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Introdução 

Quando se fala em Ensino de Química, logo vem à 

cabeça fórmulas, estruturas, reações etc.  

A Química nada mais é que a ciência que estuda a 

composição da matéria , suas transformações e a  

energia envolvida nesse processo. A aprendizagem de 

Química deve possibilitar aos alunos a compreensão das 

transformações químicas que ocorrem no mundo em que 

vivem de forma abrangente e integrada, para que estes 

possam julgar, com fundamentos, as informações 

adquiridas na mídia, na escola, com pessoas etc. A partir 

daí, o aluno tomará sua decisão e dessa forma, interagirá 

com o mundo enquanto indivíduo e cidadão (PCN's. 

MEC/SEMTEC, 1999). 

Como diz Chassot (2001), “A Química que se ensina 

deve preparar o cidadão para a vida: para o trabalho e 

para o lazer. Isto é, educar através da Química.” 

Com este pensamento, durante a participação no 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 

(PIBID), programamos a realização de uma Feira de 

Ciências em um colégio estadual de Duque de Caxias, 

onde procuramos selecionar temas que pudessem 

favorecer uma melhor leitura da realidade dos alunos. 

Resultados e Discussão 

A Feira de Ciências realizada no Ciep 201 - Aarão 

Steinbruch contou com cinco temas: água, lixo, doenças, 

reciclagem e reutilização e efeitos no planeta. Estes por 

sua vez foram subdivididos em 15 subtemas. Um total de 

oito turmas estava envolvida na realização da Feira. Com 

a ajuda dos bolsistas do programa, os alunos realizaram 

pesquisas com o intuito de observarem através da 

Química o lugar que vivem, mostrando, por exemplo, 

como ocorre a contaminação da água dos rios, o 

descarte incorreto do lixo da cidade que acaba sendo 

jogado nas ruas ou indo para o lixão, onde catadores 

ficam à mercê de vários tipos de doenças, ou então para 

aterros sanitários e os efeitos causados no planeta por 

conta da poluição. 

Acredita-se que o aluno tenha um envolvimento não 

só intelectual neste tipo de situação, mas também afetivo 

por se tratar do próprio local onde vive. 

No dia da realização da Feira os alunos apresentaram 

vários experimentos que mostravam as formas de 

contaminação e descontaminação da água, fotos de rios 

da região poluídos, maquetes identificando os lugares 

próximos à escola, experimentos de pilhas e baterias, 

mostrando que é possível utilizar a Química de forma que 

não traga tantos danos ao meio ambiente.  

Após a realização da Feira foi aplicado um 

questionário onde se perguntava sobre a importância do 

assunto e se eles já possuíam este tipo de conhecimento. 

Muitos alunos disseram que já possuíam conhecimento 

sobre o assunto trabalhado, mas nunca articulado com o 

lugar onde vivem e que por isso conseguiram 

compreender melhor o que é, e como sanar os 

problemas, criar estratégias e possibilidades. 

Conclusões 

O Ensino de Química deve ser um instrumentador para 

a vida e nada mais justo que utilizar o cotidiano para 

ensiná-la. 

Os alunos que participaram da Feira estavam focados em 

mostrar o quanto conheciam o lugar onde moram, com 

isso pôde-se despertar a curiosidade para conhecer 

também a Química presente ali. Observa-se um retorno 

bastante expressivo e gratificante quando se dispõe a 

utilizar novas maneiras de ensinar, onde os alunos são 

agentes ativos de todo o processo.  

Para essa prática é bastante eficaz a realização de um 

diagnóstico prévio das turmas com o intuito de saber o 

nível de conhecimento sobre o assunto a ser trabalhado 

na Feira. 
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