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Introdução 

Pesquisas apontam que conteúdos abordados por 

meio da contextualização social de conceitos 

científicos e tecnológicos, podem favorecer uma 

alfabetização científica e tecnológica (ACT)
1
. 

Embora haja diversas visões sobre alfabetização 

científica, neste trabalho nos apoiamos nas idéias 

de Westbroek et al.
2
, considerando o ensino de 

química como uma atividade humana, baseado em 

situações de aprendizagem que ajudem os alunos a 

lidar com problemas sociais e científicos. 

O objetivo desse trabalho é apresentar e discutir um 

processo de alfabetização científica por meio da 

realização de atividades experimentais de química 

desenvolvidas em torno de um tema de relevância 

social. Os objetivos gerais dessa abordagem 

temática são: proporcionar a alunos a discussão e 

reflexão sobre temas como Ciência, Tecnologia, 

Sociedade e Ambiente e difundir uma idéia mais 

real do que é a Química. 

Resultados e Discussão 

São oferecidas atividades para alunos do ensino 

fundamental e médio de escolas da rede pública de 

ensino. Elas são desenvolvidas considerando quatro 

focos: pedagógico, conceitual, operacional e social. 

Dessa forma, são selecionados temas que permitem 

reflexões sobre questões sociais, ambientais, 

econômicas etc., sendo os alunos convidados a se 

posicionar sobre essas questões. Do ponto de vista 

pedagógico, as atividades se baseiam em 

experimentos de natureza investigativa
3
, com 

participação ativa do aluno. Os conceitos envolvidos 

são tratados respeitando-se o nível cognitivo e a 

faixa etária dos alunos, procurando relacionar os 

fenômenos estudados com suas explicações e com 

contexto social. Ainda são apresentadas outras 

situações para que os alunos, utilizando as idéias 

abordadas, que aprofundam as questões sociais e 

para que os alunos se posicionem. 

As atividades elaboradas levam em consideração 

aspectos de segurança e ambientais, descarte 

adequado e reaproveitamento de materiais. Um dos 

temas desenvolvidos foi o de “metais, propriedades 

e usos pela sociedade”. Os alunos são convidados 

a refletir sobre seu uso, produção, descarte ou 

reciclagem. Outros temas tratados são: “alimentos: 

composição e energia”, “energia e sustentabilidade”, 

“água: propriedades e tratamento. 
O processo visando a alfabetização científica é 
desencadeado com uma discussão inicial sobre o 
tema por meio de perguntas que procuram levantar 
as idéias dos alunos, despertar a curiosidade e o 
interesse pelo assunto. As atividades experimentais 
são então realizadas, incentivando os alunos a 
observarem os fenômenos, procurando explicações 
e relações com seu dia-a-dia. É feita uma discussão 
dos resultados, buscando-se relacionar os 
fenômenos, os conceitos e as situações cotidianas. 
Como síntese são propostas outras situações para 
que os alunos se posicionem. Dessa maneira, estão 
sendo desenvolvidas habilidades cognitivas que 
lhes permitem compreender a importância do saber 
científico e sua contextualização social. 

Os alunos que participaram das oficinas têm 

manifestado, de maneira geral, opiniões favoráveis 

quanto à percepção da química em seu dia-a-dia, 

além de considerarem que aprenderam ou 

aprofundaram conhecimentos científicos. Essas 

atividades foram oferecidas ao longo do ano de 

2012 para um grupo de 740 alunos. 

Conclusões 

Esse trabalho vem possibilitando uma aproximação 
das escolas públicas com a Universidade, 
contribuindo para a divulgação de conhecimento 
científico e para despertar o interesse dos 
estudantes pela ciência. Também, representa um 
espaço de interações sócio-cognitivas que 
contribuem para a melhor compreensão do mundo 
físico e para o exercício da cidadania. 
Além disso, tem favorecido a formação de recursos 
na interface química-educação, se configurando 
num espaço de formação importante para os 
estudantes de graduação em química. 

____________________ 
1
Gonzales, C. V. Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las 

Ciencias, v. 1, n. 3, 2004. 
2
Westbroek, H. B. Bulte, A. Pilot, A. Development of a prototype 

module: an example of a new visions of a-level chemistry curriculum. 

In: O. De Jong, E. R. Savelsberg, A. Alblas (eds.) Teaching for 

Scientific Literacy Context, Competency, and Curriculum. Proceedings 

of the 2nd International Ultrecht/ICASE Symposium, 2011. 
3
Suarjt, R. C., Marcondes, M. E. R. Ciência & Cognição. 14(1), 2009. 


