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Química em foto ou novela? Na fotonovela! 
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Introdução 

Vivemos em um mundo onde o cotidiano de 
crianças e adolescentes contêm cada vez mais 
artifícios visuais. Santos (2011) afirma que a 
linguagem visual tem ganhado cada vez mais 
relevância em nosso meio social, influenciando os 
meios de comunicação. Com o avanço dos sistemas 
audiovisuais, as imagens passam a chamar 
atenção, fazendo surgir uma nova prática de leitura. 
Por isso cresce a cada dia o desafio para as novas 
gerações de educadores no intuito de contextualizar 
os conteúdos de suas disciplinas com alunos da 
atualidade. Este trabalho tem como objetivo utilizar a 
fotonovela como uma prática pedagógica, fora do 
ambiente tradicional de ensino, abordando conceitos 
de Química de forma dinâmica e participativa, 
buscando contextualizar os conteúdos de química, 
aproximando-o da realidade dos alunos e de mostrar 
ao professor que a utilização de recursos 
audiovisuais pode facilitar o entendimento de 
conteúdos pertencentes as mais variadas áreas do 
conhecimento.  

Resultados e Discussão 

Neste trabalho foram abordados os conceitos de 
“Ácidos e bases”, no qual os próprios autores 
contribuíram com suas imagens e expressões, 
através de fotos tiradas no laboratório da 
Universidade Federal do Triângulo Mineiro, para a 
criação dos personagens da fotonovela. Para 
comparação entre os dois métodos de ensino, foram 
elaborados um plano de aula para a aula 
convencional e o roteiro para a fotonovela, em 
ambos foram apresentados os mesmos conteúdos. 
O trabalho foi realizado na Escola Estadual Nossa 
Senhora da Abadia em Uberaba – MG, onde a aula 
tradicional, a fotonovela e o questionário foram 
aplicados a 18 alunos que estavam cursando o 3° 
ano de Ensino Médio. Logo após, avaliou-se os 
entendimento dos alunos por meio de um 
questionário, que buscava relacionar qual foi a 
facilidade de compreensão do conteúdo ministrado 
mediante a utilização de outros recursos de ensino; 
a relação que os alunos criam com o conteúdo 
apresentado de uma maneira fora do convencional; 
e uma comparação sobre os dois métodos de 
ensino.  
Observamos, na prática, as duas interfaces 
presentes entre o método tradicional e o método 
alternativo de ensino, uma vez que, ao se referirem 

a um conteúdo de fácil entendimento, ambos os 
métodos atingem de maneira satisfatória seus 
propósitos. No entanto, advertimo-nos quanto ao 
quesito da matéria nova, ou seja, como os alunos 
irão receber a aula tradicional quando o conteúdo 
abordado não for de fácil entendimento, talvez esta 
não consiga despertar o interesse dos alunos de 
forma satisfatória, uma vez que os mesmos 
consideram entediantes e desinteressantes o 
método tradicional de ensino. Por isso não podemos 
deixar de considerar que os métodos alternativos de 
ensino despertam a curiosidade dos alunos e 
facilitam a aprendizagem, pois através da análise 
dos questionários de pesquisa, nos foi possível 
perceber claramente estas proposições. Afinal, com 
a utilização de imagens é possível demonstrar para 
os alunos, em muitos aspectos, o quanto a química 
está presente em nosso dia a dia.   

Conclusões 

A utilização de novas estratégias e metodologias 
visa aproximar a Química do cotidiano do aluno e 
com a busca pela utilização consciente de recursos 
tecnológicos, em especial os audiovisuais, possibilita 
o diálogo e a conexão de saberes entre professores 
e alunos. Assim, a fotonovela despertou o interesse 
dos alunos divertindo-os e ao mesmo tempo, 
tornando a aprendizagem mais significativa, de fácil 
entendimento e de interesse dos mesmos.  
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