganha importância é a formação do químico e não do 

professor de Química ou educador químico”. Assim, se torna crucial 

compreendermos os problemas na formação de professores para que possamos 

avançar em busca de uma formação mais completa. Os autores enfatizam que  

Formar um professor de Química exige que, ao final do curso de graduação, 
o licenciado garanta bom conhecimento sobre Química e sobre como se 
ensinar Química, o que envolve muitos aspectos, pois para se ensinar algo 
de modo significativo é preciso transitar muito bem pela área da Química e 
pela área de Ensino de Química. Acontece que muitos cursos de licenciatura 
em Química acabam por privilegiar apenas um dos lados, geralmente o lado 
da Química, buscando garantir que o licenciado, egresso do curso de 
graduação de Licenciatura em Química, possua grande embasamento teórico 
e prático no campo da Química, conhecimento esse que, em alguns casos, 
também pode ser bastante questionável. (SILVA; OLIVEIRA 2009, p.45-46)4 

 

Francisco Junior, Peternele e Yamashita (2009) estabelecem três aspectos que 

necessitam ser discutidos sobre a formação de professores de Química: as 

necessidades formativas, a análise crítica da formação atual e as propostas de 

reestruturação curriculares. De acordo com os autores,  

No que se refere às necessidades formativas e à análise da formação atual, há 
consenso de que o modelo perdurado durante muitos anos, denominado por 
vezes de tradicional ou 3+1 e pautado na racionalidade técnica, é altamente 
insuficiente e não provê, de forma adequada, a necessidade de unificar 

                                                 
3 Corresponde aos Anos finais do fundamental II e ao Ensino Médio. 
4 Consideramos a área de Ensino de Química um campo de conhecimento da Química, assim como é a 
Inorgânica, a Físico-Química, a Orgânica e demais. Mas para facilitar o entendimento, a partir da 
leitura, referiremo-nos à área de Química, considerando a parte técnica apenas, e a área de Ensino de 
Química, considerando a interface entre a parte técnica e humana, como a compreensão da construção 
do conhecimento químico, os aspectos epistemológicos, educacionais e culturais. 



   39  

conhecimentos de caráter pedagógico e específico, além dos aspectos 
teóricos e práticos. Para suplantar tais questões, tem havido uma 
preocupação cada vez mais crescente com a proposição de alternativas para 
a reestruturação curricular dos cursos de licenciatura. Tais alternativas são 
também fomentadas pela nova legislação que exige 400 h de estágio e mais 
400 h de práticas pedagógicas 

 

Para a superação do modelo de ensino que distancia a teoria da prática, que 

supervaloriza o domínio dos conteúdos específicos e menospreza os conhecimentos 

pedagógicos, torna-se essencial o educador químico. Segundo Francisco Junior, 

Peternele e Yamashita (2009, p. 113), “o educador químico configura-se, basicamente, 

por possuir conhecimentos no âmbito da Química e no âmbito da Educação, 

perfazendo uma conexão necessária entre essas duas esferas de conhecimento”, 

fazendo com que ocorram mudanças na formação dos professores de Química. 

Bejarano e Carvalho (2003) sinalizaram sobre as crenças e os conflitos no 

processo de tornar-se professor de ciências. Os autores afirmaram que as crenças 

surgem a partir das vivências enquanto alunos ainda da educação básica, uma vez 

que “é nesse período que ele constrói, numa aprendizagem por observação, formas 

peculiares de entender: os processos de ensino/aprendizagem; o papel da escola, 

além de criar um modelo de professor, entre outros aspectos de crenças 

educacionais” (p.2). Já os conflitos são construídos nas primeiras experiências do ato 

de ensinar. De acordo com Beach e Pearson (1998) citados por Bejarano e Carvalho 

(2003) os 

[...] conflitos se originam de diferentes fontes e se relacionam à dicotomia 
teoria/prática; às atividades planejadas pelos professores novatos e a 
resistência do alunos a essas atividades; ao currículo oficial e as suas 
próprias interpretações curriculares; à burocracia das escolas e as suas 
próprias crenças sobre essa burocracia; e as realidades políticas da escola e 
as idealizações que os professores fazem em relação às mudanças das escolas 
(p.3) 

 

Essas crenças e conflitos podem se tornar barreiras no processo de tornar-se 

professor. Para isso, é crucial que durante a formação essas questões sejam discutidas 

a fim de minimizar possíveis obstáculos na carreira docente. 

Pinheiro, Medeiros e Oliveira (2010, p. 1997) afirmaram que “o que se observa 

no meio educacional é a dificuldade que nosso país enfrenta em formar professores 

que possam responder às necessidades do ensino superior e, consequentemente, do 
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ensino médio”. Nesse sentido, os autores apresentaram que o uso de experimentação, 

analogias, contextualização são algumas das tentativas bem sucedidas que os 

professores devem utilizar para melhorar a sua prática. 

 

1.5- Diálogos entre a Formação Inicial de Professores de Ciências e a 

Contextualização 

 

A formação de professores de Ciências apresenta algumas necessidades 

conforme já apontado por Carvalho e Gil-Pérez (1993) em seu livro Formação de 

Professores de Ciências: tendências e inovações. Destaca-se que apesar da lacuna temporal 

deste livro, o mesmo possui discussões que podem ser consideradas atuais frente as 

discussões sobre a Formação de Professores de Ciências. Carvalho e Gil-Pérez (1993) 

apresentaram nove necessidades formativas do professor de Ciências, a saber: 

i) A ruptura com visões simplistas sobre o ensino de Ciências – é preciso 

compreender as bases epistemológicas do ensino de Ciências. 

ii) Conhecer a matéria a ser ensinada – conhecer a matéria não apenas na 

ordem conceitual, mas as orientações metodológicas, as interações entre 

Ciência, Tecnologia e Sociedade, conhecer o desenvolvimento dos 

conceitos e suas implicações para a sociedade.  

iii) Questionar as ideias docentes de “senso comum” sobre o ensino e 

aprendizagem das Ciências – é preciso refletir a respeito das ideias 

sobre a aprendizagem em Ciências que são construídas a partir da 

vivência enquanto estudantes. 

iv) Adquirir conhecimentos teóricos sobre a aprendizagem das Ciências – 

Buscar compreender a aprendizagem em Ciências a partir dos 

referenciais que discutem a temática, na perspectiva de transformar a 

concepção prática sobre o ensino de Ciências adquiridas enquanto 

estudantes. 

v) Saber analisar criticamente o “ensino tradicional” – Trata-se da 

necessidade de aprender teoricamente sobre o ensino tradicional para 
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(re)construir conceitos que muitas vezes são oriundos da fase de 

discentes da Educação Básica.  

vi) Saber preparar atividades capazes de gerar uma aprendizagem efetiva 

– as atividades não devem ser vistas como forma de comprovar a 

aprendizagem do estudante, mas um espaço para a construção de 

saberes. 

vii) Saber dirigir o trabalho dos alunos – os professores não são 

transmissores de conhecimentos e os alunos receptores. Nesse sentido, 

o docente precisa trabalhar em parceria de modo a conduzir os 

estudantes por meios das atividades e trabalhos para a aprendizagem. 

viii) Saber avaliar – a avaliação não está relacionada apenas ao fracasso ou 

sucesso do estudante, mas como um objeto de aprendizagem e de 

reflexão acerca das práticas, metodologias, tipo de avaliação e dentre 

outras. 

ix) Adquirir a formação necessária para associar o ensino e pesquisa 

didática – há a necessidade de tornar-se professor-pesquisador para 

descontruir à ideia de que há pensadores (pesquisadores) e realizadores 

(professores). A inserção do professor como pesquisador é crucial para 

transformar a prática docente. 

Diante de todas essas necessidades apontadas há mais de duas décadas, temos 

ainda o enfrentamento de algumas questões no ensino de Ciências que precisam ser 

superadas. Lambach (2007, p. 1), por exemplo, considerou que as aulas de Química 

no Ensino Médio têm apresentado características expositivas, centradas na 

transmissão-recepção de conteúdos, na resolução de problemas matemáticos e que 

“essa forma de organizar o conhecimento a ser ensinado tem uma de suas origens na 

formação inicial dos docentes de Química”. O autor apresenta que o Ensino de 

Química pensado na perspectiva da formação do cidadão para uma melhor 

compreensão do mundo não é recente e que cabe se questionar “quais as razões para 

que o ensino de Química venha apresentando as mesmas características há tanto 

tempo” (ibid. p. 15). 
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Na perspectiva de romper com esse modelo de ensino, alguns documentos 

oficiais como os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM) e 

a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) recomendam a contextualização. Os 

PCNEM emergem na perspectiva de alterar a estrutura organizacional curricular da 

escola com o objetivo de superar o ensino descontextualizado, baseado na 

transmissão de conteúdos e de forma compartimentalizada, para isso os PCNEM 

buscam “[...] dar significado ao conhecimento escolar, mediante a contextualização; 

evitar a compartimentalização, mediante a interdisciplinaridade; e incentivar o 

raciocínio e a capacidade de aprender” (BRASIL, 1999, p. 4, grifo nosso).  
 Neste documento há algumas competências básicas para a organização e 

efetivação do ensino, para os quais são indicados alguns pressupostos, dentre eles 

“tratar os conteúdos de ensino de modo contextualizado, aproveitando sempre as 

relações entre conteúdos e contexto para dar significado ao aprendido, estimular o 

protagonismo do aluno e estimulá-lo a ter autonomia intelectual” (BRASIL, 1999, 

p.74). 

A BNCC, o documento normativo mais recente para a Educação Básica, traz 

em seu texto algumas decisões necessárias para a promoção do ensino que assegure 

as aprendizagens dos estudantes. Uma dessas decisões é  

contextualizar os conteúdos dos componentes curriculares, identificando 

estratégias para apresentá-los, representá-los, exemplificá-los, conectá-los e 
torná-los significativos, com base na realidade do lugar e do tempo nos quais 
as aprendizagens estão situadas (BRASIL, 2018, p. 16, grifo nosso) 

 

Dentre as finalidades do Ensino Médio na BNCC temos “garantir a 

contextualização dos conhecimentos, articulando as dimensões do trabalho, da 

ciência, da tecnologia e da cultura” (BRASIL, 2018 p.466). 

 Diante dessas recomendações, se torna crucial que, durante a formação inicial 

os professores conheçam e adquiram concepções sobre o que é a contextualização, 

para que em sala de aula possam exercer a docência seguindo as orientações dos 

documentos norteadores. É válido destacar que são quase inexistentes os trabalhos 

que buscam compreender como a contextualização é discutida nos cursos de 

formação de professores. Essa é uma problemática apontada por Macedo (2013, p. 
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114) de que “a formação inicial do professor que ainda é deficiente na área referente a 

processos de contextualização ou qualquer outra ferramenta de ensino”. 

Os currículos das escolas básicas estão em constantes mudanças, no entanto a 

formação de professores continua focada, principalmente, na aquisição de conteúdos. 

As discussões sobre a prática docente, transposição didática, metodologias de ensino 

entre outras continuam ausentes, e como resultado os professores adentram a 

Educação Básica e reproduzem o ensino visto durante sua formação acadêmica, ou 

seja, aquela em que os conteúdos são trabalhados de forma descontextualizada.  

A formação inicial de professores ainda é percebida de forma desarticulada 

com a prática docente. Há a predominância de disciplinas específicas de Química e 

pouco se discute a prática docente, conforme apontou Romanowski (2011)  

[...] os cursos de licenciatura expressam uma formação centrada na 
transmissão de conhecimentos, pois mesmo com a inclusão de outros 
campos de formação e a distribuição da formação pedagógica ocorra ao 
longo do curso, este nível de predomínio de formação específica se aproxima 
do modelo 3 + 1 (p. 14903) 

 

Além disso, o estágio tem sido entendido como o momento de provar que o 

licenciando tem condições de lecionar5, afinal durante este momento o futuro 

professor apenas observa, planeja e é observado durante as aulas do estágio. Destaca-

se que “o estudo do currículo da educação básica é pouco enfatizado como disciplina 

específica nos cursos, o preparo para a docência é focalizado na disciplina de didática 

e nas disciplinas de didáticas específicas, com pouco tempo dedicado a este estudo” 

(ROMANOWSKI, 2011, p. 14904). 

Assim, segundo a autora, a formação de professores é dividida em duas partes 

em que a desarticulação se manifesta  

[...] entre as instituições de formação com as instituições em que se dá o 
exercício profissional; entre as áreas de formação dos conhecimentos 
específicos e dos conhecimentos pedagógicos; na abordagem destes 
conteúdos pela separação da teoria e da prática; entre professores da 
educação superior e professores da educação básica; entre pesquisa e ensino; 
entre professores formadores e licenciandos (ROMANOWSKI, p.14905). 

 

                                                 
5 É importante destacar que o objetivo do estágio não é este, mas os cursos de licenciaturas têm se 
aproximado do modelo de formação 3 + 1 e o estágio acaba ganhando esta característica. O modelo de 
formação 3 + 1 correspondia a adição de um ano de disciplinas da área de educação nos cursos de 
bacharelados para obtenção da licenciatura (GATTI, 2010).  
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Em concordância, Leite e colaboradores (2018) apontaram fatores que marcam 

a história da formação inicial de professores que necessitam ser superados para a 

melhoria da prática docente e, consequentemente, da Educação Básica. Entre esses 

fatores estão, 

[...] a desarticulação entre a proposta pedagógica e a organização 
institucional dos cursos de licenciatura; o isolamento das instituições 
formadoras diante das novas dinâmicas culturais e demandas sociais 
apresentadas à educação escolar; o distanciamento entre a formação docente 
e os sistemas de ensino da educação básica; a desconsideração do repertório 
de conhecimentos dos docentes em formação; a falta de clareza sobre quais 
são os conteúdos que o futuro professor deve aprender e a restrição da 
atuação do futuro professor à regência em sala de aula, sem considerar as 
demais dimensões da sua atuação profissional (p.728). 

 

Fernandes, Marques e Delizoicov (2016) apontaram a necessidade de que 

durante a formação inicial de professores a contextualização seja trabalhada de modo 

a propiciar aos futuros professores possibilidades de estabelecer conexões entre o 

conteúdo ensinado e a vida dos educandos, dando sentido aos conhecimentos 

científicos. Para estes autores “é preciso que se considere, desde a formação inicial a 

contextualização, não apenas dos conteúdos conceituais relacionados ao tema, mas 

também os conteúdos relacionados especificamente à docência” (p. 5-6).  

Esses apontamentos direcionam a inferir que os estudantes de licenciatura não 

se sentem preparados para o exercício da docência quando encerram a graduação, 

uma vez que durante a formação as questões pedagógicas quase não são discutidas.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
O percurso não é suave, mas a 

chegada é triunfal. (Jonas Carvalho) 
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CAPÍTULO 2 – OS CAMINHOS QUE PERMEIAM A PESQUISA  

 

 

 A metodologia consiste no percurso pelo qual os autores trilharam para 

efetivação dos objetivos propostos no projeto. Para isso, respeitando as questões 

éticas no que tange à pesquisa realizada com seres humanos, o projeto foi submetido 

ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

(UESB), sendo aprovado e cadastrado com o CAAE: 02869618.5.0000.0055. A seguir 

apresentamos o percurso metodológico desta investigação: Definição da Pesquisa, 

Instrumentos Utilizados para a Obtenção dos Dados, Conhecendo o Campo de 

Pesquisa, Perfil dos Participantes, Descrição dos Encontros do Grupo Focal e Análise 

dos Dados. 

 

2.1- Definição da Pesquisa 

 

 Para a realização deste estudo foi proposta uma pesquisa de cunho 

qualitativo, uma vez que a pesquisa compreende o estudo de fenômenos que são 

imensuráveis. Para Silveira e Córdova (2009, p. 31), a “pesquisa qualitativa preocupa-

se [...] com aspectos da realidade que não podem ser quantificados, centrando-se na 

compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais”. A pesquisa qualitativa, 

de acordo com Lüdke e André (2005), é aquela na qual os dados são 

predominantemente descritivos. Nesse sentido, como a pesquisa visa à compreensão 

de como o curso de licenciatura proporciona aos seus estudantes 

adquirir/desenvolver concepções de contextualização para o ensino de química, a 

abordagem qualitativa contempla os nossos objetivos.   

 

2.2- Instrumentos utilizados para obtenção de dados 

 

Para a obtenção de dados, utilizamos o Grupo Focal (GF), que é uma técnica 

da pesquisa qualitativa e que busca informações por meio de discussões entre os 

participantes (MORGAN, 1997). Essa técnica de obtenção de dados se torna 
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adequada para nossa pesquisa, uma vez que o GF é “apropriado para ser usado 

quando o objetivo é explicar como as pessoas consideram uma experiência, uma 

ideia ou evento” (OLIVEIRA e FREITAS, 1998, p. 4). Dentre algumas vantagens sobre 

o uso do GF, destacam-se: 

 Relativa espontaneidade das respostas dos participantes; 

 Oportunidade para observar grande quantidade de interações sobre 

um tópico; 

 Envolvimento entre os participantes (ibid, p. 4-5). 

A fim de se observar os limites, as potencialidades e de aumentar a 

confiabilidade de nossa pesquisa realizamos a validação do instrumento de coleta de 

dados (Apêndice A). Utilizamos a validação interna que, segundo Ribeiro (2018): 

(...) está relacionada com o fato de que múltiplos pesquisadores estabelecem 
concordância quanto aos processos e métodos adotados em um mesmo 
estudo. Isso implica que a validade corresponde à adequação dos 
instrumentos de coleta de dados em relação aos objetivos propostos pelos 
estudos. Essa validação interna pode ser verificada pelos pares. Dessa 
maneira, a validação por pares de um instrumento ou de uma intervenção 
busca estabelecer uma validade holística para a intervenção e/ou 
instrumento, eximindo, assim, a pesquisa de caminhos e resultados 
equivocados, aumentando, assim, a coerência interna da pesquisa. Esse 
processo de validação pelos pares, que se configura uma produção coletiva 
de conhecimento, atribui relevância e confiabilidade à pesquisa (grifo nosso 
p.122). 

 

A validação do instrumento ocorreu com os membros do GEPEQS, os quais 

avaliaram e fizeram alguns apontamentos na perspectiva de aumentar a 

potencialidade do instrumento antes da sua implementação com o grupo de 

participantes. 

No GF, os participantes responderam a um questionário (Apêndice B) inicial 

que tinha por objetivo levantar informações prévias sobre os seus percursos 

acadêmicos. 

Os estudantes também foram solicitados a analisar três situações de aula 

(Quadros 1, 2 e 3) na perspectiva de perceberem se essas situações de aula eram 

consideradas por eles como contextualizadas e qual(is) tipo(s) de contextualização 

poderia(m) estar presente nas situações de aula analisadas.  
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Quadro 1- Primeira situação de aula6 

 

 

 

 

 

Fonte: Os autores 
 

 
Quadro 2- Segunda situação de aula  

Fonte: Os autores 

 

Quadro 3- Terceira situação de aula 

O professor iniciará o conteúdo de tabela periódica, mas antes de discutir os conceitos de 
famílias, períodos e propriedades periódicas, opta por fazer uma discussão sobre o processo 
histórico de organização da tabela periódica, a fim de fazer com que os estudantes 
compreendam o processo evolutivo de construção das Ciências, uma vez que compreende que a 
formação de um conceito deriva de inúmeras situações, sejam sociais, políticas, culturais entre 
outras. Dessa forma, na primeira e segunda aula será apresentada a linha do tempo sobre como 
a tabela periódica foi organizada, sendo evidenciada desde a aglomeração dos elementos 
químicos a partir da Lei das Tríades de Döbereiner em 1817 até a organização baseada na 
periodicidade de Dimitri Mendeleev e Lothar Meyer em 1869. Nas aulas seguintes o professor 
passará as discussões sobre as famílias, períodos e propriedades periódicas buscando apresentar 
além dos conceitos teóricos a aplicabilidade dos elementos químicos no dia a dia dos estudantes. 

Fonte: Os autores 

 

                                                 
6 Apesar da menção de ácidos e bases como funções inorgânicas, apontamos a existências de ácidos e 
bases orgânicos. 

O professor irá iniciar o conteúdo, para isso ele apresenta dois questionamentos em sala: Vocês 
já observaram que às vezes compramos algumas frutas que estão visualmente maduras, mas 
quando comemos está com um sabor de quando está verde? A banana, por exemplo, está lá toda 
amarelinha, mas quando mordemos sentimos o sabor adstringente, característica de quando está 
verde. Por que isso acontece? O professor espera os alunos refletirem sobre o questionamento e 
fala sobre o uso de agroquímicos que aceleram o amadurecimento de frutas, em seguida 
introduz que nesta aula será discutido o conteúdo Cinética Química.  
Nas aulas seguintes o professor discute sobre como as reações químicas ocorrem, para isso usa o 
processo de amadurecimento da banana para mostrar cada fase da teoria das colisões. Passa-se a 
discussão dos fatores que alteram a velocidade de uma reação química. Neste momento, o 
professor ao falar sobre os catalisadores e como eles aceleram a reação retorna ao 
questionamento inicial da aula sobre o porquê da banana estar com a casca amarelinha, no 
entanto apresentar sabor adstringente. Para finalizar e evidenciar o que ocorre, são apresentadas 
as reações de amadurecimento da banana com uso de agroquímicos (catalisador) e sem o uso de 
agroquímicos. 
 

O professor dará início ao conteúdo de ácidos e bases, para isso inicia conceituando o que são 
essas funções inorgânicas. No segundo momento, o professor apresenta uma série de locais e 
situações do dia a dia do aluno em que os ácidos e as bases podem ser encontrados, 
evidenciando a presença do conteúdo químico na vivência do estudante. Na aula seguinte, o 
professor retoma o conteúdo, apresentando como realizar a nomenclatura de ácidos e bases e 
encerra a aula mostrando os nomes oficiais dos ácidos e bases citados (exemplificados) na aula 
anterior.  
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  Solicitamos também que, de modo individual, os participantes da pesquisa 

elaborassem uma sequência de aulas, perfazendo um total de quatro aulas, sobre 

algum conteúdo químico em uma abordagem contextualizada.  A sequência de aula 

nos permitiria observar como a contextualização aparece/se materializa no 

planejamento do futuro professor. 

 

2.3- Conhecendo o campo de pesquisa 

 

O curso de Licenciatura em Química da UFRB teve as suas atividades 

iniciadas no segundo semestre de 2009 no Centro de Formação de Professores (CFP) 

– Campus Amargosa. De acordo com o PPC, o curso deve ser integralizado em no 

mínimo de 8 semestres, perfazendo uma carga horária total de 3192 horas. A 

estrutura curricular, segundo o PPC, está organizada de modo a proporcionar uma 

formação rigorosa tanto nos aspectos específicos quanto pedagógicos, favorecendo a 

formação de um cidadão-educador. Essa estrutura pode ser observada no Quadro 1. 

  

Quadro 4- Aspectos formativos e distribuição de carga horária 

Aspectos formativos Carga horária (horas/aulas) 

Componentes curriculares obrigatórios de 

natureza científica cultural 

2380 horas 

Componentes curriculares optativos 204 horas 

Estágio supervisionado 408 horas 

Atividades Complementares 200 horas 

Carga Horária total do Curso 3192 horas 

Fonte: UFRB (2012) 

 

2.4- Perfil dos participantes 

 

Os estudantes participantes da pesquisa estavam matriculados no componente 

curricular GCFP400 – Oficina de Produção para o Ensino de Química, disciplina de 

caráter obrigatório para o 8º semestre, último período do curso segundo o Projeto 

Pedagógico do Curso (PPC). Na turma havia alunos de semestres variados e, 
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portanto, estabelecemos como critério de participação no grupo focal haver cursado 

ou estar cursando o Estágio Supervisionado em Química IV, compreendido como 

momento final do curso. Do total de nove alunos matriculados na disciplina, oito 

discentes atendiam ao critério para participação do GF, sendo sete mulheres e um 

homem. Desses quatro eram considerados irregulares7, pois estavam no 10º (um 

participante) e 12º semestre (três participantes) e quatro participantes eram 

considerados regulares e estavam no 8º semestre.  

