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Introdução 

A presente pesquisa investigou a influência do 
PIBID na promoção de metodologias 
diferenciadas no ensino de Química e a 
intervenção dessas na motivação e apropriação 
de conhecimentos de discentes do 3º ano do 
ensino médio em uma escola estadual de 
Aracruz/ES. Tal investigação efetivou-se por 
meio de análise documental de planos de ensino 
de Química e do Projeto Político Pedagógico 
(PPP) da escola, de observação participante1 de 
aulas de Química, de entrevista com docente de 
Química e com discentes e de acompanhamento 
da aprendizagem do educando. As metodologias 
diferenciadas foram idealizadas e promovidas 
pelos Pibidianos e fundamentadas nos 
pressupostos teóricos do movimento CTSA2. 

Resultados e Discussão 

A análise documental apontou busca por 
formação de cidadãos autônomos, apreciação de 
ensino contextualizado e interdisciplinar, 
demonstrando sintonia com movimento CTSA, 
com FREIRE3 e com documentos educacionais 
oficiais. A totalidade de discentes entrevistados 
revelou vivenciar aulas apenas teóricas e 
solicitou a realização de experimentos. Tal fato 
foi confirmado pelo docente de Química durante 
entrevista. A observação participante das aulas 
demonstrou existir, em mais da metade delas, 
busca do docente por contextualizar os 
conteúdos e valorizar os conhecimentos prévios 
dos discentes. Já a interdisciplinaridade e o 
estímulo à investigação foram percebidos em 
menos da quarta parte das aulas. A metodologia 
mais explorada pelos Pibidianos foi a 
experimentação, sempre vivenciada de forma 
investigativa e utilizando materiais de fácil 
acesso, baixo custo e sem risco. A observação 
dessas práticas demonstrou aumento na 
motivação e interesse de todos os discentes. 
Também foram promovidos momentos de estudo 
com reportagens, jogos, exibição de vídeos e 
debates. O elevado interesse, a participação 
maciça dos discentes nas atividades práticas e 
melhoria no rendimento escolar levaram a escola 

a propor realização de mostra científica que 
aconteceu no mês de novembro.  
 

 
Figura 1. Aula experimental demonstrativa e 
mostra científica. 

Conclusões 

Embora o resultado da análise de documentos da 
escola aponte valorização à contextualização, à 
interdisciplinaridade e à formação de indivíduos 
autônomos e ativos, a observação das aulas de 
Química demonstrou que tais intentos não são 
promovidos ou o são de forma limitada. Com o 
PIBID, a vivência de metodologias diferenciadas, 
especialmente as experimentais, trouxe 
motivação e melhoria no rendimento discente. 
Embora essas práticas não sejam inovadoras do 
ponto de vista das bibliografias nacionais de 
ensino de Química4 é possível perceber que 
ainda estão distantes do chão da escola 
investigada e a vivência dessas, ainda que com 
recursos escassos e sem espaços adequados, 
traz resultados significativos na apropriação de 
conhecimentos científicos e na ampliação da 
leitura de mundo dos discentes. 
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