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Introdução 
A popularização da ciência ou divulgação 

científica (DC) pode ser definida como "o uso de 
processos e recursos técnicos para a comunicação 
da informação científica e tecnológica ao público 
em geral
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”. O papel da DC vem evoluindo ao longo 

do tempo e pode ser orientado para diferentes 
objetivos.  

A relevância de se trabalhar com esta 
temática no ensino de ciências vem sendo bastante 
defendida, uma vez que livros de DC vêm 
promovendo a constituição de uma sociedade na 
qual os indivíduos podem ter maiores possibilidades 
de mobilizar algumas daquelas informações por 
eles veiculadas, dando melhor sentido às 
informações da educação formal, usualmente mais 
abstrata. 

Neste trabalho a utilização da DC tem como 
objetivo o Ensino de Química. Para tanto foi 
elaborada uma Proposta Didática (PD), tendo por 
base um livro de DC. 

A PD objetivou o ensino de Química 
Orgânica, sobre a temática: “Química do Corpo 
Humano”. Tal PD foi elaborada no âmbito do 
Programa Institucional de Iniciação à Docência 
(PIBID) no Sub-projeto Química- UFPR e foi 
desenvolvida em uma escola da rede pública de 
educação básica do Paraná. 

Resultados e Discussão 
A PD foi constituída por um conjunto de oito 

aulas, as quais foram elaboradas tendo por base a 
utilização de um livro de divulgação científica 
intitulado: “Química na Saúde” que faz parte de 
uma série de livros de divulgação comemorativos 
do Ano Internacional da Química – 2011
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 A partir da utilização de dois capítulos 
deste livro foram desenvolvidas atividades como 
aulas expositivas/participativas, envolvendo a 
leitura dos mesmos, a explicação e ênfase de 
conceitos de química presentes nos textos, o 
desenvolvimento de atividades avaliativas e aulas 
de revisão sobre os conceitos de química 
abordados. Os capítulos do livro e os conteúdos 
específicos abordados, bem como algumas 
reflexões levantadas pelo uso da DC em sala de 
aula estão apontados na Tabela1. : 

 
Tabela 1. Capítulos do livro/reflexões 
possibilitadas. 

 
 
 
 

Capítulos do 
Livro 

Conteúdos de 
Química abordados 

Reflexões suscitadas 
pela DC 

“Moléculas da 
Sexualidade”; 

“Moléculas da 
ansiedade, 
bem-estar, 
alegria e sono”; 

Nomenclatura de 
compostos orgânicos, 
reconhecimento de 
funções orgânicas, 
análise das reações 
presentes e 
elucidação das 
estruturas de 
compostos orgânicos; 

“[...] Quando as pessoas 
adquirem algum 
conhecimento científico 
podem compreender 
melhor as decisões
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[...]”, facilitar a 
compreensão de 
conceitos complexos, 
muitas vezes, abstratos 
para os alunos, etc. 

 
Durante o desenvolvimento da Proposta 

Didática em sala de aula, o que se pôde perceber é 
que a utilização da DC aliada ao Ensino de Química 
permitiu aos alunos refletir sobre algumas 
aplicações do conhecimento adquirido em sala de 
aula na sua vida cotidiana, bem como, o significado 
do estudo da química para os avanços científicos, a 
problematização das situações vivenciadas que 
envolvem o conhecimento específico da área, 
atenuando uma concepção corrente de que a 
química é restrita a conhecimentos fragmentados e 
abstratos. Os resultados das contribuições da PD 
para as reflexões dos alunos foram analisados por 
meio dos questionários aplicados durante a 
proposta, os quais serão apresentados em outro 
trabalho. 

Conclusões 

A proposta do desenvolvimento de aulas 
utilizando a DC como facilitadora do processo 
ensino-aprendizagem se mostra promissora a partir 
do momento em que o conhecimento passa a ser 
ampliado e mais abrangente, por permitir ao aluno 
ir além do conhecimento pré-estabelecido pelo 
professor. A liberdade ao adotar um livro de 
divulgação científica como ferramenta pedagógica 
pode suprir eventuais deficiências dos livros 
didáticos. Consideramos ser esta a principal 
justificativa para se trabalhar com a Divulgação 
Científica nas aulas de química, logo, nesta 
proposta didática. 
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