Com base nos dados obtidos com o questionário inicial (Apêndice B), a turma 

possuía uma faixa etária de 23 a 26 anos e todos estavam realizando sua primeira 

graduação. Foi possível identificar ainda, de modo unânime, que os participantes 

afirmaram que o curso de Licenciatura em Química não foi a sua primeira opção. 

Dessa forma, alguns apontaram que a escolha pela Química se deu a partir do 

incentivo de algum professor do Ensino Médio, participação em projetos e por conta 

da nota de corte no Sistema de Seleção Unificada (SISU) ofertada pelo Ministério da 

Educação (MEC), que é o único meio de entrada em alguns cursos da UFRB. 

Dos sujeitos da pesquisa, apenas um atuou durante a graduação como 

professor de Ciências (Química e Física) em uma escola particular de Amargosa-

Bahia. Sobre a participação em grupo de pesquisa, projetos de ensino, pesquisa ou 

extensão todos possuíam experiência, destacando-se o Programa de Institucional de 

Bolsas de Iniciação a Docência (PIBID) e o Pesquisa Ensino Extensão em Educação 

Química (PEQUI). 

 

2.5- Descrição dos encontros do Grupo Focal 

 

Inicialmente, havíamos previsto dois encontros de duas horas cada, 

perfazendo um total de quatro horas. No entanto, houve a necessidade de um 

terceiro momento (portanto de mais duas horas), para que pudéssemos alinhar 

algumas questões da pesquisa. A seguir, faremos a descrição dos encontros 1, 2 e 3 

aos quais chamamos respectivamente de “O início da caminhada, as primeiras 

                                                 
7 São considerados irregulares aqueles que extrapolam o limite de conclusão de curso, segundo o PPC 
de 8 semestres. 
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questões que norteiam a investigação”, “Buscando concepções da contextualização 

por meio das vozes dos futuros professores de Química” e “Vozes que emergem e 

continuam falando sobre a contextualização”.  

 

2.5.1- O início da caminhada, as primeiras questões que norteiam a investigação. 

 

O primeiro encontro foi marcado por um misto de tensão, ansiedade e 

problemas técnicos. Todo início é complicado e, mesmo sendo planejado, somos 

surpreendidos pelas “falhas do sistema”, a começar pelo equipamento projetor que 

queimou no início do grupo focal.  

Para não atrasar as atividades, iniciamos sem a projeção planejada, 

conversando com os participantes sobre a proposta de grupo focal. Explicamos como 

é esse método de construção de dados, além de evidenciar que eles poderiam ficar 

bastante à vontade em suas falas. Aproveitamos o momento para dialogar sobre o 

objetivo da pesquisa e quais os questionamentos que buscamos responder. Seguimos 

apresentando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice C) 

enunciando, principalmente, a respeito dos benefícios e riscos da pesquisa e a forma 

pela qual buscaríamos a minimização desses riscos. Dito isto, e após a devida 

assinatura e recolhimentos dos termos, solicitamos que os participantes se 

apresentassem. Durante a apresentação percebemos que os participantes não 

estavam agindo com naturalidade, pois havia certa tensão na entonação da voz e 

alguns estavam falando bem baixinho. Ao perceber isso falamos mais uma vez sobre 

a presença da câmera, mas que eles não se preocupassem com o fato de estarem 

sendo filmados, uma vez que o uso da filmagem era apenas um auxílio para o 

processo de transcrição. Em seguida, solicitamos que respondessem ao questionário 

inicial (Apêndice B).  

No questionário, o segundo item solicitava um pseudônimo, de forma que 

pedimos que cada um escolhesse um elemento químico, mas que não podia se 

repetir, assim conferimos um a um para que não houvesse duplicidade. O 

pseudônimo escolhido será utilizado para a codificação dos sujeitos de pesquisa de 

forma a garantir seu anonimato, conforme previsto pelo TCLE. 
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Após alguns minutos de espera nesse processo de troca de equipamento Data 

Show é que retomamos o caminhar da pesquisa utilizando a projeção como suporte. 

Explicamos para os participantes que o grupo focal estava divido em dois encontros 

mas que, caso fosse necessário, faríamos um terceiro momento.  

Sobre o primeiro encontro apresentamos que este estava dividido em algumas 

etapas e que a primeira envolvia as questões iniciais sobre o processo de entrada na 

universidade. O objetivo desse momento foi fazer com os participantes ficassem mais 

a vontade para se expressar, com o qual percebemos que contar suas próprias 

histórias se tornou um momento relaxante. Dessa forma, foi projetada a figura 1 e 

levantamos o questionamento sobre a conclusão do Ensino Médio e a escolha pelo 

curso superior ou, mais que isso, a escolha pela Licenciatura em Química. 

 
Figura 1- Indecisão sobre a escolha do Curso Superior 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fonte: Adaptado de Rabiscos do Antenor8 

 

Após a explanação sobre o processo de escolha e sua chegada ao curso de 

Licenciatura em Química na UFRB os participantes já estavam bem à vontade, 

falando de modo leve, então passamos ao segundo momento do encontro que foi a 

discussão sobre a preparação para a docência. Este momento objetivou compreender 

o processo de formação dos futuros professores de Química, explorando como eles 

                                                 
8 Disponível em < http://rabiscosdoantenor.blogspot.com/2012/09/jovens-estudam-humanas-
mercado-pede.html> Acesso em Mai. 2019. 
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percebem a sua formação, os limites e potencialidades de se constituir como 

professor de Química.   

Para ilustrar e introduzir os questionamentos foi projetada uma imagem 

(Figura 2) que apresenta algumas limitações no processo formativo, sejam pessoais 

e/ou acadêmicas. Após visualização da imagem foi solicitado que os participantes 

refletissem e falassem sobre essas dificuldades: Como fizeram para vencer as 

limitações? Como isso é transportado para o se tornar, o ser professor? De que forma 

passar por essas situações influenciou pensar a prática docente de vocês?  

 
Figura 2- Dificuldades no processo formativo 

 
Fonte: adaptado de Gartic9 

 

Os estudantes apresentaram as dificuldades e limitações que eles percebem 

dentro curso, que são limitações de cunho formativo, acadêmico, emocionais, e 

dentre outras até as limitações pessoais, como a saída de casa, por exemplo. 

Finalizada esta etapa, passamos a discutir sobre o preparo para atuar como 

professores da Educação Básica. Os futuros professores apresentaram seus medos 

com relação à atuação docente, uma vez que não se sentem preparados para ser 

professor e que compreendem que algumas percepções que não foram trabalhadas 

na formação inicial poderão posteriormente serem ampliadas por meio de formação 

continuada.  

                                                 
9 Disponível em <https://gartic.com.br/_goku/desenho-jogo/1248409466> Acesso em Mai. 2019. 
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Os estudantes relataram que uma das grandes limitações é a não existência de 

relação entre teoria e prática, conteúdo químico e prática docente, além da grande 

quantidade de disciplinas de Química Geral, Orgânica, Físico-química, Química 

Analítica e Química Inorgânica em comparação as disciplinas de Ensino de Química. 

Em seguida, dialogamos sobre a importância de ensinar Química e quais as 

concepções de contextualização.  

Depois de realizadas as discussões e reflexões, conversamos sobre a 

necessidade de termos três encontros ao invés de dois, uma vez que não 

conseguimos cumprir com o planejado para o primeiro encontro.  

Neste encontro percebemos que muitas vezes os participantes se estendiam 

nas falas, contando algumas histórias que fugiam do objetivo do grupo focal. Na 

medida do possível tentamos moderar sem sermos ríspidos para que o ambiente 

favorável não fosse desarticulado. Compreendemos que precisamos buscar meios de 

melhor direcionar as falas para que não se perca o foco. 

 

2.5.2- Buscando concepções da contextualização por meio das vozes dos futuros 

professores de Química 

 

Em um grupo focal é essencial que se crie um ambiente leve e harmonioso 

para que os participantes se sintam a vontade para falar, assim o segundo encontro 

foi iniciado com um café da manhã, e este momento foi utilizado como ambiente de 

integração para a retomada das atividades.  

Para situar os participantes, iniciamos o segundo encontro retomando as 

discussões do primeiro. Expliquei que o momento anterior (encontro 1) foi 

extremamente importante para situar a pesquisa em um contexto, mas que agora 

iríamos em busca do objetivo da investigação que são as contribuições/influências 

do curso de Licenciatura em Química da UFRB para o desenvolvimento das 

compreensões sobre a contextualização. Assim, entregamos um modelo de plano de 

aula (Apêndice D) para que os docentes em formação elaborassem uma sequência de 

quatro aulas de modo contextualizado. Nesse momento alguns participantes ficaram 

com dúvidas sobre como elaborar uma sequência de aula e para situá-los sem 
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influenciá-los exemplificamos com o estudo das células, conteúdo do campo da 

Biologia.  

Após todos os professores em formação terem construídos os planos de aula, 

com exceção de Germânio que precisou se ausentar da sala, passamos à segunda 

parte do encontro que tratou sobre a discussão dos espaços formativos que 

contribuíram para que eles compreendessem a contextualização. Evidenciamos que o 

espaço formativo não se restringia a sala de aula, mas aos congressos, simpósios, 

eventos, estágios,os grupos de pesquisa, enfim tudo que de alguma forma tem 

auxiliado no processo de se construir enquanto professores.  

Diversas reflexões aconteceram quando os participantes passaram a pensar os 

espaços que, de alguma forma, contribuíram para que construíssem concepções sobre 

a contextualização. Este momento do encontro foi bastante significativo e os 

discentes estavam à vontade para expor e dialogar com os seus pares na perspectiva 

de compreender as potencialidades e suas limitações na hora de pensar aulas 

contextualizadas, por exemplo, na elaboração do plano de aula que fora solicitado. 

Os sujeitos de pesquisa evidenciaram em suas falas sobre a limitação na formação de 

professores, não apenas das disciplinas de Ensino de Química, mas em todas as 

outras específicas de Química (Geral, Inorgânica, Físico-Química, Analítica e 

Orgânica) em que os conteúdos são vistos de modo descontextualizado e isso gera 

sérias dificuldades para articular e promover uma aula contextualizada.  

Para finalizar o segundo encontro, apresentamos uma situação de aula para 

que fosse observada por meio da projeção em slides. A partir da leitura e análise da 

situação questionamos se os participantes a julgariam como contextualizada, além de 

explicar o porquê. Inicialmente quase todos os participantes direcionaram para uma 

aula não contextualizada e depois foram organizando as ideias a partir das falas dos 

colegas e conseguiram explicar, concordar, discordar, alterar a situação na 

perspectiva de evidenciar ou não a presença da contextualização. Aproveitamos as 

discussões para indaga-los sobre como eles promoviam as aulas no estágio? Eram 

aulas contextualizadas? Ao responder essas inquietações finalizamos o encontro. 
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2.5.3- Vozes que emergem e continuam a falando sobre a contextualização 

 

O terceiro encontro foi iniciado com uma breve apresentação e com a 

retomada do que já havíamos discutido nos outros momentos. Explicamos que 

iríamos analisar mais duas situações de aulas, à luz da contextualização.  

Desse modo, fizemos a distribuição da segunda situação de aula, que além de 

escrita em um formulário estava projetada na lousa. Os participantes discutiram, 

refletiram e avaliaram a situação. Realizaram a comparação com a situação 

apresentada no segundo encontro e consideraram que esta se apresentava de modo 

mais completo. Solicitamos que explicassem o que significava ser mais completo a 

fim de compreender suas concepções sobre a contextualização. 

Ouro conseguiu estabelecer relação da situação apresentada com os 10Três 

Momentos Pedagógicos de Delizóicov (3 MP), ao qual ela costuma utilizar, 

afirmando que “não tem nada melhor do que você iniciar qualquer atividade com problemas, 

indagações...trazendo situações pra o aluno refletir e, a partir daquele pensamento, ele começar 

a desenvolver as respostas”, para ela a situação é contextualizada. 

Ao apresentar a terceira situação, percebeu-se que os participantes ficaram 

eufóricos, cheio de dúvidas, e passaram a indagar sobre as diferentes formas de se ter 

uma aula contextualizada. Consideramos que este foi um momento extremamente 

importante.  

Comparando com a situação anterior, Césio argumentou que por vezes 

acreditamos que uma situação só é contextualizada quando é iniciado com um 

problema da vivência do educando, mas que há outros aspectos que podem ser 

considerados como uma aula contextualizada, por exemplo, a questão histórica que 

apareceu na situação ilustrada. Uma estudante também relatou que acredita que não 

há uma padronização para que aula seja considerada contextualizada, e que dessa 

forma, várias situações podem ser consideradas contextualizadas, algumas de modo 

mais raso e outras mais articuladas.  

                                                 
10 Metodologia de Ensino elaborada por Delizoicov e baseada nos pressupostos da Educação 
Problematizadora de Paulo Freire. Os 3MP são Problematização Inicial (PI); Organização do 
Conhecimento (OC) e a Aplicação do Conhecimento (ACo). 
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Finalizadas as situações de aulas passamos a discutir sobre o preparo para 

trabalhar em sala de aula conforme a BNCC orienta: uso da contextualização. Neste 

momento os estudantes se sentiram a vontade para falar sobre as limitações que eles 

percebem na formação e que não se sentem seguros para a prática docente. Por meio 

dos discursos, foi possível perceber que os futuros professores relatam o forte 

distanciamento entre as disciplinas específicas de Química Geral, Ensino de Química 

e formação pedagógica.  

Os estudantes salientaram que a pouca existência de momentos que discutam 

a relação entre o que é estudado na Universidade e o que é ensinado em sala de aula 

da Educação Básica acaba por dificultar e criar barreiras para a promoção do ensino 

contextualizado.   

A partir desses diálogos é que encerramos o grupo focal. Ao final, 

agradecemos a participação dos estudantes e informamos que caso houvesse 

necessidade iríamos procurá-los para realização de entrevistas individuais. 

 

2.6- Análise dos dados 

  

 Para análise dos dados optamos pelo método de Análise Textual Discursiva 

(ATD), descrito por Moraes e Galiazzi ( 2006) como: 

[...] uma abordagem de análise de dados que transita entre duas formas 
consagradas de análise na pesquisa qualitativa que são a análise de conteúdo 
e a análise de discurso. Existem inúmeras abordagens entre estes dois polos, 
que se apoiam de um lado na interpretação do significado atribuído pelo 
autor e de outro nas condições de produção de um determinado texto.  
(p.118) 

 

 Moraes (2003) afirmou que há três componentes que necessitam ser seguidos 

para o desenvolvimento da ATD: a “desconstrução dos textos do corpus a 

unitarização; estabelecimento de relações entre os elementos unitários, a 

categorização; o captar do novo emergente em que a nova compreensão é 

comunicada e validada.” (p. 192, grifos nossos). 

 Nesse método, o processo de análise só é iniciado quando se tem posse dos 

textos e documentos a serem analisados. Assim inicialmente faz-se a desconstrução 

dos textos e em seguida a unitarização. O primeiro deste consiste na observação do 
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material para que se conheçam os componentes da pesquisa, fazendo uma 

fragmentação para delimitação do foco da análise. Para Moraes (2003), é a partir da 

desconstrução que “surgem a unidades de análise” (p.195) que podem ser definidas 

“em função de um sentido pertinente aos propósitos da pesquisa. [...] em função de 

critérios pragmáticos ou semânticos. Num outro sentido, sua definição pode partir 

tanto de categorias definidas a priori, como de categorias emergentes” (p.195). 

 Posteriormente se faz a unitarização, um processo divido em três momentos: a 

fragmentação e codificação, reescrita de cada unidade e a identificação (nomear) de 

cada unidade criada. 

 A segunda fase da análise é a categorização que “é um processo de 

comparação constante entre as unidades definidas no processo inicial da análise, 

levando a grupamentos de elementos semelhantes. Os conjuntos de elementos de 

significação próximos constituem as categorias.” (MORAES, 2003, p. 197) 

 É importante salientarmos que no caso da ATD não existe o critério da 

exclusão mútua11. De acordo com Moraes (2003, p.199)  

Uma mesma unidade pode ser lida de diferentes perspectivas, resultando 
em múltiplos sentidos, dependendo do foco ou da perspectiva em que seja 
examinada. Por essa razão, aceitamos que uma mesma unidade possa ser 
classificada em mais de uma categoria, ainda que com sentidos diferentes. 
Isso representa um movimento positivo no sentido da superação da 
fragmentação, em direção a descrições e compreensões mais holísticas e 
globalizadas.  

 

Assim, observando os aspectos descritos por Moraes (2003) sobre a ATD, após 

a realização do GF, realizamos o processo de transcrição dos encontros, a exploração 

do material oriundos da investigação e agrupamos os elementos textuais por meio de 

relações, elaborando assim as Unidades de Significado (US) apresentadas no Quadro 

5 para o PPC e o no Quadro 6 para o Grupo Focal.  

                                                 
11  
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Quadro 5- Unidades de Significados do Projeto Pedagógico do Curso 
Fonte: UFRB, 2012. 

 

 

Quadro 6- Unidades de Significados do Grupo Focal 
CÓDIGO UNIDADE DE SIGNIFICADO TEMÁTICA PARTICIPAMTE 

US.GF1 Assim, ao invés de... eu vejo...não sei o pessoal, mas eu acho assim... o 
psicológico da gente aqui tem que ser meio de ferro, porque se a gente...um 
professor que, por exemplo....você tá aqui preocupada com a disciplina, na 
pressão que tem que passar, tem que estudar, não sei o quê, não sei o 
quê...aquela pressão da prova e tal e o professor chega pra você e te dá aquela 
que te bota pra baixo, entendeu? “Ah, mas você nunca vai conseguir passar 
nessa disciplina.”. Isso acaba com o aluno, entendeu? Por mais que o professor 
acha que está querendo motivar dizendo uma coisa dessa, mas isso acaba... 
 

Limitações e Dificuldades 
disciplinares 

Flúor 

US.GF2 Fora a perseguição. Por exemplo, se o professor não vai com a sua cara, ele faz 
de tudo pra te reprovar. A gente tem provas...sabe disso, conhece... 
 

Dificuldades emocionais e 
disciplinas,  

Flúor 

US.GF3 Ou aquele professor que subestima o aluno bem nada cara dele, né? Dificuldades psicológicas;  Césio 

US.GF4 Porque mexe mais com o psicológico. Às vezes, a dificuldade não é da disciplina 
em si, mas é a dificuldade psicológica que você estabelece com aquele professor, 
que ta ministrando, que impossibilita você de avançar nos conhecimentos da 
disciplina. 

Dificuldades psicológicas;  Césio 

US.GF5 às vezes, quando a gente chegava aqui mesmo, eles tinham mania de dizer “Ah, 
isso é assunto de quinta série. Isso é assunto de primeira série...”. Parece que a 
gente era os maiores burros da face da terra. 
 

Dificuldades psicológicas;  Hidrogênio 

US.GF6 Tem todo o incentivo da gente não ser um reflexo desse professor, entendeu? 
Desse professor que avalia mal o aluno, mas também uma desmotivação na 
área, porque a gente consegue ver que o problema da área docente hoje não é 
somente a questão salarial e a ausência de recurso de material didático, mas 
também da falta de ética de alguns desses profissionais, entendeu? Não tem 
ética na profissão. E aí, fica uma bola de neve. 

Ética profissional e Formação de 
Professores 

Carbono 
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US.GF7 Agora, é paradoxo, né? Porque a maioria dos professores também que a gente 
questiona né? São professores que não são da licenciatura. Não têm nenhuma 
formação da área do Ensino de Química. 
 

Formação Inicial e continuada e o 
Ensino de Química. 

Césio 

US.GF8 O professor não aprende a lidar com pessoas...não aprende a lidar com aqueles 
alunos que estão ali...a subjetividade daquele aluno, que as vezes o aluno não 
está psicologicamente pra fazer a prova. Acha que a gente é uma máquina que 
precisa só absorver aquele conhecimento ali de qualquer jeito. 

Formação de professores e 
subjetividade 

Césio 

 
US.GF9 

Em relação à isso que vocês falaram sobre a questão do professor não ter a 
licenciatura, inclusive teve um professor que ele não é licenciado e, se eu não me 
engano, eu acho que foi...não lembro quem foi que falou “Ah, professor, mas 
Paulo Freire...”, “Quem é Paulo Freire? Eu odeio esses negócios...”. Veio, tipo 
assim, meio que menosprezando a parte pedagógica “Ah, eu nem licenciado eu 
sou, porque eu já não gosto disso”. Então assim, aquela parte pedagógica, que a 
gente vê nas disciplinas pedagógicas, a gente não vê agradando à todos os 
professores, mas uma boa parte dos professores contradiz ao que a gente 
aprende na parte das disciplinas pedagógicas. 
 

Inferiorizarão da área de ensino; 
Formação de Professores. 

Ouro 

US.GF10 eu sinto que não fui tão preparada. Eu preciso de uma formação continuada Preparo para docência, Prática de 
Ensino e os Limites na formação. 

Hidrogênio 

US.GF11 Uma coisa que eu percebi também.. na verdade, sempre falavam que o 
professor de química, não é só sobre ensinar química. Beleza, mas assim, eu, 
particularmente, até o meu sexto semestre, eu no oitavo, achava que pra ser 
professor, eu precisava saber bem a química, saber o que era isótopos, isótonos, 
o que eram todos os... a cadeia carbônica e tal. Hoje, eu, na prática, sei que esses 
conceitos são importantes, mas isso, por si só, não constitui a prática 
pedagógica, como, por exemplo, saber história...a história desse conhecimento 
também é importante pra ensinar...saber como esse conhecimento é aplicado no 
cotidiano também é importante e, muitas vezes a gente vai...como é que a gente 

vai passar isso pro aluno, se a gente também vê isso aqui de forma totalmente 
descontextualizada e desarticulada?. Então isso é...até quando você vai trabalhar 
algumas temáticas, como, por exemplo, né? Agora tá no currículo pra trabalhar 
as questões étnico-raciais em sala de aula. Só saber a química, só saber a 
Orgânica não...como que faz isso? Como inserir a química nisso? Então esse é o 
ponto que eu venho enfrentando como maior dificuldade e eu percebo que eu 

Preparo para docência, Prática de 
Ensino e os Limites na formação. 

Césio 
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tenho que extrapolar nas leituras mesmo e me debruçar pra poder ver como 
alcançar isso e que só o conhecimento químico não dá conta. Tem que ter 
conhecimento histórico, conhecimento social, até mesmo econômico, né? pra 
você entender como é que funciona a questão...pra poder avançar. 
 

US.GF12 Que preparo a gente teve? Que grande preparo a gente teve pra já inserir numa 
sala de aula, se a gente teve 2 ou 3 meses de experiência numa sala de aula, 
dando aula realmente? Então eu acho que as disciplinas do Estágio aqui do 
curso de Química deveria ter uma programação melhor, pra gente ter uma 
experiência já e começar a dar aula a não ser só no último estágio IV. 

Preparo para docência, Prática de 
Ensino e os Limites na formação. 

Mendelévio 

US.GF13 Eu não me sinto preparada, porque aqui, além das lacunas que a gente encontra 
na graduação, a graduação, ela não prepara o... não é que não prepara...não 
consegue abranger tudo, não consegue ensinar tudo e a gente também não 
consegue também aprender tudo que é necessário pra poder passar pros alunos. 
Por isso que eu defendo muito a Formação Continuada de professores, que o 
professor, ele tem que estar em constante desenvolvimento, mas vem os fatores 
externos também. 

