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Introdução 

O ensino de Química deveria ser planejado tendo 

em vista a possibilidade de explorar conceitos 

químicos para que o aluno possa entender e dar 

sentido ao mundo físico, ou seja, promover a 

contextualização para que os conteúdos de química 

possam ter maior significação para o estudante
1
. 

O objetivo deste trabalho foi o de conhecer as 

ideias sobre contextualização e qual seu reflexo em 

unidades didáticas elaboradas em um curso de 

formação continuada oferecido a professores de 

Química da rede pública de ensino de São Paulo. 

Resultados e Discussão 

O curso envolveu 99 professores divididos em 

grupos que produziram vinte e quatro unidades 

didáticas. Neste trabalho serão apresentados os 

resultados e análise de cinco unidades didáticas, 

com o seguinte tema: Combustíveis – Produção, 

eficiência e impactos ambientais. 

Além da unidade, um questionário para levantar as 

ideias iniciais sobre contextualização foi analisada, 

possibilitando a construção das categorias: 

 Foco no conhecimento científico – quando era 

manifestado apenas o interesse em desenvolver 

conteúdos científicos e a contextualização usada 

para exemplificar os conceitos abordados. 

 Foco na relação ciência-sociedade – quando o 

ensino ainda está focado na aquisição dos 

conteúdos científicos, mas a contextualização 

auxilia o aluno a relacionar os conceitos com 

fenômenos ou processos cotidianos. 

 Foco na relação sociedade-ciência – quando o 

contexto de interesse do aluno norteia o 

desenvolvimento de conteúdos científicos. 

 Outro – quando as ideias apresentadas ou o foco 

do ensino não estão claros. 

Procurou-se verificar o reflexo dessas perspectivas 

de contextualização na unidade didática produzida 

por esses professores (quadro 1). 

Todas as unidades foram classificadas com foco na 

relação ciência-sociedade. Duas unidades didáticas 

(3 e 5) apresentaram poucas variações das ideias 

de contextualização dos professores autores. 

Quanto às outras unidades, os professores 

apresentaram ideias diversas, mas aqueles que 

apresentavam ideias mais avançadas de 

contextualização, não conseguiram com que esta 

se manifestasse em suas unidades. 

Quadro 1 – Unidade produzida e as ideias iniciais 

dos professores sobre contextualização. 
UD Foco das ideias iniciais dos professores 

 conhecimento 
científico 

relação 
ciência-

sociedade 

relação 
sociedade-

ciência 

Outros 

1 prof. A prof. B prof. C  

2 prof. F prof. G prof. E prof. D 

3  profs. H, J, 
K e L 

  

4 profs. M e P prof. O profs. N e Q  

5 profs. R, S, T e U    

Conclusões 

As unidades podem ser consideradas um avanço 

em relação ao ensino tradicional, mesmo 

apresentando ênfase no conhecimento científico, 

pois há atividades, tais como debates, júri simulado, 

pesquisas de campo e elaboração de cartazes, 

além de textos com questões sociais e ambientais 

que procuram envolver os alunos na emissão de 

opiniões, na consideração de diferentes pontos de 

vistas de problemas relacionados ao tema e 

assuntos pouco abordados em cursos de química. 

As pesquisas mostram 
2, 3

 que o professor busca o 

livro didático para o preparo de suas aulas e esses 

materiais não contextualizam o ensino. Essa 

carência de material didático para implementar a 

contextualização no ensino de química mostra a 

importância de cursos de formação de professores 

que favoreçam atividades de elaboração de 

materiais próprios, pois além de suprir essa 

necessidade também vão ao encontro do que 

mostram algumas pesquisas sobre formação 

continuada que sugerem maior participação de 

professores no processo formativo a fim de 

modificar a prática pedagógica desse professor em 

função de possíveis melhorias no processo de 

ensino-aprendizagem dos estudantes 
4, 5
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