Preparo para docência, Prática de 
Ensino e os Limites na formação. 

Germânio 

US.GF14 É trazer a química, né?...os conteúdos para determinado contexto, mas eu 
também não acho que esse contexto tem que ser só o contexto em que o aluno 
vive no dia-a-dia e só ficar ligado meramente ao cotidiano, porque eu acho que 
o papel da educação é transcender, né? àquilo que o aluno...a realidade do 
aluno. Então, porquê também não trabalhar...claro, falar dos conteúdos que ele 
vê, mas, por exemplo trabalhar conteúdos que  também não fazem parte: 
Radiação. Aconteceu um acidente radioativo no Brasil, né? Pode não ser da 
realidade daquele aluno, mas aconteceu e poderia acontecer também 
naquela...por exemplo, aqui em Amargosa, se o aluno tivesse uma informação. 
Então eu acho que o papel é disseminar...Eu acho que o papel mesmo é 
disseminar. Se aqueles catadores que tivessem ali, tivessem uma informação, 
soubessem que aquilo ali era radioativo? Talvez o US.GF acidente não tivesse 
acontecido. Então se a gente ficar... E não era da realidade deles a radiação. 

Então...olha a química ali. Eu não acho que a gente tem que ficar meramente no 
cotidiano, mas trazer o conteúdo pra situações reais ou que podem ser reais pra 
aquele aluno. 

Concepções sobre a contextualização; 
Contextualização sócio-científica; 

Césio 

US.GF15 é porque às vezes, a gente fica só naquele... contextualização! Então eu tenho 
que pegar um determinado assunto, seja da Química, seja da Biologia, de 
qualquer área e trazer pra realidade do aluno. Só que eu acho que isso ficou 

Concepções sobre a contextualização; 
Contextualização sócio-científica  

Ouro 



   62  

uma coisa muito superficial. Só isso. Tem quer... lógico que só isso é importante, 
mas assim, eu acho que tem que ter todo um conhecimento, todo uma 
aprendizagem por trás disso. Não apenas chegar e, por exemplo, falar 
assim...dando o exemplo do sabão: “A gente usa isso, isso e isso., mas, então, 
gente, vocês não fazem o sabão?”...mas assim, tem que ter um outro cuidado. 
Não é só pegar aquele assunto, jogar assim... “você...mas tu não vive isso?” E aí? 
E o por quê disso? Entendeu? Eu acho que a gente tem que ter bastante cuidado 
na hora de contextualizar. Não só chegar e contextualizar trazendo pra o dia-a-
dia ou alguma coisa, mas tem que ter uma outra... 
 

US.GF16 não tem como você conceituar a contextualização. É muita coisa .. 
 

Diferentes sentidos sobre a 
Contextualização 

Carbono 

US.GF17 Seria o conhecimento químico em um contexto, que esse contexto pode ser 
social, ambiental, econômico, político... um contexto que permeia a sociedade. 
 

Concepções sobre a contextualização; 
contextualização sócio-científica; 
Concepções sobre a contextualização; 
ambiental. 

Césio 

US.GF18 Acho que é envolver o aluno mesmo na sociedade como um todo. É um pouco 
de cada coisa... 
 

Compreensões sobre a 
contextualização; 

Germânio 

US.GF19 Pra mim, a contextualização é uma ferramenta, um método de ensino. Como o 
pessoal já falou... pra ensinar Química pra sociedade de uma forma diferente de 
tá inserido no contexto daquela pessoa ou se não, o contexto de outros 
ambientes... então, pra mim, contextualização é um método, é uma ferramenta 
pra ensinar química. 

Concepções sobre a contextualização 
e a Contextualização como método 

Mendelévio  

US.GF20 Porque se você mostrar determinado conteúdo de maneira isolada, pode ser que 
o aluno não compreenda ou compreenda de uma maneira destorcida, mas a 
partir do momento que você coloca dentro de um contexto, que ele consegue 
ver como ele pode aplicar aquele conteúdo, onde ele pode utilizar, acho que fica 
mais claro, mais fácil... 

Compreensões sobre a 
contextualização; 

Oxigênio 

US.GF21 Muitas vezes eu não consigo enxergar os problemas sociais da Química, quem 
dirá passar isso pra os alunos. Por isso que eu acho que... no inicio eu ate falei 
das coisas que precisam ser feitas, mas, na graduação, em si, não... 
 

Dificuldades para promover aulas 
contextualizadas  

Césio 

US.GF22 Eu não me sinto preparada e, também, os materiais didáticos destinados para o 
ensino básico, não atende. 
 

Dificuldades para promover aulas 
contextualizadas 

Oxigênio 
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US.GF23 Tem algumas coisas também... é que, por exemplo, algumas disciplinas na área 
de Ensino, não de Química, mas de Ensino, que, por exemplo, as 
pedagógicas...as chamadas pedagógicas, não articulam com o Ensino de 
Química e isso também é ruim... 

Limites no processo formativo e a 
desarticulação entre as áreas do 
conhecimento. 

Hidrogênio 

US.GF24 Instrumentalização Espaços Formativos - Disciplina 
Espaços Formativos - Disciplina 

Mendelévio 

US.GF25 Foi. Instrumentalização.... Porque também foi a única disciplina que discute 
contextualização com a gente 

Espaços Formativos - Disciplina Carbono 

US.GF26 restante eu vi...o restante eu vi no PEQUI Espaços Formativos – Grupo de 
Pesquisa 

Césio 

US.GF27 E também na disciplina...Educação Popular Espaços Formativos - Disciplina Carbono 

US.GF28 Educação popular! ...que a gente teve que contextualizar o ensino de química 
pra preparar uma oficina que a gente fez na praça com os alunos... 
 

Espaços Formativos - Disciplina Oxigênio 

US.GF29 Rapaz...Óh Eu lembro de uma disciplina.. Era... Filosofia das Ciências. Só que 
ele fazia assim: Ele pegava o assunto de Química e levava pra parte dos 
cientistas 
Ele não trazia o conteúdo isolado. “Ah, eu vou trabalhar átomo com vocês.”, 
mas ele ia lá na Filosofia das ciências. Quais filósofos que trabalharam com isso? 
Trabalhou em que sentido? Qual foi a contribuição dele? Qual era o 
acontecimento que tava ocorrendo na época? Quais as implicações disso? E aí, a 
partir daí a gente ia vendo... 
 

Espaços Formativos - Disciplina Ouro 

US.GF30 Pegar um contexto e aí você pegar um conteúdo daquele contexto e relacionar 
com aquele contexto. Por exemplo, eu tô falando de alimentos e tal, e aí eu vou 
pegar um conteúdo que... um conteúdo de química que aparece dentro dos 
alimentos e trabalhar. 
 

Concepções sobre contextualização  

US.GF31 Eu acho que meu primeiro contato com a contextualização foi com o PIBID, 
porque como é um projeto de iniciação à docência 

Espaços Formativos – Programa Oxigênio 

US.GF32 A gente só viu mesmo o que era e tal, mas não teve nenhum...nenhum momento 
que, tipo assim, “Ah, isso aqui é contextualização...Elabora uma aula 
contextualizada...Não, essa aula, ela não tá contextualizada.”. A gente não teve 
nada que... a gente faz a contextualização nas concepções do que a gente viu do 
que é, no geral, mas a gente não sabia os tipos, nem...ou se aquela aula é 
realmente contextualizada. 

Espaços Formativos - Disciplina  
Césio 
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US.GF33 Os escassos momentos que a gente teve pra falar sobre a contextualização não 
foi aquela coisa bem focada. Foi aquele trabalhar um texto em duas aulas e 
tipo...né? seguidas.. e falar sobre aquilo... A diferença daquilo pra o cotidiano e 
só. 
A primeira vez que eu tive contato com a contextualização, eu acho que não foi 
aprofundado...Foi como as meninas ali falou...foi com um projeto, que, na 
verdade, era um programa Estação Ciência 

Espaços Formativos - Programa Hidrogênio 

US.GF34 Teve uns espaços assim que eu...Eu não conseguia entender antes, por exemplo, 
em apresentação de TCC... que algumas colegas apresentavam... Então, assim, 
naquela época, eu nem imaginava o que era contextualizar direito. Então hoje, 
eu acho que já é mais compreensível, apesar de que, né?... os conceitos tão muito 
ainda abstratos 

Espaços Formativos - Disciplina Hidrogênio 

US.GF35 Rapaz...agora que a gente tá fazendo o TCC, a gente tá tendo...acabando tendo 
mais leituras, que as vezes, mesmo que não seja...por exemplo, eu não tô 
trabalhando com contextualização em si, mas assim, perpassa algumas coisas e 
você acaba tendo que ler sobre. Eu acho que todo mundo tem que ler um pouco 
sobre. Então...é...mesmo que por alto. 
 

Espaços Formativos – Pesquisa Césio 

US.GF36 A própria formação. É a questão da teoria-prática que eu trabalho no meu TCC 
(risos)...que a gente...a gente mesmo tem a dificuldade com a formação de 
professores... de pegar aqui e falar “Não. O quê que tá por trás daquele 
conteúdo?”. Querendo ou não, esse tipo de informação, a gente não aprende... 
 

Limites no processo formativo Césio 

US.GF37 Pra ser uma contextualização, ele poderia se aproximar se fosse uma turma do 
campo e tal...começar trabalhando, falando do solo, dos impactos e tal.. e a 
partir daí, de tá trabalhando com esse solo, poderia entrar nessa questão “Ah, se 
o solo tiver muito ácido, o que pode ser feito? ...se tiver muito básico...” E depois 
ele trabalhar toda essa perspectiva, e ele entrar, né? 

Concepções sobre a contextualização. Oxigênio 

US.GF38 Eu acho que não é uma aula contextualizada, porque não tem nenhum contexto 
aí. Ele só fez jogar o conteúdo em sala e exemplificou algumas coisas 

Concepções sobre a contextualização Césio 

US.GF39 Eu enxergo como contextualizada. Porque quando a gente vê assim...engraçado, 
quando a gente lembra de contextualização, a gente já enxerga o dia-a-dia. Aí 
quando a gente vê assim “situação do dia-a-dia”: contextualizada! 

Concepções sobre a contextualização Carbono 

US.GF40 Não, mas acho que ele tem que vim com todo um porém. Além de falar, tem 
que explicar outras coisas. Tipo...a origem, é... não só isso, entendeu?...mas eu 
acho que a ideia foi de contextualizar. Poderia melhorar em algumas coisas, 

Concepções sobre a contextualização Ouro 
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US.GF41 é um situação que eu vou e volto. Tá como uma aula contextualizada, mas 
também não tá. Eu acho que deve ser melhorado várias coisas 

Concepções sobre a contextualização Flúor 

US.GF42 quando eu vi isso a primeira vez, eu entendo isso como uma exemplificação. Só 
que, como alguns autores, eles defendem também a ideia de exemplificar, 
né?...de contextualização e exemplificação 

Concepções sobre a contextualização Hidrogênio 

US.GF43 Eu acho que o único momento que teve realmente uma contextualização foi na 
apresentação da oficina de sabão, porque aí, a gente teve que ir atrás da questão 
do...como...é...esses agricultores utilizavam esses óleos...que...é...a reutilização 
desses óleos. E ai a gente veio com a abordagem do meio ambiente, veio com a 
abordagem capitalista. A gente pegou grandes indústria...como eles trabalham a 
questão ambiental e depois de tudo isso, que a gente falou, falou, falou...veio 
com a questão da química e, ainda assim, com pouquíssimas informações 
mesmo de reações química, como acontece, entendeu? 
 

Espaços formativos C arbono 

US.GF44 Eu acho que é uma situação contextualizada, porque ele traz todo o contexto da 
questão do amadurecimento da banana, pra depois introduzir o assunto. Ele 
põe isso no contexto. Ele não só exemplifica...faz o aluno refletir por meio de 
alguns questionamentos...Então eu acho que é uma situação contextualizada por 
conta disso. 
 

Concepções sobre a contextualização Césio 

US.GF45 Eu defini como contextualizada, realmente, pelo início da aula dele... que ele 
vem abordando, de inicio, o conteúdo do amadurecimento da banana e não o 
conteúdo químico que leva a esse processo, entendeu? 
 

Concepções sobre a contextualização Carbono 

US.GF46 o ensino e aprendizagem começando com uma situação-problema, fica mais 
prazeroso...de está sendo desenvolvido ao longo da aula. Acho que é bem legal 
mesmo 

Concepções sobre a contextualização Germânio 

US.GF47 Com relação à contextualização, eu não sei se tá certo, mas eu entendo que, além 
de ser um ponto que ele consegue abranger várias coisas: político, social, 
econômico...porquê eles falam desse processo de amadurecimento da 
banana?...pra que eles possam vender?  Por conta da necessidade de consumo? 
Econômico, porque eles precisam, ne? financeiramente...é político porque 
também tem o interesse político com essa coisa do alimento. Então acho que dá 
pra ser discutido um monte de coisa dentro desse contexto aqui... dentro da sala 
de aula, dá pra se discutir um monte de coisa...não somente o amadurecimento 
da banana...a química cinética...mas também outros assuntos de interesse dos 

Concepções sobre a contextualização Germânio 
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alunos 

US.GF48 Eu sempre procuro... assim, não consigo inserir numa forma de um contexto, 
mas eu sempre procuro iniciar a aula, fazendo algum argumento que façam eles 
refletirem sobre aquilo, mas não é totalmente contextualizado, porque eu não 
consigo associar como ele conseguiu aqui, aparentemente, das questões sociais e 
sociedade com o conteúdo. Eu inicio com alguns argumentos que façam ele 
pensar e já trago isso pra química. Entendeu? 
 

Concepções sobre a contextualização Césio 

US.GF49 Porque colocou num contexto da abordagem histórica, né?...Não apresentou a 
ciência como algo que surgiu, como a gente discutiu. Não! Tem todo um 
processo histórico, vários cientistas, né?...que auxiliaram na construção do que é 
hoje. É um processo evolutivo, né? E tal. (pausa) Apresentou esse contexto e 
também mostrou as aplicações no dia-a-dia. (pausa) Ele colocou num 
contexto...já que, pra mim, contextualizar é colocar num contexto. 
 

Concepções sobre a contextualização Césio 

US.GF50 E, diferente da outra que ele iniciou mostrando esse problema do dia-a-dia do 
aluno. Agora trouxe primeiro o passado histórico da tabela e, no final da aula, 
que ele veio com a apresentação desses elementos. 
 

Concepções sobre a contextualização Carbono 

US.GF51 Mas eu acho que não significa também, que se você não partir do problema, que 
você não vai tá contextualizando. Acho que a forma de partir do problema é 
melhor, porque faz o aluno refletir, né?...chama mais a atenção 

Concepções sobre a contextualização Césio 

US.GF52 Na verdade, não tem uma aula padronizada, como Césio falou. Você seguir 
uma aula... Por exemplo, eu quero uma aula contextualizada. Então, pra eu ter 
uma aula contextualizada, não tem lá no livro: “Você tem que seguir. Iniciar 
com uma situação-problema, depois com o conteúdo e depois faz isso....com a 
resolução desse problema”. Não tem um padrão que você tem que seguir, mas 
uma aula contextualizada, você também tem que sentir livre pra abordar 
determinado conteúdo, mas também não pode somente ficar focado no 
conteúdo químico, entendeu? Tem as possibilidades.  

 

Concepções sobre a contextualização Carbono 

US.GF53 Como é prazeroso você iniciar a aula com uma situação-problema, há várias 
outras formas de você iniciar a aula, pra que ela seja prazerosa também, como 
muitos professores hoje deixam de abordar aspectos históricos pra poder ir 
direto ao conteúdo, conteúdo, conteúdo, sem que o aluno compreenda de onde 
veio, porquê veio e pra quê veio (risos). 

Concepções sobre a contextualização Germânio 
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US.GF54 Sim, porquê há vários fatores dentro desse aspecto histórico...fatores políticos, 
econômicos, sociais, enfim...que aconteceram naquele período, naquela época, 
que colaboraram ou não pra que hoje pudéssemos ter esse...por exemplo, o 
assunto Tabela Periódica: O que foi que aconteceu antes pra que esse assunto 
pudesse estar aqui? Teve muitos fatores políticos, por exemplo. 
 

Concepções sobre a contextualização Germânio 

US.GF55 a gente não tem essa formação específica pra poder saber o que é 
contextualização e, muita das vezes, a gente se perde no próprio conceito 
“Espera, isso aqui é contextualização ou não, ne?”. E também tem a questão de 
que, muita das vezes, a gente tenta fazer uma contextualização, mas acaba 
ficando mais no contexto e esquece de dar os conceitos químicos e que é muito 
grave isso. Os conceitos, eles tem que ser trabalhados. E, a parte da 
potencialidade é que a contextualização é uma forma de aproximar o aluno 
dessa ciência e mostrar pro aluno que essa ciência tem uma aplicabilidade e que 
essa ciência, de fato, vai ser importante na vida dele. Uma coisa que, muita das 
vezes, ele já utiliza, e nem sabe o que é essa ciência, o que é essa tecnologia, o 
quê que tá por trás de tudo isso? como é que ele pode tomar uma decisão 
referente a isso, que vai beneficiá-lo ou não? Então é importante que a gente faça 
essa aproximação dessa ciência para com esse aluno. 

Concepções sobre a contextualização Oxigênio 

US.GF56 Eu acho que além disso também, a dificuldade é... ou como Oxigênio falou: a 
gente só fica no contexto e não dá o conteúdo ou a gente dá o conteúdo e não dá 
o contexto e fica só na exemplificação. “Ah, gente, sal é sal de cozinha. Ok, 
beleza. Tá vendo ali o fenômeno e tal.” Mas e...? Qual o contexto daquilo? 
Porque aquilo vai ser importante? Acaba descobrindo...ou cobre demais de um 
lado ou cobre de menos de outro. A dificuldade acho que é dar o meio termo.  
 

Concepções sobre a contextualização Germânio 

US.GF57 Acho que se a gente ficar só na vivência do aluno, o papel da educação, que é 
transcender, ne?...as concepções que o aluno tem...não acontece. Porque, por 
exemplo, se você pegar o aluno do campo...se você só ficar trabalhando a 
vivência dele do campo, vai... a gente não vai transcender. Não restringe! 

Existe...aquele aluno está no campo. Ok, mas ele está inserido numa sociedade 
maior, que existem outros problemas maiores, que ele também participa, que ele 
também contribui. 

Concepções sobre a contextualização Césio 
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 Posteriormente fizemos o agrupamento das US de acordo com a proximidade 

das palavras chaves,  no caso do PPC, e dos temas, para o GF. A partir desse 

agrupamento é que as categorias de análise foram construídas conforme pode ser 

observada nos Quadros 7 e 8 para a análise do PPC e GF, respectivamente.  

Quadro 7- Agrupamento das US e Criação de Categorias do PPC 
CATEGORIA CÓDIGO DA US 

Permeando o currículo, olhares para a 

base legal da Formação de Professores 

US.PPC1; US.PPC2 

Indícios da contextualização no 

currículo 

US.PPC3; US.PPC5; US.PPC6; US.PPC7; US.PPC8; 

US.PPC9; US.PPC10 

Organização Curricular US.PPC4 

Fonte: Os autores 

 

Quadro 8- Agrupamento das US e Criação de Categorias do GF 

CÓDIGO DA US CATEGORIA 

Por entre as concepções, situações de 

aulas, espaços formativos e 

planejamento de aulas – o caso da 

contextualização. 

 

US.GF14; US.GF15; US.GF16; US.GF17; US.GF18; 

US.GF19; US.GF20; US.GF24; US.GF25; US.GF26; 

US.GF27; US.GF28; US.GF29; US.GF31; US.GF32; 

US.GF33; US.GF34; US.GF35; US.GF37; US.GF38; 

US.GF39; US.GF40; US.GF41; US.GF42; US.GF73; 

US.GF44; US.GF45; US.GF46; US.GF47; US.GF48; 

US.GF49; US.GF50; US.GF51; US.GF52; US.GF53; 

US.GF54; US.GF55; US.GF56; US.GF57 

(Re) Pensando os espaços formativos e 

conhecendo as limitações acadêmicas. 

US.GF1; US.GF2; US.GF3; US.GF4; US.GF5; 

US.GF6; US.GF7; US.GF8; US.GF9; US.GF10; 

US.GF11; US.GF12; US.GF13; US.GF23;US.GF24; 

US.GF25; US.GF26; US.GF27; US.GF28; US.GF29; 

US.GF31; US.GF32; US.GF33; US.GF34; US.GF35; 

UF.GF36; US.GF43 

A linha tênue: entre os limites e 

potencialidades para planejar e 

executar as aulas contextualizadas 

US.GF10; US.GF11; US.GF12; US.GF13; US.GF21; 

US.GF22; 

Fonte: Os autores 



     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

“Seja REFERENCIA! As pessoas 

necessitam de um ÒTIMO 

REFERENCIAL!” (Kabral Araujo) 
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CAPÍTULO 3 – O QUE ENCONTRAMOS?  
 

 

Este capítulo destina-se a apresentação, análise dos dados e discussão dos 

resultados da pesquisa. Para melhor situar os leitores, apontamos que a explanação 

ocorrerá de modo que inicialmente será abordada a análise do Projeto Pedagógico do 

Curso (PPC) de Licenciatura em Química da Universidade Federal do Recôncavo da 

Bahia. Posteriormente, passaremos a apresentação e análise dos dados da prática do 

Grupo Focal.  

 

3.1- Análise do Projeto Pedagógico do Curso 

 

Trata-se da análise do curso de Licenciatura em Química da UFRB por meio 

do Projeto Pedagógico do Curso (PPC), e da busca por indícios por meio da leitura e 

do agrupamento do texto que nos direcione para a percepção da contextualização ao 

longo da formação do professor de Química.  

 

3.1.1- Permeando o currículo, olhares para a base legal da Formação de Professores. 

 

Observando a organização curricular do Curso de Licenciatura em Química – 

UFRB – CFP12 percebe-se que este se encontra em desacordo com a Resolução 02 do 

Conselho Nacional de Educação – Conselho Pleno (CNE-CP), DE 19 DE FEVEREIRO 

DE 2002, a qual afirma que: 

[...] cursos de Formação de Professores da Educação Básica, em nível 
superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, será efetivada 
mediante a integralização de, no mínimo, 2800 (duas mil e oitocentas) horas, 
nas quais a articulação teoria-prática garanta, nos termos dos seus projetos 
pedagógicos, as seguintes dimensões dos componentes comuns: I - 400 

(quatrocentas) horas de prática como componente curricular, vivenciadas 
ao longo do curso; II - 400 (quatrocentas) horas de estágio curricular 
supervisionado a partir do início da segunda metade do curso; III - 1800 (mil 
e oitocentas) horas de aulas para os conteúdos curriculares de natureza 
científicocultural; IV - 200 (duzentas) horas para outras formas de atividades 
acadêmico-científico-culturais. (CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 

2002 p. 1, grifo nosso). 

 

                                                 
12 Descrita no Capítulo 2,  tópico 2.3 – Conhecendo o campo de pesquisa.  
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A presença da prática como componente curricular objetiva uma melhor 

formação docente, uma vez que as disciplinas deste cunho buscam discutir a prática 

do professor desde os primeiros momentos do curso de formação. 

De acordo com Diniz-Pereira (2011), o termo prática como componente 

curricular surge na Resolução 02 do CNE/CP de 2002. A adoção dessa nomenclatura 

está associada à necessidade de esclarecimento, perante a lei, da diferença entre o 

estágio supervisionado e a prática de ensino, já prevista pela Lei das Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB) em seu Art. 65 que diz que “a formação docente, 

exceto para a educação superior, incluirá prática de ensino de, no mínimo, trezentas 

horas.” ( BRASIL, 1996, grifo meu).  

Neste sentido, cabe fazermos este esclarecimento baseado no que os 

documentos oficiais de educação trazem como prática de ensino, prática como 

componente curricular e estágio supervisionado. Dessa forma, a Câmara de 

Educação Superior (CES 774/97) afirma que a prática de ensino, 

[...] constitui o espaço por excelência da vinculação entre formação teórica e 
início da vivência profissional, supervisionada pela instituição formadora. A 
prática de ensino consiste, pois, em uma das oportunidades nas quais o 
estudante-docente se defronta com os problemas concretos do processo de 
ensino-aprendizagem e da dinâmica própria do espaço escolar. 

 

Já a prática como componente curricular, segundo o CNE/CP 28 de 2001 é 

[...] uma prática que produz algo no âmbito do ensino. [...] Assim, ela deve 
ser planejada quando da elaboração do projeto pedagógico e seu acontecer 
deve se dar desde o início da duração do processo formativo e se estender 

ao longo de todo o seu processo. Em articulação intrínseca com o estágio 
supervisionado e com as atividades de trabalho acadêmico, ela concorre 
conjuntamente para a formação da identidade do professor como educador 
[...] É fundamental que haja tempo e espaço para a prática, como 
componente curricular, desde o início do curso e que haja uma supervisão 
da instituição formadora como forma de apoio até mesmo à vista de uma 
avaliação de qualidade. 

  

O estágio curricular supervisionado corresponde a um período de 

permanência no ambiente escolar a fim de exercitar a prática da sala de aula.  No 

estágio supervisionado ocorre uma relação pedagógica entre um profissional atuante 

e um estagiário, por isso que se chama supervisionado. A recomendação é que o 

estágio se inicie a partir da segunda metade do ciclo de formação, momento 

entendido como coroamento formativo para se consolidar a relação teoria-prática. 
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Dessa forma, o estágio tem por objetivo evidenciar para o futuro professor a situação 

real do que é o âmbito escolar por meio de um profissional experiente, assim “[...] é o 

momento de efetivar, sob a supervisão de um profissional experiente, um processo 

de ensino-aprendizagem que tornar-se-á concreto e autônomo quando da 

profissionalização deste estagiário”  (CNE/CP 28 de 2001, p.10). 

O PPC traz em seu texto o entendimento de igualdade entre a prática como 

componente curricular e o estágio supervisionando, conforme pode ser percebido, 

As disciplinas de Prática de Ensino correspondem à prática como 
componente curricular objetivando a articulação dos conhecimentos teóricos 
com a prática profissional, vivenciadas ao longo do curso, onde ocorrerá a 

interdisciplinaridade dos conteúdos das Disciplinas do Núcleo Básico 
visando à integração entre os conhecimentos adquiridos para o ensino 
fundamental e médio (PPC, p.20). 

 

No entanto, conforme apontamos anteriormente, a prática de ensino, a prática 

como componente curricular e o estágio supervisionado possuem significações 

diferentes. Nesse sentido, pontuamos que o descumprimento da Resolução 02 do 

CNE compromete a formação do futuro professor de Química, visto que este 

documento busca orientar as Instituições de Ensino Superior (IES) para melhor 

formação do professorado que atende a sociedade, além de equiparar o processo 

formativo dentro das IES. 

Quanto aos objetivos, competências e habilidades, a Licenciatura em Química 

da UFRB, dentre outros, estabelece que o licenciado deve: 

Possuir capacidade crítica para analisar de maneira conveniente os seus 
próprios conhecimentos; assimilar os novos conhecimentos científicos e/ou 
educacionais [...] 
Identificar os aspectos filosóficos e sociais que definem a realidade 
educacional.  
Identificar o processo de ensino-aprendizagem como processo humano de 
construção.  

Ter uma visão crítica com relação ao papel social da Ciência e à sua 
natureza epistemológica, compreendendo o processo histórico-social de 
sua construção. 

Compreender os conceitos, leis e princípios da Química. 
Conhecer as propriedades físicas e químicas principais dos elementos e 
compostos, que possibilitem entender e prever o seu comportamento físico-
químico, aspectos de reatividade, mecanismos e estabilidade. (UFRB, 2012, 
p. 11, grifos nossos). 

 



   73  

Nesse sentido, percebe-se que a UFRB preocupa-se com a formação do 

docente de modo integral, pensando além dos aspectos curriculares, a construção do 

profissional que preze pelas questões sociais e políticas. 

 

3.1.2- Organização Curricular 

 

A Organização Curricular do curso de Licenciatura em Química da UFRB está 

dividida em blocos, obedecendo ao Parecer CNE/CES 1.301/200113, correspondendo 

a: 

CONTEÚDOS BÁSICOS - Os conteúdos básicos deverão englobar 
conhecimentos químicos e das áreas das ciências exatas, da terra e humanas, 
tendo a evolução como eixo integrador. 
CONTEÚDOS ESPECÍFICOS - A modalidade Licenciatura deverá 
contemplar, além dos conteúdos próprios da Química, conteúdos nas áreas 
de Biologia, Física e da Saúde, para atender aos ensinos fundamental e 
médio. A formação pedagógica, além de suas especificidades, deverá 
contemplar uma visão geral da educação e dos processos formativos do 

educando. Deverá também enfatizar a instrumentação para o ensino de 
Ciências no nível fundamental e para o ensino da Química no nível médio. 
ESTÁGIOS E PRÁTICAS COMO COMPONENTES CURRICULARES – O 
estágio curricular deve ser atividade obrigatória e supervisionada que 
contabilize horas e créditos. Os estágios supervisionados nas escolas 
constituem a oportunidade de inserção dos futuros Licenciados na realidade 
escolar, participando das várias etapas do processo de ensino-aprendizagem. 
DISCIPLINAS OPTATIVAS - Buscam aprofundar os estudos e ampliar o 
diálogo do curso com os anseios dos alunos fornecendo-lhes também uma 
maior opção de escolha conforme suas habilidades assim como possibilitar 
ao aluno ser indivíduo consciente de seu papel na sociedade como cidadão 
atuando como educador e/ou com uma formação geral interdisciplinar 
aplicada a um contexto regional. (UFRB, 2012) 

 

Essa distribuição de disciplinas a partir dos blocos pode ser observada 

conforme disposta na Figura 3. 

 
 
 
 
 

Figura 3- Organização Curricular do Curso Licenciatura em Química da UFRB 

                                                 
13 Esse parecer, embora apareça no PPC do Curso de Licenciatura em Química da UFRB, corresponde 
as Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Ciências Biológicas, ao qual acreditamos que 
seja um equívoco. 
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Fonte: adaptado de UFRB (2012) 

A Figura 3 indica a divisão de disciplinas do curso de Licenciatura em 

Química por semestre. Ao total são 41 disciplinas distribuídas nas áreas de 

Matemática, Biologia, Conhecimentos Pedagógicos, Ensino de Química, Física e 

Química, separadas nas cores rosa, verde, lilás, amarela, preta e vermelha, 

respectivamente. A Figura 4 apresenta a quantidade de disciplinas por área 

distribuídas ao longo da formação do professor de Química na UFRB. 

 
Figura 4- Quantidade de disciplinas ao longo do Curso 

 
Fonte: UFRB (2012) 

Observando a Figura 3 é possível perceber que a distribuição das disciplinas 

ocorre de modo que há concentração dos componentes curriculares específicos de 

Química em alguns semestres, correspondendo aos anos iniciais da formação de 

professores e nos anos finais há a presença das disciplinas de Ensino de Química. 

Esse modelo de currículo direciona a formação com base em um modelo tecnicista, 

conforme apontam Sá e Santos (2009) que dizem que:  

[...] o modelo de formação de professores do tipo “3+1” é conhecido na área 
educacional como modelo da racionalidade técnica porque carrega em si o 
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pressuposto de que é importante para o licenciando adquirir um vasto 
conhecimento sobre os conteúdos da Ciência que vai ensinar e, ao final do 
curso,  aprender  a  aplicar  práticas  pedagógicas  adquiridas. [...] Nesse 
modelo os diversos professores eram formados através de um currículo que 
contemplava disciplinas específicas (conteúdo cognitivo) com duração 
prevista de três anos às quais se justapunham as disciplinas de natureza 
pedagógica com duração prevista de um ano. (p. 1-2). 

 

Apesar de ter outros elementos que se distanciam do currículo 3+1, não 

podemos negar que há algumas aproximações da formação a partir da racionalidade 

técnica. Os currículos pensados no modelo da racionalidade técnica possuem relação 

com a forma com que os cursos de formação de professores foram organizados, 

concebidos como apêndices dos cursos de bacharelados (GAUCHE et al., 2007). Nesta 

perspectiva, Sá e Santos (2009) evidenciaram que “a origem dos cursos de 

licenciatura no Brasil na década de 1930 foi calcada em currículos orientados pela 

doutrina da racionalidade técnica oriunda de uma visão epistemológica da Ciência 

derivada do positivismo” (p. 2).  

Esse modo de pensar o currículo não favorece a articulação das disciplinas 

específicas com as de ensino de Química, promovendo a descontextualização. Dessa 

forma, os professores formados muitas vezes dominam os conteúdos e/ou as 

metodologias de ensino, mas não conseguem articular as duas áreas o que leva a 

dificuldades no processo de transposição didática14, a mediação entre o saber sábio 

(científico), o saber ensinado (presente nas orientações de ensino) e o saber escolar 

(livro didático), conforme apontou Chavellard (1991). 

É importante destacar que, das nove disciplinas de Ensino de Química, quatro 

correspondem aos estágios, nos quais os licenciandos já passam a ter contato com o 

âmbito escolar. Entende-se que nesse momento os futuros professores já deveriam ter 

condições de fazer a transposição didática. No entanto, pela disposição das 

disciplinas não há favorecimento para esta prática. 

                                                 
14 Transposição Didática empregada inicialmente por Michel Verret, na sua tese de doutorado Le 
temps des études, publicada em 1975.  No entanto, destaca-se o autor Yves Chevallard por aprimorar 
e desenvolver um modelo teórico para análises do sistema de ensino frente à Didática. Na perspectiva 
do autor, o saber não é estático, está carregado de transformações e pode ser classificado em: saber 
sábio (saber científico), saber a ser ensinado (saber dos professores) e saber ensinado (comunidade 
escolar). 
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Os licenciandos no segundo semestre têm a primeira disciplina de Ensino de 

Química, e depois só passarão a cursar as disciplinas de Ensino de Química no 

quinto semestre aos quais já estão concluindo as disciplinas específicas de Química 

geral, orgânica, inorgânica, analítica e físico-química. A disciplina de Ensino de 

Química do quinto semestre é o Estágio Supervisionado em Química I, momento em 

que os estudantes já deveriam ter discutido algumas questões sobre a prática em 

ensino de Química. 

Nos terceiro e no quarto semestres há a presença das disciplinas pedagógicas, 

Avaliação em Educação e Didática, respectivamente. No entanto essas duas 

disciplinas não são voltadas para o Ensino de Química, mas para uma formação 

geral, conforme pode ser observado nas ementas a seguir, 

i) Avaliação em Educação: Estudo da avaliação como instrumento 

indispensável para o planejamento e acompanhamento das ações 

educativas. As diferentes concepções da avaliação e suas manifestações 

na prática educativa. Procedimentos e instrumentos da avaliação da 

aprendizagem. 

ii) Didática: Análise das relações entre sociedade / educação / escola. 

Enfoque da Prática Pedagógica Escolar enquanto prática social 

específica. Discussão da importância dos fundamentos sócios-políticos-

epistemológicos da Didática na formação do(a) profissional professor(a) 

e na construção da identidade docente. Abordagem das relações 

dialéticas fundamentais do processo de trabalho docente: 

sujeito/objeto; teoria/prática; conteúdo/forma; ensino/aprendizagem; 

conhecimento/conhecer; sucesso/fracasso; professor/aluno; 

aluno/aluno. Estudo da organização da dinâmica da Prática 

Pedagógica: o processo de planejamento. 

Trata-se de uma Avaliação em Educação e uma Didática Geral as quais são 

inexistentes discussões voltadas especificamente para o Ensino de Química. Nesse 

sentido, compactuamos com as proposições feitas por Santos e Fadigas (2016) que 

expõem a necessidade de, nos currículos de formação de professores a presença da 

Didática geral e de uma Didática especifica para o Ensino de Química e que esses  
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[...] componentes sejam devidamente abordados junto aos licenciandos, 
objetivando uma coerência entre a didática - arte de ensinar - e a química 
como conhecimento específico. Fazendo com que tal conteúdo possa ser 
ensinado e aprendido de modo a facilitar a compreensão desta ciência nas 
salas de aula da educação básica (ibid, p. 3). 

 

Podemos inferir que o licenciando em Química chegará aos estágios sem fazer 

articulações entre as disciplinas de Química (Geral, Orgânica, Inorgânica, Analítica e 

Físico-química) com a prática em Ensino de Química, uma vez que essas áreas se 

distanciam.  

 

3.1.3- Indícios da contextualização no currículo 

 

De acordo com a análise realizada no PPC foi possível perceber que há 

momentos que alguns posicionamentos presentes no texto do PPC nos direcionam 

para a preocupação em formar um profissional que possibilite um ensino 

contextualizado. Por exemplo, o PPC destaca a importância de fomentar a formação 

de educadores químicos pautados pela contextualização e pela interdisciplinaridade 

dos conteúdos, uma vez que vem ocorrendo constantes mudanças no ensino médio 

no Brasil, assim o Curso de Licenciatura em Química da UFRB – CFP “surge no 

momento em que os saberes se sobrepõem exigindo dos profissionais do magistério 

constante dialética sobre a abrangência da Química e a sua contextualização e 

interdisciplinaridade” (UFRB, 2012, p. 5, grifo nosso). 

É possível perceber em outro trecho que o PPC faz referência a um dos 

aspectos da contextualização sócio-histórica ao afirmar que o licenciado em Química 

necessita ser capaz de “reconhecer a Química como uma construção humana e 

compreender os aspectos históricos de sua produção e suas relações com o contexto 

cultural, socioeconômico e político” (p. 12), reafirmando assim a preocupação com a 

formação integral do futuro professor de Química. 

Observando as ementas das disciplinas ofertadas pelo curso, pouco se percebe 

de forma explícita uma formação pautada para a construção de um profissional 

crítico, reflexivo e que trabalhe a contextualização e a interdisciplinaridade conforme 

previsto pelo PPC como perfil do egresso.  
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No segundo semestre a presença do componente curricular Evolução das 

Ciências e Pressupostos Filosóficos para o Ensino de Química pode favorecer a 

contextualização sócio-histórica, uma vez que essa disciplina busca apresentar o 

Panorama Geral da Evolução da Ciência e do Pensamento Científico desde 
os tempos primitivos até os dias atuais. A dimensão histórica. A 
cumulatividade e a objetividade do conhecimento científico. Estudo dos 
clássicos e dos teóricos contemporâneos. A Evolução da Química e seu 
entrelaçamento com as outras ciências e a sociedade. Pressupostos filosóficos 
para o Ensino de Química (UFRB, 2012, p.37). 

 

O componente curricular Laboratório de Comunicação e Interação Pedagógica 

do quinto semestre possui como ementa “Análise da prática docente e de situações-

problemas do Ensino de Química à luz dos referenciais estudados” (UFRB, 2012, p. 

53). A ementa da disciplina deixa aberta a possibilidade de se trabalhar a 

contextualização no Ensino de Química, uma vez que permite a análise da prática 

docente e a contextualização deve fazer parte da prática docente, conforme apontam 

os documentos oficias da Educação. Nessa mesma perspectiva, no sexto semestre a 

disciplina Metodologia para o Ensino de Química  que tem na sua ementa “Projetos 

de ação e interferência pedagógica para o ensino de Química. Instrumentalização 

teórico-prática para o Ensino de Química. O lúdico no processo de ensino- 

aprendizagem” (UFRB, 2012, p. 57), é um componente ao qual se pode notar a partir 

da ementa indícios da discussão sobre a contextualização no Ensino de Química, uma 

vez que essa disciplina visa discutir a instrumentalização teórico-prática no Ensino 

de Química. 

No sétimo semestre, o componente Química e Meio Ambiente apesar da 

ementa não apresentar indicações de discussão sobre a utilização dos conteúdos em 

sala de aula ou até mesmo da contextualização, percebe-se que pode ser um espaço 

para a discussão de possibilidades para a contextualização com o enfoque no meio 

ambiente. A ementa apresenta as discussões sobre a  

Atmosfera terrestre. Ozônio na atmosfera. Química da troposfera e 
fenômenos ambientais correlacionados. Poluição em ambientes internos. 
Definições e compartimentos dos ecossistemas aquáticos. Ciclo hidrológico.  
Conceitos de poluição aquática. Descrição de parâmetros físicos, químicos e 
biológicos da qualidade das águas (legislação ambiental). Principais fontes 
poluidoras das águas. Definição, origem, composição e equilíbrios químicos 
dos solos. (UFRB, 2012, p. 59). 
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Já no oitavo semestre a disciplina Oficina de Produção para o Ensino de 

Química que possui a ementa “Elaboração e apresentação de materiais didáticos para 

o Ensino de Química desenvolvida a partir dos conhecimentos adquiridos” (UFRB, 

2012, p. 63). Pode ser entendida como uma possibilidade de se trabalhar a 

contextualização em diferentes concepções, visto que esse componente visa à 

construção e apresentação de materiais didáticos que favoreçam a aprendizagem de 

Química.  

Acreditamos que é necessário ressaltar ainda que de toda a bibliografia básica 

e complementar presente no PPC, nenhuma faz referência à contextualização. Uma 

situação bastante contraditória com o que é apresentado como justificativa do Curso 

de Licenciatura em Química na UFRB: as exigências de “profissionais do magistério 

constante dialética sobre a abrangência da Química e a sua contextualização e 

interdisciplinaridade” (UFRB, 2012, p. 5).  

A partir da análise do PPC percebe-se que o curso de Licenciatura em Química 

da UFRB apresenta sérias limitações sobre o atendimento das recomendações dos 

documentos oficias de educação básica e da própria formação de professores. Em seu 

PPC, o curso de Licenciatura em Química da UFRB procura se mostrar atualizado 

com as demandas da educação no contexto atual, mas na prática sua formatação 

disciplinar se distancia dos fundamentos e objetivos previamente elencados na 

apresentação do PPC. 

 

3.2- Análise e discussão do grupo focal 

 

Neste tópico faremos a análise e discussão dos três encontros do grupo focal. 

Ressaltamos que o grupo focal teve como objetivo mapear quais as concepções sobre 

contextualização que os discentes do curso de Licenciatura em Química da UFRB 

apresentam, além de buscar elementos sobre como o curso de Licenciatura em 

Química da UFRB auxilia na aquisição dessas concepções sobre a contextualização. 

Nesse sentido, após analisarmos os encontros emergiram as três categorias já citadas 

na metodologia, as quais serão discutidas a seguir. 
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3.2.1- Por entre as concepções, situações de aulas, espaços formativos e 

planejamento de aulas – o caso da contextualização. 

 

Esta categoria se destina a discutir como os futuros professores compreendem 

teoricamente a contextualização, assim como essas concepções aparecem ao analisar 

as situações de aula e ao elaborarem um plano de aula, além de identificar quais os 

espaços formativos no Curso de Licenciatura em Química pode ter contribuído para 

a compreensão da contextualização. Para facilitar a percepção, apresentamos a seguir 

uma síntese das concepções sobre a contextualização e os espaços formativos, que 

posteriormente, será explorada ao longo da discussão dos tópicos.  
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Quadro 9- Síntese das concepções sobre a contextualização e os espaços formativos. 

PARTICIPANTES CONCEPÇÕES DE 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

ESPAÇOS QUE AS CONCEPÇÕES APARECERAM ESPAÇOS 

FORMATIVOS 

Césio Contextualização Sócio-Científica Discurso sobre a contextualização, na análise das situações de aula e 

no planejamento de aula. 

 

 

Disciplinar, 

grupo de 

pesquisa e 

PIBID 

Contextualização com enfoque nas 

questões ambientais 

Planejamento de aula. 

Contextualização Sócio-Histórica Discurso sobre a contextualização e na análise das situações de aula. 

Ouro Contextualização como forma de 

abordar o cotidiano 

Elaboração do plano de aula.  

Disciplinar 

Contextualização Sócio-Histórica Na análise das situações de aula. 

Contextualização Sócio-Científica Nos discursos sobre a contextualização. 

Germânio Contextualização Sócio-Científica Discurso sobre a contextualização, na análise das situações de aula.  

Disciplinar Contextualização Sócio-Histórica Discurso sobre a contextualização, na análise das situações de aula. 

Mendelévio Contextualização Sócio-Científica Discurso sobre a contextualização, na análise das situações de aula. Disciplinar, 

Programa de 

extensão e 

PIBID 

Contextualização Sócio-Histórica Na análise das situações de aula e no planejamento de aulas. 

Oxigênio Contextualização Sócio-Científica Discurso sobre a contextualização  

 Contextualização como forma de 

abordar o cotidiano 

Na análise das situações de aula e no planejamento de aulas. 
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Contextualização com enfoque nas 

questões ambientais 

Na análise das situações de aula. Disciplinar 

Contextualização Sócio-Histórica Na análise das situações de aula. 

Flúor Contextualização Sócio-Científica Na análise das situações de aula.  

PIBID Contextualização como forma de 

abordar o cotidiano 

Discurso sobre a contextualização 

Contextualização Sócio-Histórica Planejamento de aulas. 

Hidrogênio Contextualização como forma de 

abordar o cotidiano 

  

 

Disciplinar 
Contextualização Sócio-Histórica Na análise das situações de aula. 

Contextualização Sócio-Científica Na análise das situações de aula. 

Contextualização com enfoque nas 

questões ambientais 

Planejamento de aulas. 

Carbono Contextualização como forma de 

abordar o cotidiano 

Na análise das situações de aula.  

Disciplinar 

Contextualização Sócio-Científica Na análise das situações de aula. 

Contextualização Sócio-Histórica Na análise das situações de aula. 
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3.2.1.1- O olhar de Césio sobre a contextualização 

 

Sobre as concepções de contextualização, segundo Césio contextualizar é 

realizar a aproximação do conteúdo ao contexto do aluno. Interessante perceber que 

Césio compreende como contexto não só o que está próximo ao estudante no seu dia 

a dia, mas tudo aquilo que, de alguma forma, abrange a vida em sociedade. 

“Seria o conhecimento químico em um contexto, que esse contexto pode ser social, 

ambiental, econômico, político... um contexto que permeia a sociedade” (Césio). 

Césio afirmou que o conteúdo por si só já é cheio de sentido, a 

contextualização deve apresentar a importância de compreender o conteúdo para a 

vivência em sociedade. É preciso trabalhar  

“[...] os conteúdos para determinado contexto, mas eu também não acho que esse 

contexto tem que ser só o contexto em que o aluno vive no dia-a-dia e só ficar ligado 

meramente ao cotidiano, porque eu acho que o papel da educação é transcender, né? àquilo que 

o aluno...a realidade do aluno.” (Césio) 

Ao analisar as situações de aula, Césio afirmou que a primeira situação trata 

de uma aula não contextualizada, uma vez que ocorre apenas a exemplificação.  A 

segunda e terceira situações de aula são, para Césio, contextualizadas, levando em 

consideração que o professor busca direcionar o aluno a refletir sobre a problemática 

apresentada e propõe o estudo a partir de uma abordagem histórica, situa o conteúdo 

dentro de um contexto histórico. Conforme pode ser observada nos trechos retirados 

das falas de Césio sobre as situações de aula, um, dois e três respectivamente: 

“Eu acho que não é uma aula contextualizada, porque não tem nenhum contexto aí. 

Ele só fez jogar o conteúdo em sala e exemplificou algumas coisas. Somente exemplificação”. 

“Eu acho que é uma situação contextualizada, porque ele traz todo o contexto da 

questão do amadurecimento da banana, pra depois introduzir o assunto. Ele põe isso no 

contexto. Ele não só exemplifica... faz o aluno refletir por meio de alguns questionamentos... 

Então eu acho que é uma situação contextualizada por conta disso”. 

“Porque colocou num contexto da abordagem histórica, né?... Não apresentou a ciência 

como algo que surgiu, como a gente discutiu. Não! Tem todo um processo histórico, vários 

cientistas, né?...que auxiliaram na construção do que é hoje. É um processo evolutivo, né? E 
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tal. (pausa) Apresentou esse contexto e também mostrou as aplicações no dia-a-dia. (pausa) 

Ele colocou num contexto...já que, pra mim, contextualizar é colocar num contexto”. 

O planejamento de aula elaborado por Césio (Quadro 5) tem como tema geral 

o lixo e as questões sociais. A primeira aula visa discutir algumas questões sobre o 

lixo, se os alunos conhecem o destino do lixo que são produzidos em casa e onde eles 

descartam esse lixo, ao final será assistido um documentário sobre a temática. Na 

aula dois, outras indagações serão realizadas em relação ao destino do lixo para os 

lixões e o professor fará algumas reflexões sobre a reciclagem por meio de um texto. 

Durante essa aula o conteúdo químico (misturas homogêneas e heterogêneas) será 

introduzido, e para finalizar o docente falará sobre a importância de não jogar óleo 

em locais inadequados. A terceira aula será iniciada com a reprodução de um vídeo 

que fala sobre o processo de reciclagem e serão discutidos os conteúdos de separação 

de misturas. Ao final da aula os alunos terão que pensar uma alternativa para 

diminuir a poluição por meio do descarte inadequado de lixo. Na aula quatro será 

realizada uma oficina para a produção de sabão por meio do reaproveitamento do 

óleo de cozinha. Nessa aula também será discutido o conceito de misturas 

heterogêneas. Ao final da aula os estudantes apresentarão formas alternativas para o 

descarte do lixo. 

Realizando a análise do planejamento elaborado por Césio é possível 

identificar como sendo uma sequência de aulas contextualizada com enfoque no 

meio ambiente. Ao planejar a aula o conteúdo não é logo apresentado, inicialmente 

há uma discussão sobre uma questão ambiental e entrelaçada a essa reflexão o 

conteúdo emerge e permeia todo o planejamento.  

Destaca-se ainda que o discurso teorizado sobre a contextualização 

apresentado por Césio converge com o seu planejamento de aula, o que nos leva a 

perceber que Césio consegue articular teoricamente o que pensa sobre a 

contextualização e a prática da contextualização. 

Quadro 10- Planejamento de Aulas - Césio 

 AULA 01 

TEMA O lixo às questões sociais 

CONTEÚDO Misturas e separação de misturas 

OBJETIVO Conhecer o destino do lixo que se descarta nas residências; Perceber as 
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situações e quem vive os catadores de lixo. 

METODOLOGIA Será uma aula introdutória. Inicialmente serão feitas algumas 

indagações aos alunos sobre se eles conhece (sic) destino do lixo que 

eles descartam nas lixeiras e após isso será exibido um documentário 

sobre o tema e assim feito um jogo com o intuito de discutir o 

conteúdo do vídeo. 

AULA 02 

TEMA O lixo às questões sociais 

CONTEÚDO Misturas e separação de misturas 

OBJETIVO Perceber a importância do descarte adequado do lixo 

METODOLOGIA Inicialmente será feita a seguinte indagação: todo o lixo pode ser 

jogado no lixão? E assim iniciar uma discussão com um texto sobre a 

reciclagem. E assim será abordado sobre misturas homogêneas e 

heterogêneas e a importância de não jogar óleo dentre outros em local 

inadequado. 

AULA 03 

TEMA O lixo às questões sociais 

CONTEÚDO Misturas e separação de misturas 

OBJETIVO Compreender a importância da reciclagem; 

Conhecer como funciona o processo de reciclagem. 

METODOLOGIA Inicialmente será exibido um vídeo sobre o processo de reciclagem e 

assim abordado sobre a separação de misturas (catação, decantação, 

dentre outros). Ao final da aula a sala será dividida em grupos que 

deverão apresentar na aula seguinte alternativas para diminuir a 

poluição por meio do descarte inadequado do lixo (sic). 

AULA 04 

TEMA O lixo às questões sociais 

CONTEÚDO Misturas e separação de misturas 

OBJETIVO Perceber a importância de adotar medidas que contribuam para a não 

contaminação do meio ambiente 

METODOLOGIA Será feito uma oficina de sabão em que os estudantes deverão 

produzir sabão caseiro como alternativa de descarte do óleo nos 

esgotos (falar de misturas heterogêneas) e após isso serão discutidas as 
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apresentações que foram solicitadas na aula anterior sobre as 

alternativas para o descarte inadequado do lixo. 

Mas como o curso de Licenciatura em Química contribuiu para que Césio 

percebesse e compreendesse a contextualização nessas perspectivas? 

Durante a sua fala, Césio apresentou alguns espaços em que foi possível 

estabelecer algumas conexões sobre a contextualização. Ambientes estes que vão 

desde o campo disciplinar ao processo de ir se construindo enquanto pesquisador na 

escrita do Trabalho de Conclusão de Curso.  

Nesse sentido, Césio apontou que no componente curricular Educação 

Popular a docente solicitou a realização de uma oficina em espaços não formais e que 

a sua equipe decidiu trabalhar a Química em espaços não formais a partir da 

temática sabão para discutir também o capitalismo. 

“Aí pra trabalhar com capitalismo e tal. E aí a gente escolheu relacionar isso com o 

nosso curso, visto que a disciplina era voltada né?...mais pra área pedagógica. A gente 

escolheu associar com nosso curso. [...]a gente escolheu falar sobre o sabão. Aí falar só 

sobre o sabão em si, ia ser muito...muito vago. E a gente escolheu, a partir do sabão, 

trabalhar também a química e as questões sociais que envolvem, ne? ... o capitalismo e tal. A 

gente falou da mais valia...” 

Césio afirmou que, para além das disciplinas, “O restante eu vi...o restante eu vi 

no PƎQUI, que alguém falou sobre em uma reunião”.  O grupo de Pesquisa Ensino 

Extensão em Educação Química (PƎQUI) tem o intuito de promover ações de 

pesquisa, extensão e ensino na área da Educação Química. Césio também indica que 

os estudantes precisavam elaborar aulas contextualizadas no Programa Institucional 

de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid).  

“A gente só viu mesmo o que era e tal, mas não teve nenhum...nenhum momento que, 

tipo assim, “Ah, isso aqui é contextualização...Elabora uma aula contextualizada...Não, essa 

aula, ela não tá contextualizada.”. A gente não teve nada que... a gente faz a 

contextualização nas concepções do que a gente viu do que é, no geral, mas a gente não sabia 

os tipos, nem...ou se aquela aula é realmente contextualizada”. 

Por fim, Césio declara que em seu processo de escrita de elaboração do TCC 

tem estudado/lido sobre a contextualização e que isso tem ajudado para a 

construção de entendimentos sobre a temática: 
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 “[...] agora que eu estou fazendo o TCC, a gente tá tendo...acabando tendo mais 

leituras, que às vezes, mesmo que não seja...por exemplo, eu não tô trabalhando com 

contextualização em si, mas assim, perpassa algumas coisas e você acaba tendo que ler sobre. 

Eu acho que todo mundo tem que ler um pouco sobre.” Interessante apontar que apesar da 

contextualização não ser seu campo de estudo, Césio compreende a necessidade de 

estudá-la. 

 

3.2.1.2- As concepções de Ouro sobre a contextualização 

 

 Ouro afirmou que além de fazer parte do contexto, não se pode reduzir a 

contextualização à citação de exemplos em sala de aula, pois para Ouro é necessário 

problematizar, compreender o conteúdo por meio do contexto, conforme pode ser 

observada em sua fala: 

“Então eu tenho que pegar um determinado assunto, seja da Química, seja da Biologia, 

de qualquer área e trazer pra realidade do aluno. Só que eu acho que isso ficou uma coisa 

muito superficial. Só isso. Tem quer... lógico que só isso é importante, mas assim, eu acho que 

tem que ter todo um conhecimento, todo uma aprendizagem por trás disso (sic). Não apenas 

chegar e, por exemplo, falar assim...dando o exemplo do sabão: “A gente usa isso, isso e isso., 

mas, então, gente, vocês não fazem o sabão?”...mas assim, tem que ter um outro cuidado. Não 

é só pegar aquele assunto, jogar assim... “você...mas tu não vive isso?”E aí? E o por quê 

disso? Entendeu? Eu acho que a gente tem que ter bastante cuidado na hora de 

contextualizar. Não só chegar e contextualizar trazendo pra o dia-a-dia ou alguma 

coisa, mas tem que ter uma outra...” (grifo nosso). 

Ouro compreende a importância de se contextualizar e alerta para os cuidados 

ao utilizar a contextualização em sala de aula, especialmente para com a 

contextualização como abordagem do cotidiano.  

Ao analisar as situações de aula, Ouro afirmou que na primeira situação o 

professor tinha o intuito de contextualizar, no entanto se limitou apenas a apresentar 

elementos do cotidiano.  

“Eu acho que assim: ele poderia melhorar em algumas coisas, mas... quando ele fala 

assim, é... “evidencia a presença do conteúdo químico na vivência do estudante”, mas tipo, 

como ele faria isso? Ele só vai dizer, por exemplo, “Ah, gente, o vinagre. O ácido presente no 
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vinagre é tal.”, mas eu acho que tem todo uma...não só falar e citar, entendeu?...tipo assim, eu 

pegar e dizer “ah, tem tal ácido no vinagre, que é considerado um ácido fraco, não sei o quê.”. 

Não, mas acho que ele tem que vim com todo um porém. Além de falar, tem que explicar 

outras coisas. Tipo...a origem, é... não só isso, entendeu?...mas eu acho que a ideia foi de 

contextualizar. Poderia melhorar em algumas coisas, mas a ideia, na minha concepção e 

concordo com Carbono, foi tentar contextualizar”. 

Na segunda situação, Ouro afirmou que a utilização de questionamentos pode 

ajudar o professor a conduzir a aula e direcionar o estudante a pensar sobre as 

questões. Ouro a partir dessa situação de aula faz uma associação da 

contextualização com os Três Momentos Pedagógicos de Delizoicov : 

“Eu gosto sempre de usar...em várias oficinas, eu sempre uso os Três Momentos 

Pedagógicos. O que eu aprendi com Delizoicóv é que não tem nada melhor do que você iniciar 

qualquer atividade com problemas, indagações...trazendo situações pra o aluno refletir e, a 

partir daquele pensamento, ele começar a desenvolver as respostas. Então, eu acho... porque eu 

gosto de começar sempre assim, porque eu acho que desperta e atrai mais a atenção do aluno, 

do que chegar e simplesmente, por exemplo, falar sobre cinética...falar sobre mil coisas e depois 

trazer... “ah, gente, porque isso tá na banana...” Não! Traz logo a situação, joga pros alunos. 

Eles vão começar a pensar e aí sim, a gente vai resolver e entender o porquê isso acontece.” 

Ao questionar sobre a relação da contextualização com os 3MP de Delizoicov, 

Ouro afirma que: 

“traz esses questionamentos e vai iniciar tipo uma conversa com os alunos, vai ser o 

momento em que os alunos vão começar a falar o que eles entendem do problema, 

compreendem da situação, tal...É a partir do entendimento dos alunos, que o professor vai 

começar em cima daquilo. Oh, se eles estiverem, tipo assim...se eles estiverem com...com 

questionamentos corretos...pensamentos corretos...o professor vai começar a buscar mais: “e 

porque isso? Porquê aquilo?”. E, se caso tiver errado, o professor vai começar a ver uma outra 

forma pra que os alunos também não construam o pensamento errado e começar a pensar da 

forma certa”. 

Sobre a terceira situação e aula, Ouro afirmou que “considero como 

contextualizada por trazer uma abordagem histórica, situa o conteúdo, não chega 

simplesmente e fala o conteúdo”. 
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O planejamento de aulas feito por Ouro (Quadro 6) tem como tema geral 

ligações químicas. A primeira aula busca compreender por meio de questionamentos 

o que os alunos entendem por ligações químicas e se eles imaginam que a 

visualização da molécula no papel ocorre de modo igual no espaço. Na aula dois 

serão explicados o conceito de ligações químicas e como elas acontecem. Ao final da 

aula serão mostradas para os alunos algumas moléculas que estão presentes no dia a 

dia. A terceira aula será destinada a utilização de um programa para apresentar 

como as moléculas se comportam de forma tridimensional. O objetivo é que os 

alunos percebam as questões de ângulo e fórmulas das moléculas. Na aula quatro os 

discentes farão uso de materiais de baixo custo para construir moléculas e 

perceberem como elas se comportam no espaço. Além disso, terão que identificar os 

compostos orgânicos e os grupos funcionais presentes na molécula. 

No que tange à contextualização, é possível perceber que para situar o 

conteúdo e sua presença na vida do estudante são apresentadas moléculas que fazem 

parte do dia a dia do educando, se aproximando da contextualização como forma de 

abordar o cotidiano. Essa concepção de contextualização é utilizada para atrelar os 

assuntos abordados com a vivência do educando.  

É importante destacar que, no caso da aula analisada, percebe-se que há 

apenas a citação de moléculas presentes no dia a dia do educando, ou seja, a 

exemplificação, sem que ocorram questionamentos, reflexões e problematizações o 

que para alguns autores como Pinho (2014); Silva (2007) e Santos e Mortimer (1999) 

pode ser considerada como uma perspectiva simplista, acrítica e reducionista do ato 

de contextualizar.   

Diante disso, é possível observar divergências entre o que Ouro apresenta 

como concepção teórica sobre a contextualização e como pensa uma aula 

contextualizada. 

Quadro 11- Planejamento de Aulas - Ouro 

 AULA 01 

TEMA Ligações químicas 

CONTEÚDO Composto Orgânico; 

Grupo Funcional; 

Modelagem Molecular. 
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OBJETIVO Entender o conceito de ligações químicas 

METODOLOGIA Essa aula consiste em uma roda de conversa referente ao tema, para 

isso serão feito alguns questionamentos a fim de saber que vamos 

entendem ligações químicas. 

Perguntas a serem feitas: O que vocês entendem por ligações 

químicas? Vocês acham que as moléculas que conseguimos visualizar 

no papel se comporta da mesma maneira no espaço (sic)? As respostas 

serão anotadas no quadro. 

AULA 02 

TEMA Ligações químicas 

CONTEÚDO Composto Orgânico; 

Grupo Funcional; 

Modelagem Molecular. 

OBJETIVO Compreender o conceito e como acontece as ligações químicas 

METODOLOGIA Nesta primeira aula será explicada para os alunos o conceito e como as 

ligações químicas acontecem. Ainda neste primeiro momento 

mostrará aos alunos algumas moléculas presentes no dia a dia tais 

como: Eugenol (presente no cravo-da-índia), Butano ( presente no gás 

de cozinha), glicose (presente no açúcar) e outros tipos de moléculas. 

AULA 03 

TEMA Ligações químicas 

CONTEÚDO Composto Orgânico; 

Grupo Funcional; 

Modelagem Molecular. 

OBJETIVO Entender como as moléculas se comportam na forma tridimensional; 

Compreender que as moléculas possam nos papéis é só uma 

demonstração. 

METODOLOGIA Nesta aula mostrará as moléculas na sua conformação tridimensional 

utilizando o programa Avogrado [sic], dando ênfase aos ângulos 

relações e fórmulas das moléculas. 

 Na segunda parte da aula será explicada como manusear o programa 

e em seguida será pedido para eles montarem algumas moléculas no 

programa, por exemplo, H2O, glicose e outras. 
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AULA 04 

TEMA Ligações químicas 

CONTEÚDO Composto Orgânico; 

Grupo Funcional; 

Modelagem Molecular. 

OBJETIVO Entender como as moléculas se comportam no espaço; 

Saber identificar os grupos funcionais seguido das identificações dos 

compostos orgânicos; 

Compreender as fórmulas moleculares e suas diferentes estruturas. 

METODOLOGIA Nesta aula será entregue mais alguns materiais de baixo custo. Em 

seguida, será pedido para eles reproduzirem as moléculas expostas no 

programa Avogrado [sic], (da forma como eles entendem como se 

comportam no espaço). No segundo momento da aula será pedido 

que eles identifiquem os compostos orgânicos e grupos funcionais, 

feito isso  será discutida com os alunos as respostas e a finalidade da 

atividade 

 

Cabe nos questionar como Ouro construiu essas concepções e compreensões 

sobre a contextualização? 

A partir das falas de ouro foi possível identificar alguns espaços formativos 

durante o curso de Licenciatura em Química da UFRB que contribuíram para o 

entendimento sobre a contextualização. Dentre esses espaços, Ouro citou o 

componente de caráter optativo Filosofia das Ciências em que o professor buscava 

direcionar o conteúdo de modo contextualizado, apresentando o processo histórico 

de sua construção. 

“Óh Eu lembro de uma disciplina... Era... Filosofia das Ciências. Só que ele fazia 

assim: Ele pegava o assunto de Química e levava pra parte dos cientistas, nera Oxigênio? 

Alguma coisa assim. Ele sempre tentava trazer o conhecimento e contextualizar... Porque 

assim, às vezes eu lembro que ele falava assim “A gente vê isso aqui, mas...”. Se não me 

engano, ele falou até o exemplo de uma cadeira... Eu não lembro o que foi direito não, mas, 

tipo assim, ele pegou o exemplo da cadeira e levou pra parte dos cientistas...e ai veio 

discutindo... foi bem interessante.” 
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Ouro acrescenta ainda que a relação de apresentar esse processo histórico faz com que 

o conteúdo seja situado em contexto que envolve relações sociais, políticas e econômicas. 

“Ele não trazia o conteúdo isolado. “Ah, eu vou trabalhar átomo com vocês.”, mas 

ele ia lá na Filosofia das ciências. Quais filósofos que trabalharam com isso? Trabalhou em 

que sentido? Qual foi a contribuição dele? Qual era o acontecimento que tava ocorrendo na 

época? Quais as implicações disso? E aí, a partir daí a gente ia vendo...” 

 

3.2.1.3- Percepção de Germânio sobre a contextualização15 

  

Germânio apresenta que “a contextualização vai além do âmbito escolar... ele vai 

para, além disso, tanto no âmbito social, político, econômico... usar também de mecanismos 

pra facilitar essa aprendizagem desse aluno, essa compreensão, esse envolvimento. É usar de 

mecanismos, pra poder facilitar um pouco mais o envolvimento do aluno em sala de aula, com 

o conteúdo e com aquilo que é proposto.” A partir desse excerto é possível que Germânio 

compreenda a contextualização em uma perspectiva sócio-científica.  

Ao analisar as situações de aulas, Germânio apontou que a primeira situação 

apresentada não é contextualizada, uma vez que a “Contextualização não é somente 

relacionar determinados assuntos com a vivência do aluno [...] envolve uma série de 

aspectos.” Ao contrário da primeira situação, Germânio afirmou que as situações dois 

e três tratavam de aulas contextualizadas porque trabalhavam aspectos para além do 

conteúdo e do dia a dia do estudantes.  

“Com relação à contextualização, eu não sei se tá certo, mas eu entendo que, além de 

ser um ponto que ele consegue abranger várias coisas: político, social, econômico...por quê eles 

falam desse processo de amadurecimento da banana?...pra que eles possam vender?  Por conta 

da necessidade de consumo? Econômico, porque eles precisam, né? financeiramente...é político 

porque também tem o interesse político com essa coisa do alimento. Então acho que dá pra ser 

discutido um monte de coisa dentro desse contexto aqui... dentro da sala de aula, dá pra se 

discutir um monte de coisa...não somente o amadurecimento da banana...a química 

cinética...mas também outros assuntos de interesse dos alunos” (Comentário sobre a 

situação dois). 

                                                 
15 Germânio não construiu os planejamentos de aula. 
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“Sim, por que há vários fatores dentro desse aspecto histórico... fatores políticos, 

econômicos, sociais, enfim... que aconteceram naquele período, naquela época, que colaboraram 

ou não pra que hoje pudéssemos ter esse...por exemplo, o assunto Tabela Periódica: O que foi 

que aconteceu antes pra que esse assunto pudesse estar aqui? Teve muitos fatores políticos, 

por exemplo” (Comentário sobre a situação três).  

Ainda sobre a contextualização, Germânio em sua fala evidenciou que existem 

diversas formas de trazer a contextualização para a discussão dos conteúdos. De 

acordo com Germânio a aula por meio de questionamentos é uma das tantas 

possibilidades, conforme pode ser observada no excerto, 

“Como é prazeroso você iniciar a aula com uma situação-problema, há várias outras 

formas de você iniciar a aula, pra que ela seja prazerosa também, como muitos professores hoje 

deixam de abordar aspectos históricos pra poder ir direto ao conteúdo, conteúdo, conteúdo, 

sem que o aluno compreenda de onde veio, por que veio e pra quê veio. Então, eu acho que... 

Eu, particularmente, quando eu dei o assunto da tabela periódica, eu priorizei o histórico... o 

porquê, de onde veio...falei também das tríades...porque eu acho importante o aluno saber esse 

percurso histórico. Às vezes, o aluno acha, por exemplo: “Foi Lavoisier, foi Mendeleev que 

criou tal coisa.”...mas também teve os colaboradores que fizeram pra que as pesquisas 

pudessem surgir e estar estabelecida. Então acho importante também esse aspecto histórico ser 

abordado em sala de aula. Eu acho que... é uma aula boa também.” 

Sobre os espaços formativos Germânio apontou o componente curricular 

Instrumentalização para o Ensino de Química em que houve a discussão por meio de 

um texto sobre a contextualização.  

 

3.2.1.4- O que pensa Mendelévio sobre a contextualização? 

 

Mendelévio afirmou que a contextualização é um recurso de ensino que 

articula conteúdo e contexto:  

“Pra mim, a contextualização é uma ferramenta, um método de ensino pra ensinar Química 

pra sociedade de uma forma diferente de tá inserido no contexto daquela pessoa ou se não, o 

contexto de outros ambientes... então, pra mim, contextualização é um método, é uma 

ferramenta pra ensinar química.” 
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Mendelévio relacionou a contextualização com o contexto, mas não 

apresentou em seu discurso indícios de como promover o ensino de Química por 

meio do contexto.  

Sobre as situações de aula, Mendelévio afirmou que a primeira “[...] deixa a 

desejar, pois não contextualiza com aspecto social, econômico”. Diferentemente, a segunda 

situação para Mendelévio é contextualizada “por trazer os aspectos sociais e econômicos” 

e a terceira “apresenta grande contextualização tanto social, política e a História da Ciência 

que apresenta o contexto histórico da época”. Nesse sentido, percebe-se que Mendelévio 

pensa a contextualização em uma perspectiva sócio histórica. 

O planejamento de aula elaborado por Mendelévio (Quadro 7) teve como 

temática geral a construção dos modelos atômicos. Na primeira aula, o conteúdo é o 

atomismo grego na qual a metodologia envolve uma discussão com os alunos para 

saber se eles têm alguma concepção do que é um modelo atômico, em seguida o que 

é foi atomismo na Grécia antiga e por fim a definição de átomo segundo Demócrito e 

Leucipo. Na segunda aula serão discutidos os fundamentos de uma História em 

Quadrinhos (HQ). O conteúdo químico é retomado na terceira aula com a discussão 

do modelo atômico de Dalton. Destaca-se que Mendelévio busca enfatizar que será 

apresentada a biografia do cientista Dalton e seus postulados, ou seja, não é apenas a 

compreensão do modelo atômico, mas da sua construção pelo cientista. Para 

finalizar, a quarta aula é o momento em que os estudantes deverão fazer a 

articulação do conteúdo visto por meio da elaboração de uma HQ.   

Na análise do planejamento em questão percebe-se a preocupação de 

Mendelévio de não apenas apresentar o conteúdo modelos atômicos, mas de situá-lo 

dentro de um contexto histórico que ocorre desde a concepção de atomismo na 

Grécia antiga. No entanto, apesar de situar dentro de um contexto, percebe-se que 

Mendelévio se limita, a partir da sua escrita do planejamento, a abordar a história de 

modo não crítico e sem aprofundamento nas questões sociais, políticas, econômicas 

que também compõe a história da construção do saber.   

Apesar disso, é possível perceber a presença da contextualização sócio-

histórica que é o tipo de contextualização que busca fazer o resgate do conteúdo por 

meio da sua história, compreendendo a Ciência como uma construção humana.  
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É interessante destacar que a compreensão de contextualização apresentada 

por Mendelévio ao analisar as situações de aulas é evidenciada também no 

planejamento de aula.  

Quadro 12- Planejamento de Aulas - Mendelévio 

 AULA 01 

TEMA Evolução dos modelos atômicos 

CONTEÚDO Atomismo grego 

OBJETIVO Entendimento básico do qual era o pensamento dos gregos do que 

seria a concepção do átomo 

METODOLOGIA Primeiro momento será enfatizado qual o entendimento dos alunos do 

que é o modelo atômico; 

Segundo momento ser explicada (sic) aos alunos o que é o atomismo 

na Grécia antiga; 

Terceiro momento será abordado atomismo de Leucipo e Demócrito e 

um breve relato de suas biografias;  

Último momento a entrega de uma História em Quadrinhos (HQ) com 

os assuntos da aula, esse material deverá ser lido em casa. 

AULA 02 

TEMA História em quadrinhos 

CONTEÚDO O que é uma HQ 

Diferentes tipos de HQ 

Como construir uma HQ 

OBJETIVO Ter o entendimento do que é uma HQ, e seu processo de produção e 

as diferenças de outras HQ’s do Brasil, EUA e Japão 

METODOLOGIA Após infatizado (sic) da HQ dada na aula 1,  perguntar aos alunos seu  

entendimento do que é uma HQ; 

Explicação do que é uma HQ 

Diferentes tipos de HQ’s  

Como podemos construir uma história em quadrinhos 

AULA 03 

TEMA O átomo de Dalton 

CONTEÚDO Biografia e seu percurso até chegar ao seu modelo atômico 

Seus postulados 

OBJETIVO Ter a concepção do que é o modelo atômico de Dalton e seus 
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postulados 

METODOLOGIA Será pedido no início da aula para os alunos fazer uma um pequeno 

texto do conhecimento deles do que é o modelo atômico de Dalton;  

O segundo momento da aula será introduzida a biografia de Dalton; 

O último momento a explicação do que é o modelo atômico de Dalton 

e seus postulados. 

AULA 04 

TEMA Produção de HQ de Dalton 

CONTEÚDO Explicação de como será construída a história em quadrinhos sobre o 

modelo atômico 

OBJETIVO Produzir uma HQ do modelo atômico de Dalton coerente no material 

e livro didático 

METODOLOGIA Explicação de como deve ser HQ; 

Produção da história em quadrinhos pelos alunos com material 

disponibilizado para os alunos. O que não tem abilidade (sic) com 

desenho será disponibilizado uma imagem de HQ’s de Dalton e seu 

modelo. Caso os alunos não terminem na sala atividade poderá ser 

feita extraclasse. 

Sobre os espaços que contribuíram para que Mendelévio concebesse essa 

concepção de contextualização, destaca-se a disciplina Instrumentalização para o 

Ensino de Química, que na mesma perspectiva de Germânio não foi uma discussão 

aprofundada, mas que permitiu começar a pensar sobre esta noção. De acordo com 

Mendelévio “a primeira vez que eu tive contato com a contextualização, eu acho que não foi 

aprofundado [...] foi na disciplina de instrumentalização”. Além da disciplina, este contato 

ocorreu também no PIBID, em que durante a organização das oficinas o coordenador 

solicitava que fossem pensados “em relacionar a oficina com o meio... com o dia-a-dia dos 

alunos”. Mendelévio aponta ainda a sua participação no Programa Estação Ciência “o 

responsável pelo projeto pedia pra gente relacionar os experimentos e conteúdos com o 

cotidiano do aluno”. 
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3.2.1.5- Perspectivas de Oxigênio a respeito da contextualização 

  

Na perspectiva de Oxigênio, a contextualização pode ser compreendida como 

uma forma de fazer com que o conteúdo faça sentido para estudante “se você mostrar 

determinado conteúdo de maneira isolada, pode ser que o aluno não compreenda ou 

compreenda de uma maneira destorcida, mas a partir do momento que você coloca dentro de 

um contexto, que ele consegue ver como ele pode aplicar aquele conteúdo, onde ele pode 

utilizar, acho que fica mais claro, mais fácil” (Oxigênio). E ainda complementa que o 

conteúdo deve surgir a partir do contexto, “pegar um contexto e aí você pegar um 

conteúdo daquele contexto. Por exemplo, eu estou falando de alimentos e tal, e aí eu vou pegar 

um conteúdo que... um conteúdo de química que aparece dentro dos alimentos e trabalhar.” 

A apresentação teórica, por meio dos discursos, sobre a contextualização 

apresentada por Oxigênio coincide com o que a literatura apresenta como 

contextualização na perspectiva sócio-científica, na qual os conteúdos podem ser 

trabalhados a partir de temas geradores.  

Oxigênio, ao avaliar as situações de aulas, afirmou que no primeiro caso não 

se trata de uma aula contextualizada, pois o conteúdo está solto, fora do contexto. 

Para Oxigênio,  

“Não colocou o conteúdo no contexto. Pra ser uma contextualização, ele poderia se 

aproximar se fosse uma turma do campo e tal...começar trabalhando, falando do solo, dos 

impactos e tal.. e a partir daí, de tá trabalhando com esse solo, poderia entrar nessa questão 

“Ah, se o solo tiver muito ácido, o que pode ser feito? ...se tiver muito básico...” E depois ele 

trabalhar toda essa perspectiva, e ele entrar, né?... na nomenclatura e tal. [...] no meu 

entendimento, pra contextualizar, ele poderia trabalhar Alimentos e, dentro desse contexto de 

Alimentos, pegar os cítricos, que são os mais ácidos e tal. Aí sim teria uma contextualização”. 

As situações dois e três para Oxigênio também são contextualizadas, em 

concepções distintas e isso mostra que Oxigênio pensa a contextualização com 

diferentes sentidos, conforme pode ser observada nos fragmentos abaixo: 

“É contextualizada, pois aborda um contexto, que é o caso da maturação da banana e 

depois aborda um conteúdo químico” (Comentário sobre a situação de aula dois). 
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“É contextualizada, pois aborda o contexto histórico e o conteúdo químico. Mostrando 

que a Ciência é uma construção humana, não é isola (sic) e não acontece por acaso” 

(Comentário sobre a situação de aula três). 

A proposta de aula planejada por Oxigênio (Quadro 8) tem como tema Tabela 

Periódica. Na primeira aula o conteúdo é teoria atômica, e nesta aula serão discutidos 

a constituição dos materiais e um vídeo mostrando a evolução dos modelos atômicos.  

Na aula dois, o conteúdo é o átomo e será discutido o que são os átomos e como eles 

são constituídos, além de mostrar alguns elementos do dia a dia em que os átomos 

estão presentes. Na terceira aula o conteúdo é período e família e inicialmente será 

discutido sobre os alimentos e os elementos presentes nestes alimentos. Após isso 

será discutido o conteúdo período e família e ao final será realizada uma atividade 

em forma de palavra cruzada. Na quarta aula o conteúdo também será período e 

família e será realizada uma revisão da aula anterior e depois uma atividade. 

 Percebe-se que ao planejar a aula Oxigênio apresenta certa distorção em 

relação ao tema e o conteúdo uma vez que é abordada como tema tabela periódica e 

nas aulas um e dois os conteúdos são teoria atômica e átomos, respectivamente. Na 

aula dois há também a proposta de apresentar alguns materiais em que os átomos 

estão presentes, esse posicionamento transmite a ideia de que só há átomos em 

alguns materiais e não que o átomo compõe toda a matéria. Nesse sentido, além de 

perceber a presença de alguns erros conceituais se trata de uma aula contextualizada 

como forma de abordar o cotidiano, uma vez que a vivência é utilizada para 

exemplificar o conteúdo. 

Nesse sentido, nota-se um distanciamento entre a concepção teorizada sobre a 

contextualização e a sua efetivação por meio da prática do planejamento de aulas. 

Quadro 13- Planejamento de Aulas - Oxigênio 

 AULA 01 

TEMA Tabela periódica 

CONTEÚDO Teoria atômica 

OBJETIVO Diferenciar os três modelos atômicos e qual a importância deles para a 

sua vida 

METODOLOGIA Inicialmente falaremos sobre os materiais de ontem e de hoje, como 

são constituídos. Posteriormente utilizaremos um vídeo mostrando a 
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evolução dos modelos atômicos. Em seguida faremos uma roda de 

conversa com os alunos para discutimos no sobre o vídeo. 

AULA 02 

TEMA Tabela periódica 

CONTEÚDO Átomos 

OBJETIVO Conceituar átomos; 

Perceber do que eles são constituídos e como ele está presente em 

nosso dia a dia. 

METODOLOGIA Inicialmente explicaremos o que é átomos e de que eles são 

constituídos. Posteriormente passaremos uma atividade sobre o 

conteúdo estudado mostrando alguns elementos do dia a dia onde os 

átomos estão presentes como mesa, cadeira e etc. 

AULA 03 

TEMA Tabela periódica 

CONTEÚDO Período e família 

OBJETIVO Diferenciar período de família; 

Localizar os elementos na tabela 

METODOLOGIA Inicialmente falaremos sobre os alimentos e os elementos presentes 

neles. A aula será iniciada com conteúdo de período e família que será 

colocado no quadro. em seguida será realizada a atividade em grupo, 

uma palavra cruzada com elementos da tabela periódica para que 

esses alunos compreendam o que é período e família. Utilizaremos 

alguns elementos presentes nos alimentos. 

AULA 04 

TEMA Tabela periódica 

CONTEÚDO Período e família 

OBJETIVO Diferenciar período de família; 

Localizar os elementos na tabela 

METODOLOGIA A aula será introduzida como a revisão da aula anterior. Em seguida 

faremos atividades sobre o período e família. 

Sobre os espaços formativos que contribuíram para a formação de concepções 

sobre a contextualização Oxigênio elencou no campo disciplinar o componente 

“Educação popular! Que a gente teve que contextualizar o ensino de química pra preparar 
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uma oficina que a gente fez na praça com os alunos” e a disciplina Instrumentalização 

conforme apontada também por outros participantes que foi um momento isolado de 

discussão de um texto.  

 

3.2.1.6- Como Flúor compreende a contextualização? 

 

Nas discussões realizadas sobre a contextualização, Flúor não interagiu e por 

consequência não apresentou nenhuma concepção sobre a contextualização. No 

entanto, em outro momento afirma que usou a contextualização como “uma forma 

bem dinâmica e mais fácil” de apresentar o conteúdo e isto era feito por meio da 

inserção do conteúdo dentro de um contexto.  

Ao realizar a análise das situações de aula, Flúor apresenta algumas incertezas 

no que diz respeito a primeira aula “é um situação que eu vou e volto. Tá como uma aula 

contextualizada, mas também não tá. Eu acho que deve ser melhorado várias coisas. Por 

exemplo, pode até trazer um vídeo, alguma coisa...exemplos de ácidos e bases que podem...que 

são...que a gente usa no...ou tá usando no dia-a-dia. Eu mudaria algumas coisas aí, mas 

basicamente seria uma aula... trazer pra aula esses exemplos, essas coisas materiais...se 

possível, amostras, né? Algum experimento também, né?...pra mostrar ao aluno. Tentar 

contextualizar o máximo.” Na segunda situação, Flúor considerou como 

contextualizada “Por trazer uma situação problema e após ir explanando o assunto é uma 

situação contextualizada”. Já a terceira situação Flúor não conseguiu fazer uma 

identificação sobre ser ou não contextualizada e afirmou “Não sei, não consigo 

perceber... não sei dizer se é ou não”. 

Pelo discurso de Flúor percebe-se que há uma aproximação com a 

contextualização como forma de abordar o cotidiano com o intuito de motivar os 

estudantes e levá-los a um processo de reflexão. 

.O planejamento de aula elaborado por Flúor (Quadro 9) tem como tema a 

Tabela Periódica. A primeira aula será a introdução ao assunto e tem como objetivo 

conhecer a história da Tabela Periódica e o que é um elemento químico. Na aula dois, 

serão discutidos os conteúdos elementos químicos e propriedades periódicas. A 
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terceira aula se objetiva conhecer a tabela periódica. Para finalizar, a aula quatro os 

estudantes participarão de um jogo. 

Ao realizar a análise da proposta de aula elaborada por Flúor é possível 

identificar na primeira aula por meio dos objetivos delineados que ocorrerá a 

discussão da história da Tabela Periódica, o que nos direciona para uma 

contextualização sócio-histórica. No entanto, a ausência do detalhamento na 

metodologia dificulta a compreensão de como será realizada a discussão. É possível 

identificar ainda que todo conteúdo é esgotado nas duas primeiras aulas e as aulas 

três e quatro à resolução de atividades, com isso podemos questionar como todo o 

conteúdo Tabela Periódica será trabalhado em apenas duas aulas e de modo 

contextualizado?  

Um aspecto que chama atenção é que Flúor não consegue identificar a situação 

três como contextualizada, mas ao elaborar a aula direciona o seu planejamento em 

uma perspectiva sócio histórica. 

Quadro 14- Planejamento de Aulas - Flúor 

 AULA 01 

TEMA Tabela periódica 

CONTEÚDO Introdução ao assunto tabela periódica 

OBJETIVO Conhecer a história da tabela periódica; 

Como surgiu, como é formada; 

O que é um elemento químico 

METODOLOGIA Explicação do assunto com auxílio do datashow e perguntas 

exploratórias 

AULA 02 

TEMA Tabela periódica 

CONTEÚDO Classificação dos elementos químicos; 

Eletronegatividade, reatividade, raio atômico e etc 

OBJETIVO Conhecer como os elementos químicos são classificados; 

Entender sobre eletronegatividade, raio atômico, reatividade dos 

elementos etc 

METODOLOGIA Explicação do assunto com auxílio do Datashow; 

Perguntas exploratórias 

AULA 03 
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TEMA Tabela periódica 

CONTEÚDO Atividades sobre tabela periódica 

OBJETIVO Conhecer todo o tema tabela periódica; 

Responder qualquer pergunta relacionada; 

Conseguir associar o assunto abordado com o dia a dia; 

Aprender a competir e trabalhar em grupo. 

METODOLOGIA Dividir a sala em duplas ou trios; 

Sorteio aleatório das perguntas aleatórias; 

Premiação para equipe que responder corretamente o maior número 

de perguntas; 

AULA 04 

TEMA Tabela periódica 

CONTEÚDO Tabela periódica 

OBJETIVO Desenvolver a estratégia; 

Dominar o assunto 

METODOLOGIA Discentes separados em dupla para competir entre si; 

Duas tabelas para cada um para marcar os próprios “barcos” e outra 

para marcar os do oponente; 

Ganha quem completar todos os do oponente; 

Batalha naval tabela periódica 

E de onde surgem essas concepções de Flúor? 

Flúor citou o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência (PIBID) 

como sendo o primeiro espaço em que teve contato com a contextualização, uma vez 

que, ao pensar os momentos com os estudantes, os bolsistas recorriam a diferentes 

metodologias, entre elas a contextualização como uma forma de aproximar o 

conteúdo do dia a dia do aluno, conforme pode ser observado no excerto “Eu acho 

que meu primeiro contato com a contextualização foi com o PIBID, porque como é um projeto 

de iniciação à docência, foi um dos meus primeiros contatos, porque eu tinha que fazer a 

oficina...eu tinha que ... trazer o assunto na oficina de uma forma que os alunos 

compreendessem...de uma forma bem dinâmica e mais fácil. E aí, nessa parte de trazer, eu fica 

imaginando como é que eu ia fazer...trabalhar um assunto com aquele grupo e aí, fui 

aprendendo formas, quer dizer...de achar um contexto e incluir o assunto pra que eles 

entendessem”. 
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Apesar de Flúor falar de primeiro espaço formativo, não foi apresentado por 

Flúor outro ambiente que tenha auxiliado na construção de concepções sobre a 

contextualização. 

 

3.2.1.7- Entendimentos de Hidrogênio acerca da contextualização 

 

Sobre a concepção de contextualização, Hidrogênio afirmou que “a gente tem 

que utilizar de metodologias, utilizar dos conhecimentos que a gente obteve, né?..aqui. E 

quando a gente for pro ensino básico...pra Educação Básica, na verdade, ou qualquer outro que 

vá dar aula...tentar levar o conhecimento, utilizando, por exemplo, do contexto que o aluno 

está inserido e também de outros contextos que não necessariamente precise estar ao redor 

dele. Acho que a gente precisa utilizar de diversos artifícios pra isso”. 

Hidrogênio apontou ainda que associava a contextualização ao fato de 

relacionar o conteúdo com o dia a dia, conforme pode ser observada no excerto a 

seguir: 

“Eu acho que antes da gente entender o significado de contextualizar, a gente queria 

exemplificar alguma coisa com o dia-a-dia da gente. Sempre tinha aquela coisa de “Ah, vamo 

relacionar isso com isso pra poder facilitar o aprendizado do aluno”. Então, eu acho que a 

gente, mesmo não sabendo o que seria, a gente sempre tentava relacionar”. É possível 

perceber também que Hidrogênio evidencia o fato de não conhecer o significado da 

contextualização, mas que de alguma forma a relacionava com o dia a dia. 

A respeito das situações de aula, Hidrogênio inferiu que no caso da primeira 

situação: 

“Está restrita a situações do dia a dia. Eu... assim... quando eu vi isso a primeira vez, 

eu entendo isso como uma exemplificação. Só que, como alguns autores, eles defendem 

também a ideia de exemplificar, né?...de contextualização e exemplificação, tal, tal, tal...mas eu 

vou muito nesse viés. Eu, quando eu olhei aqui, eu entendi que isso aqui é uma 

exemplificação. E ai, no início, como as meninas falaram...foi Oxigênio que falou, eu acho...eu 

iniciaria a aula abordando realmente, com um tema...uma temática. E, a partir dessa temática, 

eu iniciaria. Porque aqui, ele só fala assim da vivência do estudante. Que estudante? 

Estudante que mora na zona rural? Estudante que mora na zona urbana? A vivência é a 

mesma? Então, é...eu utilizaria de um tema. A meu ver, não é uma situação contextualizada 
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não. (pausa) Ele poderia melhorar adicionando mais coisas... Eu faria uma aula assim, mas 

não contextualizada.”  

Sobre as situações dois e três, Hidrogênio afirmou que as percebe como 

contextualizadas,  

“Essa segunda situação, é possível perceber que o professor parte de uma situação 

problema e o conteúdo vai sendo trabalhado a partir disso, a contextualização fica mais 

evidente.” (Comentário sobre a situação dois) 

“Aqui o professor pega a questão histórica, que é fundamental para a compreensão da 

construção do conhecimento. Trata-se de uma abordagem histórica.. é contextualizada”. 

(Comentário sobre a situação três) 

A partir desses excertos é possível perceber que Hidrogênio apresenta uma 

concepção ampliada sobre a contextualização, uma vez que percebe diferentes 

possibilidades para a promoção de uma aula contextualizada. 

O planejamento de aula realizado por Hidrogênio (Quadro 10) utilizou como 

tema geral meio ambiente com o enfoque na poluição ambiental. Na primeira aula é 

evidenciada a discussão e compreensão dos tipos de poluição, direcionando para a 

poluição hídrica a fim de discutir os tipos de poluentes que podem acometer o 

ambiente aquático. Na segunda e terceira aulas os conteúdos ácidos, bases e pH são 

abordados por meio do tema poluição. Para finalizar, na quarta aula será realizado 

um experimento com materiais de baixo custo e de fácil acesso, utilizando amostra de 

água de rios e lagoas para verificar se estão ácidos ou básicos e qual a relação dos 

poluentes que podem estar presentes nesses ambientes e a alteração de pH nas 

amostras de água. 

Percebemos que Hidrogênio parte de uma situação geral que é um problema 

ambiental, a questão da poluição hídrica e vai direcionando para o estudo dos 

conteúdos químicos (ácido, base e pH).  É notável que a questão inicial seja 

trabalhada durante todas as aulas, ou seja, não há uma sobreposição dos conteúdos  

em relação à questão ambiental. A partir disso, percebemos que Hidrogênio planejou 

uma sequência de aulas que pode ser considerada como contextualizada com 

enfoque no meio ambiente na qual os conhecimentos científicos são estudados a 
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partir de uma situação atrelada ao meio ambiente com vistas a proporcionar o 

entendimento sobre as questões. 

Quadro 15- Planejamento de Aulas - Hidrogênio 

 AULA 01 

TEMA Meio ambiente (poluição ambiental) 

CONTEÚDO Tipo de poluição 

OBJETIVO Diferenciar os tipos de poluição; 

Identificar alguns poluentes hídricos 

METODOLOGIA Inicialmente serão abordados os tipos de poluição acometidos ao 

meio, por meio de um vídeo, de forma resumida. Após, será escolhida 

a poluição da água e a partir dela falar dos principais poluentes e a 

sua constituição. 

AULA 02 

TEMA Meio ambiente (poluição ambiental) 

CONTEÚDO Ácidos e bases 

OBJETIVO Compreender os problemas ocorridos ao meio por conta da poluição 

hídrica 

Identificar acidez e basicidade dos poluentes hídricos 

METODOLOGIA A partir dos poluentes abordados e a sua constituição será [sic] 

relacionado [sic] os prejuízos que os mesmos causam ao meio por 

conta da acidez e basicidade (elevada) e da sua constituição. 

Assim será trabalhado qual significado de ácido e base de acordo com 

a teoria de Svante Arrhenius, utilizando os próprios poluentes como 

exemplo para entendimento. 

AULA 03 

TEMA Meio ambiente (poluição ambiental) 

CONTEÚDO Ácidos e bases; Escala de pH 

OBJETIVO Compreender como funciona a escala de pH 

Identificar a partir da escala, o pH de alguns poluentes 

METODOLOGIA Retomar os poluentes e abordar o que é pH. Apresentar a escala de 

pH para eles entendam que alguns alimentos podem ser ácidos ou 

básicos, mas que não se pode atentar apenas a características 

apresentadas na literatura e testar ao paladar a acidez e basicidade dos 

poluentes, por isso existe uma tabela que indica e essa será 
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apresentada por meio de slides. 

AULA 04 

TEMA Meio ambiente 

CONTEÚDO Ácidos e bases 

OBJETIVO Identificar quais as amostras apresentam pH ácido ou básico de 

acordo com a coloração apresentada 

METODOLOGIA Com amostras de água de rios e lagos, sabendo quais poluentes estão 

em cada amostra, será realizado o experimento “indicador de ácido- 

base com repolho roxo”. Após o experimento será discutido qual a 

substância presente no repolho que promove a alteração no coloração 

em meio ácido ou básico e o pH dos poluentes presentes 

Em relação aos espaços que contribuíram para que Hidrogênio construísse 

esses entendimentos acerca da contextualização temos a disciplina 

Instrumentalização para o Ensino de Química que segundo Hidrogênio, “os escassos 

momentos que a gente teve pra falar sobre a contextualização não foi àquela coisa bem focada. 

Foi aquele trabalhar um texto em duas aulas e tipo... né? Seguidas... e falar sobre aquilo... A 

diferença daquilo pra o cotidiano16 e só.”.  

Há a menção também da disciplina Educação Popular por meio do trabalho 

desenvolvido em espaços não formais, citados também por Oxigênio. Hidrogênio 

incluiu os Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC), nos quais alguns discentes 

trabalharam com a contextualização no Ensino de Química. Hidrogênio afirmou que 

sentia dificuldades de compreender o que era a contextualização por meio das 

apresentações, mas que após algumas leituras já consegue compreender melhor. 

 

3.2.1.8- Como Carbono compreende a contextualização 

 

Carbono fala sobre a complexidade do termo contextualização e afirma que 

“não tem como você conceituar a contextualização. É muita coisa”. Carbono concorda com 

a fala de Césio ao afirmar que o ato de contextualizar diz respeito não apenas ao que 

                                                 
16 Hidrogênio refere-se ao estudo do artigo “Cotidiano e Contextualização no Ensino de Química” de 
Wartha, Silva e Bejarano (2013).  
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está próximo do estudante “não precisa ser do dia-a-dia desse aluno, mas que...é...esteja ali 

integrado na sociedade mesmo...em geral. (pausa)...pra gente ter uma ideia.”.   

Ao realizar a observação das situações de aulas, Carbono afirmou que as três 

situações são contextualizadas: 

“A minha ideia é que isso aqui é uma aula contextualizada. Oh, ele inicia apresentando 

esse conteúdo de Ácidos e Bases e conceitua o que é ácido e o que é base. Tá! Então não jogou 

esse conteúdo pro aluno de forma... pá, receba! Aí depois ele vem apresentando uma série de 

locais e situações. Então esses locais eu entendo como pegou realmente essa[...] Onde pode ser 

encontrado e situações do dia-a-dia, sei lá, na...no sabão, tal. Entendeu? Então eu pensei dessa 

forma aqui e o que eu faria... E daí depois ele vai determinando, né? A presença do conteúdo 

químico na vivência do estudante. Ao meu ver, isso não é tão longe assim da 

contextualização... e ai ele termina o conteúdo com nomenclatura (risos). Eu faria o 

mesmo.”(Comentários sobre a situação de aula um). 

“É contextualizada. A organização da aula possibilitou uma inserção maior na 

pergunta problema e não somente no conteúdo químico.” (Comentários sobre a situação de 

aula dois). 

“E, diferente da outra que ele iniciou mostrando esse problema do dia-a-dia do aluno. 

Agora trouxe primeiro o passado histórico da tabela e, no final da aula, que ele veio com a 

apresentação desses elementos. Abrange os aspectos históricos, políticos e social” (sic.) 

(Comentários sobre a situação de aula três). 

A partir desses fragmentos é possível compreender que Carbono percebe a 

polissemia do termo contextualização e afirmou que “na verdade, não tem uma aula 

padronizada, como Césio falou. Você seguir uma aula... Por exemplo, eu quero uma aula 

contextualizada. Então, pra eu ter uma aula contextualizada, não tem lá no livro: “Você tem 

que seguir. Iniciar com uma situação-problema, depois com o conteúdo e depois faz isso....com 

a resolução desse problema”. Não tem um padrão que você tem que seguir”. Essa percepção 

de que não existe um padrão para que aula seja considerada contextualizada é de 

extrema importância para que em sala de aula esses futuros professores não fiquem 

presos a uma única forma de pensar, planejar e executar aulas contextualizadas. 

A proposta de aula pensada por Carbono (Quadro 15) teve como tema a teoria 

atômica. Na primeira aula se busca compreender o que é o modelo atômico e 

conceituar o modelo atômico de Dalton, Thomson, Rutherford e Rutherford-Bohr. Na 
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aula dois, o professor deverá realizar uma explicação mais aprofundada sobre os 

modelos atômicos e as aproximações que os cientistas fizeram para explicar o seu 

modelo atômico em alguns materiais do dia a dia e em seguida a classe será dividida 

para a construção de um modelo atômico que deverá ser apresentado nas próximas 

aulas. Assim, nas aulas três e quatro ocorrerão as apresentações dos modelos 

atômicos construídos pelos estudantes. 

Na análise do planejamento elaborado por Carbono não é possível perceber 

indícios de uma aula contextualizada em nenhuma das concepções de 

contextualização, além disso, há uma questão conceitual de relacionar os modelos 

atômicos com o dia a dia dos estudantes que não evidencia o que isso significa. 

Percebe-se ainda que a sequência de aulas apresentada por Carbono se aproxima do 

ensino tradicional, em que os conteúdos estão organizados de modo sistemáticos e 

conduzidos pelo professor pautado na apresentação dos conteúdos ( LEÃO, 1999). 

Quadro 16- Planejamento de Aulas - Carbono 

 AULA 01 

TEMA Teoria atômica 

CONTEÚDO Modelos atômicos 

OBJETIVO Compreender o que é o modelo atômico; 

Conceituar cada modelo atômico 

METODOLOGIA A aula será iniciada com a pergunta o que é modelos atômicos (sic)? 

Posteriormente, as respostas alunos serão escritas no quadro em 

seguida, um vídeo didático sobre os principais modelos atômicos será 

transmitido e logo após as respostas alunos no quadro vai ser 

utilizadas e relacionadas com o vídeo didático para iniciar a 

explicação de modelos e a conceituação dos modelos de Dalton, 

Thomson, Rutherford e Rutherford-Bohr (sic). 

AULA 02 

TEMA Teoria atômica 

CONTEÚDO Modelos atômicos 

OBJETIVO Reconhecer os modelos atômicos de Dalton, Thomson Rutherford e 

Rutherford-Bohr; 

Relacionar cada modelo atômico com seu dia a dia 
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METODOLOGIA Primeiro momento haverá a explicação mais aprofundada de cada 

modelo atômico e será discutida (sic) as aproximações que os 

cientistas fizeram para explicar o seu modelo em alguns materiais do 

dia a dia. 

Segundo momento os alunos serão divididos em grupos para 

confecção de um modelo atômico. Esse momento vai ser iniciado neste 

mesmo dia. Como dependerá de materiais para a produção do modelo 

eles iniciaram (sic) o planejamento também da organização do 

seminário para apresentação do modelo nessa aula. 

AULA 03 

TEMA Teoria atômica 

CONTEÚDO Modelos atômicos 

OBJETIVO Diferenciar os modelos atômicos; 

Compreender a sua importância para Química 

METODOLOGIA Nesta aula acontecerá apresentação de seminário sobre o modelo 

atômico de Dalton e Thompson. Logo após, as apresentações dos 

seminários haverá um momento de perguntas sobre o conteúdo 

apresentado. 

Os modelos produzidos ficará na biblioteca da escola (sic). 

AULA 04 

TEMA Teoria atômica 

CONTEÚDO Modelos atômicos 

OBJETIVO Diferenciar os modelos atômicos; 

Compreender a sua importância para Química 

METODOLOGIA Nessa aula acontecerá o encerramento do conteúdo com a finalização 

do seminário sobre os modelos atômicos de Rutherford e Rutherford-

Bohr. Ao final das apresentações haverá aumento de perguntas sobre 

conteúdo  

Os modelos produzidos ficará na biblioteca da escola (sic). 

Diante disso, se faz necessário compreender em que espaços Carbono se 

fundamentou para perceber a polissemia da contextualização. Carbono apresenta 

que na disciplina Instrumentalização para o Ensino de Química em que a docente 

que ministrou o componente realizou algumas discussões e solicitou atividades 
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pensadas a partir da contextualização, segundo Carbono “foi a única disciplina que 

discute contextualização com a gente”. Ainda no campo disciplinar, Carbono fala do 

componente de caráter optativo Filosofia das Ciências em que, apesar de não discutir 

a contextualização, o professor trabalhava com uma metodologia de aula pautada na 

contextualização: “Ele não trazia o conteúdo isolado. “Ah, eu vou trabalhar átomo com 

vocês.”, mas ele ia lá na Filosofia das ciências. Quais filósofos que trabalharam com isso? 

Trabalhou em que sentido? Qual foi a contribuição dele? Qual era o acontecimento que tava 

ocorrendo na época? Quais as implicações disso? E aí, a partir daí a gente ia vendo... [...]via a 

relação de diversos conteúdos, diversas coisas. Não era o conteúdo puro ali, mas ele ia pra 

outros contextos sociais, políticos... então eu acho que isso se encaixa.” Sobre esta mesma 

disciplina Carbono relatou que “via a relação de diversos conteúdos, diversas coisas. Não 

era o conteúdo puro ali, mas ele ia pra outros contextos sociais, políticos” e da disciplina 

Educação Popular que para Carbono foi quando realmente pensou e realizou uma 

atividade contextualizada 

“Eu acho que o único momento que teve realmente uma contextualização foi na 

apresentação da oficina de sabão, porque aí, a gente teve que ir atrás da questão 

do...como...é...esses agricultores utilizavam esses óleos...que...é...a reutilização desses óleos. E 

ai a gente veio com a abordagem do meio ambiente, veio com a abordagem capitalista. A gente 

pegou grandes indústria...como eles trabalham a questão ambiental e depois de tudo isso, que a 

gente falou, falou, falou...veio com a questão da química e, ainda assim, com pouquíssimas 

informações mesmo de reações química, como acontece, entendeu?”. 

 

Por meio das análises das concepções sobre a contextualização e sua 

articulação com o planejamento de aulas temos que os licenciandos apresentam por 

vezes discursos divergentes, quanto ao que eles pensam sobre a contextualização e o 

que eles praticariam em sala de aula como professores de Química. Essas 

divergências puderam ser observadas nos participantes: Ouro, Oxigênio, Flúor e 

Hidrogênio. Por outro lado, Césio apresenta aproximação do que se pensa sobre a 

contextualização e o que se pratica em sala de aula. O participante Carbono não 

conseguiu apresentar em seus planos nenhuma concepção de contextualização, 

sendo que esse mesmo integrante compreendia a contextualização como termo 
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polissêmico, ou seja, de diferentes significados. Tudo isso nos orienta a refletir sobre 

o distanciamento da concepção de contextualização com a apresentação dos 

conteúdos de modo contextualizado.  

3.2.2- (Re) Pensando os espaços formativos e conhecendo as limitações acadêmicas. 

 

Destacamos que compreendemos como espaço formativo não apenas a sala de 

aula, mas também ambientes tais como congressos, eventos, grupos de pesquisa, 

atividades extracurriculares, estágios, entre outros espaços que tenham contribuído 

para a formação docente. 

Observa-se por meio das falas dos estudantes que três disciplinas (Quadro 12) 

contribuíram para a formação de suas concepções sobre a contextualização.  

Quadro 17- Disciplinas que contribuíram para as concepções sobre a contextualização 

COMPONENTE CURRICULAR EMENTA 

 

 

 

 

Educação Popular 

Estudo sobre a Educação Popular enquanto 

movimento que se articula historicamente no 

plano político-econômico e cultural na 

perspectiva da transformação social. 

Compreender as inter-relações e as 

potencialidades que são estabelecidas a partir da 

luta de classes com vistas aos novos paradigmas 

para a Educação. Articular conhecimento, 

criticidade e realidade na perspectiva da 

educação informal e formal. Ênfase nos estudos 

sobre os Movimentos Sociais. 

 

 

 

 

Filosofia das Ciências 

Significado de filosofia. Evolução da visão do 

mundo: dos gregos à atualidade. 

Paradigmas filosóficos das ciências média, 

moderna e contemporânea. A relação entre 

filosofia, ciência e técnica. O conhecimento 

científico e suas variáveis ideológicas. A filosofia 

da ciência biológica. Vertentes filosóficas da 

biologia contemporânea. 

Instrumentalização Análise da prática docente e de situações-
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problemas do Ensino de Química à luz dos 

referenciais estudados. 

Fonte: UFRB, 2012 

Essas disciplinas são de Ensino de Química e Pedagogia, o que nos encaminha 

para a reflexão sobre a ausência de relação entre os conteúdos de Química Geral, 

Inorgânica, Orgânica, Físico-Química e Analítica com o ato de ensinar Química. 

Como esses estudantes irão promover na prática docente a articulação entre o 

conteúdo e as metodologias de ensino se durante a formação docente esses dois 

campos foram trabalhados de modo isolado?  

Destacamos aqui que a presença da discussão sobre a prática em sala de aula é 

um grande avanço, considerando que sua presença no currículo, verificada por meio 

das ementas, é praticamente inexistente, isso nos leva a perceber que poucos 

professores formadores de algum modo consideram a contextualização fundamental 

para a formação do professor. 

Aponta-se que dos grupos de pesquisa, ensino e extensão citados no 

questionário inicial aos quais fizeram parte: Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação a Docência (PIBID), Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica 

(PIBIC) por meio dos projetos de Catálise e Meio Ambiente, Pesquisa Ensino 

Extensão em Educação Química (PƎQUI), Grupo de Materiais Fotônicos (GMF), 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e 

Inovação (PIBIT), Projeto Astronomia no Recôncavo, Estação Ciência, PET Educação 

e Sustentabilidade, Biomonitoramento do ar. De todos estes, três foram citados pelos 

estudantes como espaços que contribuíram para a compreensão da contextualização, 

foram eles: PIBID, PƎQUI e Estação Ciência. 

Diante disso, é preciso refletir sobre o papel do grupo de pesquisa dentro do 

curso de Formação de Professores, questionando de que modos estes espaços 

propiciam uma formação para a docência o que perpassa pela compreensão das 

metodologias e abordagens de ensino.  

O processo de formação docente é marcado por possibilidades, mas não 

podemos deixar de falar sobre as limitações que às vezes nos afastam ou nos 

aproximam da docência. Essas limitações podem ser de cunho acadêmico, 
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curriculares, pessoais, entre outras. Os futuros professores elencaram diversas 

dificuldades que, durante o processo formativo, foram emergindo e que de alguma 

forma se tornaram barreiras dentro dos espaços formativos. Para melhor situar o 

leitor essas limitações foram separadas em: acadêmicas e disciplinares; formação do 

professor formador. 

Limitações acadêmicas e disciplinares – são apontados pelos participantes da 

pesquisa alguns aspectos acadêmicos e disciplinares que eles consideram como 

momentos de dificuldades durante a formação. O primeiro momento é a superação 

das barreiras enfrentadas nas disciplinas de Cálculo, muitas vezes por uma má 

formação na educação básica e ao adentrar na Universidade essa defasagem não é 

considerada. Os participantes relatam que os professores “apertam a nossa mente”, 

chegando muitas vezes a impactar psicologicamente por meio de falas como “às 

vezes, quando a gente chegava aqui mesmo, eles tinham mania de dizer “Ah, isso é assunto de 

quinta série. Isso é assunto de primeira série...”” (Césio) ou “Até meus filhos sabem isso.” 

(Césio). Os futuros professores dizem que o fato de serem subestimados pelos 

professores, e até serem perseguidos por meio de reprovação chega a ocasionar um 

bloqueio, conforme pode ser observado na fala de Flúor “[...] bloqueio com o professor 

que eu não conseguia passar na disciplina [...] Eu não conseguia chegar na sala e entender o 

que o professor falava, por mais que ele usasse a didática, a melhor didática possível, eu não 

conseguia porquê eu tinha um bloqueio com ele”.  Outro participante complementa que 

essa barreira muitas vezes não é pela disciplina, mas uma questão de estar com o 

psicológico afetado “Porque mexe mais com o psicológico. Às vezes, a dificuldade não é da 

disciplina em si, mas é a dificuldade psicológica que você estabelece com aquele professor, que 

tá ministrando, que impossibilita você de avançar nos conhecimentos da disciplina.” (Césio). 

Superar essas barreiras não é uma tarefa fácil. “o psicológico da gente aqui tem 

que ser meio de ferro, porque se a gente...um professor que, por exemplo....você tá aqui 

preocupada com a disciplina, na pressão que tem que passar, tem que estudar, não sei o quê, 

não sei o quê...aquela pressão da prova e tal e o professor chega pra você e te dá aquela que te 

bota pra baixo, entendeu? “Ah, mas você nunca vai conseguir passar nessa disciplina.”. Isso 

acaba com o aluno, entendeu? Por mais que o professor acha que está querendo motivar 

dizendo uma coisa dessa, mas isso acaba (Flúor). Os participantes relatam que um modo 
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de conseguir driblar essas situações é internalizar que não se quer ser esse tipo de 

professor, que é necessário formar para mudar essa realidade, mas sem esquecer que 

é uma luta diária e que pode adoecer o corpo e mente, afinal, há sofrimento. 

Ainda no campo disciplinar, os estudantes apontaram o fato de fazerem o 

estágio na Educação de Jovens e Adultos (EJA), para que depois de formados estejam 

aptos para trabalharem com esse público, mas que durante a formação inexiste uma 

disciplina que discuta a EJA e o Ensino de Química na EJA. “[...] Então a gente vai 

totalmente despreparada pra esse estágio e sabendo que é uma realidade totalmente diferente 

[...] não basta você saber só o conteúdo, você tem que saber um pouco do seu público, entender 

as especificidades de cada um, pra, a partir daí, construir um plano de aula, mas aí você vai 

olhar, uma sala tem 25, 30 alunos. Como é que você vai analisar cada um, se você acabou de 

chegar, tendo o primeiro contato com os alunos...então eu acho que uma dessas dificuldades é 

essa: deveria existir sim, uma disciplina voltada pra isso”, afirmou Oxigênio. 

Os professores em formação também apontaram a questão das disciplinas 

pedagógicas, como Avaliação em Educação e Didática. No curso de Licenciatura em 

Química da UFRB esses componentes são ofertados por professores com formação 

em Pedagogia que, na maioria das vezes não conseguem fazer articulação com o 

Ensino de Química por uma questão de formação, o que ocasiona um distanciamento 

da articulação entre a teoria e a prática e em como os conteúdos deverão ser 

trabalhados em sala de aula. Conforme pode ser observado na fala de Hidrogênio 

“[...] algumas disciplinas na área de Ensino, não de Química, mas de Ensino, que, por 

exemplo, as pedagógicas...as chamadas pedagógicas, não articulam com o Ensino de Química e 

isso também é ruim [...]gente tem uma disciplina de Didática, que a gente não conseguia ver 

uma relação., porque ela... o tempo todo a professora falava com a gente [...] como se a 

gente fosse dar aula pra crianças de Ensino Fundamental 1”. 

Formação do professor formador – Outra limitação apresentada pelo grupo 

de futuros professores diz respeito à formação acadêmica dos formadores de 

professores. Segundo eles, a ausência da licenciatura e/ou uma formação no nível de 

pós-graduação na área de Ensino de Química faz com que surjam algumas 

dificuldades no processo formação. O curso de Licenciatura é direcionado para a 

formação de professores da Educação Básica, embora a Lei de Diretrizes e Bases da 
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Educação Brasileira (LDB- Lei 9394/96) estabeleça que não é necessária a licenciatura 

para atuação como professores no Ensino Superior. Segundo esses alunos, os 

professores que não apresentam alguma dessas formações (Licenciatura ou Ensino de 

Química) não conseguem lidar com algumas questões que são subjetivas, que estão 

para além do conteúdo, esquecem que estão formando professores que deverão 

depois de formados estarem na sala de aula ensinando os conteúdos, não se 

preocupam com isso. Ouro relata a seguinte situação em aula em que foi falar sobre 

Paulo Freire e o professor falou: “Quem é Paulo Freire? Eu odeio esses negócios...”. Veio, 

tipo assim, meio que menosprezando a parte pedagógica “Ah, eu nem licenciado eu sou, 

porque eu já não gosto disso”. Então assim, aquela parte pedagógica, que a gente vê nas 

disciplinas pedagógicas, a gente não vê agradando à todos os professores, mas uma boa parte 

dos professores contradiz ao [sic] que a gente aprende na parte das disciplinas pedagógicas.” 

Percebe-se segundo os participantes que essa desarticulação entre as 

disciplinas específicas de Química e as de formação pedagógica acarreta 

consequências para a formação docente. 

Diante dessas limitações apontadas, os futuros professores afirmaram que não 

se sentem preparados para a atuação docente. Um desses motivos são as disciplinas, 

por exemplo, a presença do componente curricular Química Orgânica III na qual são 

trabalhados conteúdos que não fazem parte dos assuntos previstos no Ensino Médio, 

enquanto que o conteúdo eletroquímica praticamente não é visto, sendo que faz 

parte do currículo do Ensino Médio. Além disso, os estágios que são quatro, sendo os 

dois primeiros de observação, o terceiro co-particpação e apenas o estágio quatro 

com regência, e apenas um estágio como regência não dá conta, ainda mais apenas 

no oitavo semestre, conforme apontou Mendelévio “Que preparo a gente teve? Que 

grande preparo a gente teve pra já inserir numa sala de aula, se a gente teve 2 ou 3 meses de 

experiência numa sala de aula, dando aula realmente? Então eu acho que as disciplinas do 

Estágio aqui do curso de Química deveria ter uma programação melhor, pra gente ter uma 

experiência já e começar a dar aula a não ser só no último estágio IV”. 

Os estudantes apontam ainda a questão da desarticulação, por exemplo, das 

disciplinas pedagógicas ou de Ensino de Química com a prática dos professores, o 

que faz com que eles se sintam inseguros para desenvolver a prática docente.  
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Germânio apontou que “Eu não me sinto preparada, porque aqui, além das lacunas que a 

gente encontra na graduação, a graduação, ela não prepara o... não é que não prepara...não 

consegue abranger tudo, não consegue ensinar tudo e a gente também não consegue também 

aprender tudo que é necessário pra poder passar pros alunos”. Césio complementou 

falando sobre outras questões necessárias para ensinar Química e o quanto a 

ausência de discussão durante a formação o deixa apreensivo para a prática docente 

“Uma coisa que eu percebi também.. na verdade, sempre falavam que o professor de química, 

não é só sobre ensinar química. Beleza, mas assim, eu, particularmente, até o meu sexto 

semestre, eu no oitavo, achava que pra ser professor, eu precisava saber bem a química, saber o 

que era isótopos, isótonos, o que eram todos os... a cadeia carbônica e tal. Hoje, eu, na prática, 

sei que esses conceitos são importantes, mas isso, por si só, não constitui a prática pedagógica, 

como, por exemplo, saber história...a história desse conhecimento também é importante pra 

ensinar...saber como esse conhecimento é aplicado no cotidiano também é importante e, muitas 

vezes a gente vai...como é que a gente vai passar isso pro aluno, se a gente também vê isso aqui 

de forma totalmente descontextualizada e desarticulada?. Então isso é...até quando você vai 

trabalhar algumas temáticas, como, por exemplo, né? Agora tá no currículo pra trabalhar as 

questões étnico-raciais em sala de aula. Só saber a química, só saber a Orgânica não...como 

que faz isso? Como inserir a química nisso? Então esse é o ponto que eu venho enfrentando 

como maior dificuldade e eu percebo que eu tenho que extrapolar nas leituras mesmo e me 

debruçar pra poder ver como alcançar isso e que só o conhecimento químico não dá conta. Tem 

que ter conhecimento histórico, conhecimento social, até mesmo econômico, né? pra você 

entender como é que funciona a questão...pra poder avançar.” Ainda complementou que se 

tem uma percepção de que não estão preparados para a prática docente já é um 

avanço para que possam buscar meios de sanar essas dificuldades.  

Césio complementa falando sobre as limitações para a promoção de um ensino 

contextualizado já que desconhece e/ou possui dificuldades em enxergar como a 

Química pode auxiliar na compreensão dos problemas sociais. 

Ao levantar questionamentos sobre o ingresso na carreira como professores da 

Educação Básica e alcançar os objetivos propostos pela BNCC os futuros docentes 

esclarecem que carecem de discussão sobre o que é a BNCC e o que este documento 

propõe para o ensino de Química. Segundo Césio, a discussão sobre currículo da 
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Educação Básica durante o curso foi praticamente inexistente, se limitando apenas à 

disciplina de Estágio.  

 

3.2.3- A linha tênue: entre os limites e potencialidades para planejar e executar as 

aulas contextualizadas 

 

De acordo com a recomendação da BNCC, o ensino deve ser pensado e 

organizado a partir do contexto para que possibilite a formação do cidadão que 

apresente visão mais crítica e reflexiva na perspectiva de tomar decisões. Para isso, o 

documento norteador da Educação Básica orienta o uso da contextualização. O texto 

da BNCC apresenta que  

a contextualização dos conhecimentos da área supera a simples 
exemplificação de conceitos com fatos ou situações cotidianas. Sendo 
assim, a aprendizagem deve valorizar a aplicação dos conhecimentos 
na vida individual, nos projetos de vida, no mundo do trabalho, 
favorecendo o protagonismo dos estudantes no enfrentamento de 
questões sobre consumo, energia, segurança, ambiente, saúde, entre 
outras (BRASIL, 2018, p. 549). 

 

Nesse sentido, os futuros professores participantes dessa pesquisa foram 

questionados acerca da preparação para o mundo do trabalho, ou seja, para a 

execução do ensino baseado nas recomendações da BNCC.  

De modo geral, os licenciandos apresentaram inúmeras dificuldades de 

promover a contextualização na prática docente. Esses limites estão atrelados na 

maioria das vezes ao processo formativo, em que os conteúdos são trabalhados de 

modo desarticulados com a prática docente, o que leva os alunos a questionarem 

sobre como ensinar a Química de modo contextualizado se durante sua formação não 

há articulação entre as disciplinas específicas de química geral, as disciplinas 

especificas de ensino de químicas e as disciplinas de caráter pedagógico? Há ainda a 

poucas discussões sobre o que é a contextualização e os estudantes apontaram que 

momentos como as discussões que ocorreram no grupo focal são raros durante a 

formação, mas que são capazes de promover a aprendizagem de conceitos que 

deveriam ser vistos na formação docente.  
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Primeiro, porquê a gente não tem essa formação específica pra poder saber o que é 

contextualização e, muita das vezes, a gente se perde no próprio conceito “Espera, isso aqui é 

contextualização ou não, né?”. E também tem a questão de que, muita das vezes, a gente tenta 

fazer uma contextualização, mas acaba ficando mais no contexto e esquece de dar os conceitos 

químicos e que é muito grave isso. Os conceitos, eles têm que ser trabalhados (Oxigênio). 

Na ausência de aulas, cria-se então uma lacuna para a promoção de aulas 

contextualizadas. Os participantes da pesquisa se questionam como irão promover 

aulas contextualizadas se não trabalharam isso na formação inicial? Como irão 

alcançar os objetivos e recomendações dos documentos oficiais de Educação? 

Os futuros professores afirmam que, para superar a ausência na formação 

inicial é preciso que não sejamos apenas professores, mas professores pesquisadores 

que estejam sempre na busca de novas possibilidades que promovam a melhoria do 

processo de ensino. Os licenciandos consideram a contextualização importante, uma 

vez que auxilia na compreensão de que Ciência e a construção do conhecimento 

científico estão presentes na vivência deles, mesmo que às vezes não percebam. Ou 

seja, a contextualização pode ser útil para o entendimento e superação da visão da 

Ciência como neutra, descontextualizada e ahistórica (Cachapuz et al., 2005). 

Sobre a importância da contextualização, os participantes da pesquisa, apesar 

de não compreenderem na prática como conduzir aulas contextualizadas, a 

consideram de extrema importância para que o conteúdo estudado faça sentido na 

vida do educando. A contextualização também permite aliar outras questões aos 

conteúdos, por exemplo “o problema social, que está inserido naquele contexto do 

aluno...problemas políticos também, que é...problemas sociais...políticos, porque vem desse 

país, dessa sociedade” (Germânio). Destaca-se também pelas falas dos futuros 

professores de que a contextualização não pode ser reduzida ao vínculo entre o 

conteúdo e o cotidiano do aluno, mas que não podemos esquecer que esses 

estudantes estão inseridos em uma sociedade, ou seja, é necessário ampliar as 

discussões para o contexto, conforme apontou Césio “Acho que se a gente ficar só na 

vivência do aluno, o papel da educação, que é transcender, ne?...as concepções que o aluno 

tem...não acontece. Porque, por exemplo, se você pegar o aluno do campo...se você só ficar 

trabalhando a vivência dele do campo, vai... a gente não vai transcender. Não pode restringir! 
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Existe...aquele aluno está no campo. Ok, mas ele está inserido numa sociedade maior, que 

existem outros problemas maiores, que ele também participa, que ele também contribui”. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Todo conhecimento é uma resposta 

a uma pergunta.” (Gaston 

Bachelard) 
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES  
 

 

A questão que direcionou essa pesquisa foi “De que modo o curso de 

Licenciatura em Química da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 

influencia no desenvolvimento de concepções sobre a contextualização de seus 

respectivos licenciandos?” Na perspectiva de respondê-la e compreender as 

inquietações que nos trouxeram para a realização deste estudo é que nos 

debruçamos nesta longa jornada de pesquisa a qual nos desperta para outros 

olhares, sem perder de vista o nosso prelúdio: a formação inicial de professores. 

Conforme pontuamos na parte introdutória desta pesquisa, continuamos 

acreditando que as mudanças na Educação só passarão a se materializar na escola a 

partir do momento que (re)pensarmos a formação inicial de professores e sem 

dúvida este trabalho nos possibilitou refletir sobre, e mais que isso, identificar 

algumas das possíveis limitações na formação inicial de professores de Química. 

Afirmamos que é apenas o início de uma longa jornada e que essas primeiras 

considerações estão longe de serem as finais. 

A contextualização vem sendo recomendada nos documentos oficiais de 

Educação desde os PCNEM, em 1999, mas percebemos até os dias atuais a ausência 

de sua discussão nos cursos de formação inicial de professores e o quanto isso 

contribui para a sua não efetivação nas aulas da Educação Básica. De acordo com a 

pesquisa realizada, percebemos que o curso de Licenciatura em Química da UFRB, 

apesar de prever em seu documento normativo (PPC) a contextualização como ação 

necessária para a formação do licenciado em Química, na escrita do documento, ao 

longo das disciplinas é inexistente de modo explícito considerações acerca do seu 

estudo.  

Destaca-se que a Licenciatura em Química da UFRB trata-se de um curso 

recentemente implantado, considerando que possui pouco mais de uma década. No 

período da sua implantação os estudos sobre a contextualização e sua inclusão como 

fundamento da educação já eram vigentes, desse modo o currículo do curso deveria 



   122  

ser pensado baseando-se nos documentos norteadores da educação de forma a 

contemplar uma formação holística dos profissionais da educação básica.  

Ao dialogarmos sobre como os professores em formação compreendem a 

contextualização, identificamos que de alguma forma eles aproximam a 

contextualização com utilização do contexto do estudante para a promoção de um 

ensino que seja mais significativo. Em geral, as (os) licenciandos pensam o ato de 

contextualizar a partir de uma prática problematizadora em que o conteúdo químico 

é atrelado a uma situação para ser questionado, direcionando para uma 

contextualização na perspectiva sócio-científica.  

Fazendo a relação do que eles compreendem (teoria) com o planejamento de 

aula (o que se pensa sobre a prática docente) percebemos, em alguns casos, a não 

existência entre o que se pensa sobre o conceito da contextualização e o que se 

articula enquanto fazer docente, planejar aulas. Essa percepção foi possível com base 

no planejamento de aulas em que alguns alunos, apesar de compreenderem a 

contextualização sob alguma concepção, não obtiveram êxito ao planejar a aula em 

uma perspectiva contextualizada. Essa dificuldade foi apresentada por meio das falas 

dos estudantes, ao afirmarem que a contextualização durante o curso não foi 

trabalhada de modo a prepará-los para a docência, mesmo sendo uma recomendação 

dos documentos oficiais.  

No que concerne aos espaços formativos que contribuíram para a construção 

da compreensão sobre a contextualização, foi possível perceber que há a presença da 

contextualização no Curso de Licenciatura da UFRB de modo não disciplinar no 

currículo, o que podemos chamar de práticas não disciplinares. Nesses espaços não 

disciplinares existem momentos que favorecem o aprendizado da contextualização, 

mas que, segundo os participantes da pesquisa, ainda não são suficientes para uma 

melhor compreensão, uma vez que as reflexões ocorrem de modo superficial e sem 

embasamento teórico consistente, gerando lacunas para a construção de propostas de 

aulas por meio da contextualização. No entanto, apesar de não serem discussões tão 

aprofundadas, cabe aqui destacar que já é um grande avanço, tendo em vista que 

parte-se da inserção de uma discussão para além do que é recomendado no PPC, 
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levando então a inferirmos que os professores percebem a necessidade de formar 

profissionais da educação básica que compreenda sobre a contextualização. 

Este estudo nos direciona a refletir também sobre a carência de profissionais 

que compreendam que os saberes necessários para a formação de professores não se 

restringe as questões disciplinares, mas que se estende também a prática pedagógica, 

as concepções do processo de ensino, a compreensão dos fundamentos do ensino de 

ciências, entre outros. Assim como, a pensar em possíveis mudanças para a melhoria 

da formação de professores na UFRB de modo a atender as demandas da sociedade 

atual. 

Nesse sentido, considerando a importância da inserção da contextualização 

conforme a recomendação dos documentos oficiais da Educação Básica e da 

Formação de Professores torna-se crucial avançarmos na busca da compreensão de 

como ocorreu o processo de curricularização deste Curso de Formação Docente que 

desconsiderou a inserção da contextualização em seu currículo formal. Diante disso, 

passamos a nos questionar como promover mudanças no quadro educacional se a 

formação de professores de Química continua pautada pelo método de ensino 

tradicional, pelo modelo da racionalidade técnica e na supremacia dos 

conhecimentos químicos?  
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APÊNDICE A – ESTRUTURA DO GRUPO FOCAL 
 

 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB 

CAMPUS DE JEQUIÉ - BAHIA 

 

 

 

 

ESTRUTURAÇÃO DO GRUPO FOCAL 

 

ENCONTRO 1 

 

Apresentação do moderador e o propósito do grupo focal 

Apresentação dos participantes 

Questionário para mapeamento do perfil dos participantes 

Etapa 01 – Questões iniciais 

 

 A maioria de nós já nos deparamos com uma situação como esta: 
 

 

 

Fonte: Adaptado de http://portalonline-viversobrio.blogspot.com/2016/12/abstinenciarecuperacao-x-

sobbriedade.html?m=0 

 

A indecisão de saber qual curso escolher. São inúmeros os motivos que nos trazem 

para a formação superior como, por exemplo, a pressão familiar ou a paixão 
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despertada pela área. Com vocês como foi esse processo de escolha? Por que a 

licenciatura em química?  

 

 Toda formação é marcada por um longo período de possibilidades, mas 
também de limites... 

 

 

Fonte: Adaptado de https://administradores.com.br/artigos/o-que-e-mentoria-e-como-ela-pode-ajudar-voce-a-

atingir-seus-objetivos 

Acredito que por inúmeras vezes por algum motivo vocês tenham sentido 

dificuldades sejam de cunho pessoal ou acadêmico. Como você elencaria essas 

dificuldades durante o curso?  

Etapa 2 – Preparação para a docência 

 

 A disciplinarização é uma realidade nos cursos de formação de professores. 
Na teoria o modelo 3+1 já foi superado, no entanto, percebemos que os cursos 
de formação docente ainda tratam de modo isolado as disciplinas especificas 
(conhecida como puras), das disciplinas pedagógicas.   

 

 

Fonte: Adaptado de http://www.asiacomentada.com.br/2015/07/fuso-de-contedos-das-disciplinas-nos-colgios/ 
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Diante dos limites e potencialidades da compartimentalização das disciplinas que 

ocorre durante a formação.  Como você se sente para atuar como professor de 

Química da Educação Básica? 

 

 

Fonte:http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2014/09/29/1112322/veja-postura-professor-afeta-

aprendizado.html 

 A Química pode ser compreendida como a ciência que estuda a 
transformações da natureza. No Ensino Médio, é comum os estudantes 
questionarem a importância de estudar Química. Ouvimos muitas frases 
como, “Para que irei precisar disso?”,  “Eu sou de Humanas, não preciso de 

Química”,  “Não quero fazer Química”. Diante do exposto é possível 
questionar qual utilidade do ensino de Química? Para quê ensinar química? 

 

 

Fonte: https://www.amigosdoforum.com.br/o-que-o-professor-walter-white-nos-ensinou-em-sua-aula/ 

 

Parte 3- As recomendações para o ensino de química 

 

 Os Parâmetros Curriculares para o Ensino Médio enfatizam que  
 

“A promoção do conhecimento químico em escala mundial, nestes últimos 
quarenta anos, incorporou novas abordagens, objetivando a formação de 
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futuros cientistas, de cidadãos mais conscientes e também o 
desenvolvimento de conhecimentos aplicáveis ao sistema produtivo, 
industrial e agrícola. Apesar disso, no Brasil, a abordagem da Química 
escolar continua praticamente a mesma. Embora às vezes “maquiada” com 
uma aparência de modernidade, a essência permanece a mesma, 
priorizando-se as informações desligadas da realidade vivida pelos alunos e 
pelos professores” (p.30) 

 

 A Base Nacional Comum Curricular aponta que, 
 

A contextualização dos conhecimentos da área supera a simples 
exemplificação de conceitos com fatos ou situações cotidianas. Sendo assim, 
a aprendizagem deve valorizar a aplicação dos conhecimentos na vida 
individual, nos projetos de vida, no mundo do trabalho, favorecendo o 
protagonismo dos estudantes no enfrentamento de questões sobre consumo, 
energia, segurança, ambiente, saúde, entre outras.(p.549) 

 

Nesse sentido umas das recomendações do PCMEM é o um ensino de Química 

contextualizado. Como vocês compreendem a contextualização? 

 

 Se sente preparado para promover o que a BNCC recomenda? 
  

aprofundem e ampliem suas reflexões a respeito dos contextos de produção 
e aplicação do conhecimento científico e tecnológico, as competências 
específicas e habilidades propostas para o Ensino Médio exploram situações-
problema envolvendo melhoria da qualidade de vida, segurança, 
sustentabilidade, diversidade étnica e cultural, entre outras. Espera-se, 
também, que os estudantes possam avaliar o impacto de tecnologias 

contemporâneas (como as de informação e comunicação, geoprocessamento, 
geolocalização, processamento de dados, impressão, entre outras) em seu 
cotidiano, em setores produtivos, na economia, nas dinâmicas sociais e no 
uso, reúso e reciclagem de recursos naturais. Dessa maneira, as Ciências da 
Natureza constituem-se referencial importante para a interpretação de 
fenômenos e problemas sociais( BRASIL, 2018 p.550) 

Nunca se deve perder de vista que o ensino de Química visa a contribuir 
para a formação da cidadania e, dessa forma, deve permitir o 

desenvolvimento de conhecimentos e valores que possam servir de 
instrumentos mediadores da interação do indivíduo com o mundo. 
Consegue-se isso mais efetivamente ao se contextualizar o aprendizado 
(BRASIL, 2018 p.38) 

 

ENCONTRO 2 

Elaboração do Plano de Aulas  

 

 
Elabore uma sequência de aulas (4 aulas) de modo contextualizado. 
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 Quais espaços formativos que vocês elencariam que promoveram a 
compreensão/concepção do que vem a ser o ensino contextualizado? 

 

 

Fonte: Os autores 

 

 Reflita sobre essa situação: 
 

O professor dará inicio ao conteúdo de ácidos e bases, para isso inicia conceituando o 
que são essas funções inorgânicas. No segundo momento, o professor apresenta uma 
série de locais e situações do dia a dia do aluno em que os ácidos e as bases podem 
ser encontrados, evidenciando a presença do conteúdo químico na vivência do 
estudante. Na aula seguinte, o professor retoma o conteúdo, apresentando como 
realizar a nomenclatura de ácidos e bases e encerra a aula mostrando os nomes 
oficiais dos ácidos e bases citados (exemplificados) na aula anterior. 
 

ENCONTRO 3 

 Reflita sobre essa situação: 
 

O professor irá iniciar o conteúdo, para isso ele apresenta dois questionamentos em 
sala: Vocês já observaram que às vezes compramos algumas frutas que estão 
visualmente maduras, mas quando comemos está com um sabor de quando está 
verde? A banana, por exemplo, está lá toda amarelinha, mas quando mordemos 
sentimos o sabor adstringente, característica de quando está verde. Por que isso 
acontece? O professor espera os alunos refletirem sobre o questionamento e fala 
sobre o uso de agroquímicos que aceleram o amadurecimento de frutas, em seguida 
introduz que nesta aula será discutido o conteúdo Cinética Química.  
Nas aulas seguintes o professor discute sobre como as reações químicas ocorrem, 
para isso usa o processo de amadurecimento da banana para mostrar cada fase da 
teoria das colisões. Passa-se a discussão dos fatores que alteram a velocidade de uma 
reação química. Neste momento, o professor ao falar sobre os catalisadores e como 
eles aceleram a reação retorna ao questionamento inicial da aula sobre o porquê da 
banana estar com a casca amarelinha, no entanto apresentar sabor adstringente. Para 
finalizar e evidenciar o que ocorre, são apresentadas as reações de amadurecimento 
da banana com uso de agroquímicos (catalisador) e sem o uso de agroquímicos. 

 Reflita sobre essa situação: 
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O professor iniciará o conteúdo de tabela periódica, mas antes de discutir os 
conceitos de famílias, períodos e propriedades periódicas, opta-se por fazer uma 
discussão sobre o processo histórico de organização da tabela periódica, a fim de 
fazer com que os estudantes compreendam o processo evolutivo de construção das 
Ciências, uma vez que compreende que a formação de um conceito deriva de 
inúmeras situações, sejam sociais, políticas, culturais entre outras. Dessa forma, na 
primeira e segunda aula será apresentada a linha do tempo sobre como a tabela 
periódica foi organizada, sendo evidenciada desde a aglomeração dos elementos 
químicos a partir da Lei das Tríades de Döbereiner em 1817 até a organização 
baseada na periodicidade de Dimitri Mendeleev e Lothar Meyer em 1869. Nas aulas 
seguintes o professor passará as discussões sobre as famílias, períodos e 
propriedades periódicas buscando apresentar além dos conceitos teóricos a 
aplicabilidade dos elementos químicos no dia a dia dos estudantes. 
 

Finalização 

 

Falar sobre as limitações que percebem na formação sobre as potencialidades e 

limitações para a prática docente 
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO 
 

 

 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB 

CAMPUS DE JEQUIÉ - BAHIA 
 

QUESTIONÁRIO 
 
1.Nome: _______________________________________________________ 

 
2.Gênero: (  ) Feminino  (  ) Masculino  (  ) Outros 
 
3.Idade: __________________ 
 
4.Semestre _______________ 
 
5.A licenciatura em Química é a sua primeira graduação? 
 
(   ) Sim    (   ) Não 
 
Se não, indique qual outra graduação possui. 
 
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
 
6.Você já atua como professor? 
 
(   ) Sim    (   ) Não 
 
Se sim, indique qual(is) disciplina(s) e rede de ensino (Municipal, Estadual, Federal ou 
particular) ao qual ministra ou ministrou aulas. 
 
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
 
7.Participou ou participa de algum projeto de ensino, pesquisa ou extensão no curso de 
Licenciatura em Química? 
 
(   ) Sim    (   ) Não  
 
Se sim, Qual (is)? Defina  a área  do projeto. 
 
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
8.Caso tenha respondido sim na questão anterior, apresente possíveis contribuições 
ofertadas pelos projetos para a sua formação profissional. 
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APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 
ESCLARECIDO 

 

 

 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA 

BAHIA – UESB 

CAMPUS DE JEQUIÉ - BAHIA 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Prezado estudante, meu nome é Rafaela dos Santos Lima, sou discente do 

Programa de Pós Graduação em Educação Científica e Formação de Professores 

(PPGECFP) da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB/Jequié-BA, e venho 

lhe convidar para participar da pesquisa intitulada “CONTEXTUALIZAÇÃO: Concepções 

dos futuros professores de Química” que estou desenvolvendo sob orientação do 

professor Dr. Bruno Ferreira dos Santos a ser realizada no curso de Licenciatura em 

Química da UFRB/Amargosa-BA. 

O objetivo da pesquisa é investigar a formação dos licenciandos em Química na perspectiva 

da contextualização e identificar, em uma abordagem comparativa, quais fatores influenciam 

para a formação do conceito do termo contextualizar. A sua participação é muito importante 

e ela se dará por meio de um grupo focal e da elaboração de um plano de aula (sequência 

de aulas) sobre um conteúdo químico de forma contextualizada. É válido ressaltar que as 

atividades serão gravadas e/ou filmadas, desde que haja o seu consentimento. Esses 

registros tem o intuito de facilitar a organização de dados do pesquisador assim como a 

interpretação dos mesmos. Gostaríamos de esclarecer que sua participação é totalmente 

voluntária, podendo recusar-se a participar, ou mesmo desistir a qualquer momento, sem 

que isto acarrete qualquer ônus ou prejuízo à sua pessoa. Ressalto ainda que a realização 

desta atividade, como qualquer pesquisa apresenta alguns riscos como o constrangimento 

de responder alguma pergunta do grupo focal ou de ser filmado e/ou gravado. No entanto, 

como pesquisadores pretendemos amenizar esses riscos, dessa forma caso haja algum 

desconforto, você não será gravado e/ou fotografado. Se preferir poderá responder os 

questionamentos em sala reservada.  

Informamos ainda que os dados serão utilizados somente para os fins desta 

pesquisa que será publicada mantendo o mais absoluto sigilo e confidencialidade dos 

sujeitos participantes, de modo a preservar a sua identidade. 
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Os benefícios esperados são compreender como a contextualização é apresentada 

em diferentes âmbitos, perceber a necessidade aproximação da Química com o contexto e 

identificar a importância da contextualização na formação do professor de Química. 

A sua participação no estudo não acarretará custos para você e não haverá 

nenhuma ajuda financeira por participar da atividade.  

No caso de aceitação, você precisará assinar todas as páginas em duas vias, uma 

que ficará em sua posse e a segunda que será arquivada por cinco anos conforme a 

Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (CNS). 

Amargosa, ___ de ________de 2019. 

 

Eu, _________________________________________________ tendo sido devidamente 

explicado sobre os procedimentos da pesquisa de maneira clara e detalhada e esclarecido 

minhas dúvidas, concordo em participar VOLUNTARIAMENTE da pesquisa descrita acima. 

Sei que em qualquer momento poderei solicitar novas informações sobre a investigação e 

essas serão fornecidas pelos pesquisadores.  

 

Assinatura:_______________________________________ 

 

Data: ____ / ____ / ____ 

 

 

EM CASO DE DUVIDAS COM AS QUESTÕES ÉTICAS DA PESQUISA, 
CONTACTAR: 
 
Comitê de Ética em Pesquisa da UESB – CEP/UESB  
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 
CAP - 1º andar - Av. José Moreira Sobrinho, S/N - Bairro: Jequiezinho 
CEP: 45.206-510 - Jequié – Bahia 
E-mail: cepjq@uesb.edu.br  
 
Rafaela dos Santos Lima (Pesquisadora) 
E-mail: limasrafaa@gmail.com 
Telefone: 75 98821-7982 /  
 
Bruno Ferreira dos Santos (Orientador) 
E-mail: bf-santos@uol.com.br 
 
 
 
 

mailto:bf-santos@uol.com.br
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