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Introdução

Este trabalho tem o intuito de analisar o 
livro didático: “Química Cidadã” dos professores 
Gérson Mol e Wildson Santos, docentes da 
Universidade de Brasília, com o enfoque da 
experimentação.

Sabe-se que a ciência é uma tentativa de 
abstração dos fenômenos da natureza, pois os 
conhecimentos científicos podem se tornar obsolet 
os, logo estão longe de ser a verdade; por isso há 
uma necessidade de se trazer a experimentação 
para o ensino. Sem contar que alguns experimentos 
que possuem caráter investigativo estimulam o 
pensamento e a compreensão de mundo. ¹

Foi utilizada a ficha de avaliação do guia 
de livros didáticos PNLD – 2012, sendo a 
referência os indicadores 1.1; 1.5; 1.8; 1.9; 2.4; 
2.6; 2.7; 2.8; 2.9;2.10; 3.1; 3.5; 3.6; 3.8; 3.10; 
3.12; 3.13; 4.2; 5.1; 5.4; 5.6 e 5.7 que auxilia na 
avaliação dos livros didáticos.  Os conhecimentos 
de química se caracterizam como um conjunto 
de conhecimentos, práticas e  habilidades 
voltadas à compreensão do mundo material nas 
suas diferentes dimensões.

Resultados e Discussão

       O trabalho se baseou nos critérios segundo 
o PNLD, programa Nacional do Livro Didático. O 
critério  3.13. A obra apresenta uma visão de 
experimentação que valoriza uma perspectiva 
investigativa, partindo de situações-problema  que 
fomentem  a construção  de argumentações e a 
compreensão dos fenômenos .

O   livro   em   questão   apresenta   essa 
visão  investigativa   frequentemente   em   todos   os 
seus três volumes. Nesta obra todos os 
experimentos possuem um roteiro em forma de 
pergunta para instigar e fazer com que estudantes 
reflitam   sobre a prática, antes mesmo que 
comece.

Além disso, há uma forte inclinação para a 
análise  de  dado.  Investi  O  caráter  investigativo 
a respeito   dos   fenômenos   observados   é  muito 
bem explorado  após  o experimento  sendo  essa  uma 
abordagem   indutiva  na  qual  o  intuito  é  chegar 
no consenso teórico atual.

Evidencia-se   que   o   livro   “Química 
Cidadã” possui muitos dos requisitos

sugeridos pelo Programa Nacional do Livro 
Didático e que tenta ser um   livro   completo   para 
que   consiga  atingir  o/a estudante da maneira

que o/a  sinta-se  mais confortável, seja 
através da contextualização histórica inicial  de  cada 
conteúdo, seja através da experiment-  tação,  seja 
através  de  debates sobre a  interface    CTSA- 
ciência,   tecnologia, sociedade  e  ambiental. Pois 
essa coleção de três volumes é bem estruturada 
para agradar qualquer tipo de gosto.

Obviamente, o livro possui limitações ao 
não proporcionar no livro do/da estudante materiais 
extras para que  possa causar curiosidade, assim 
como vídeos e filmes,o que poderia estimular o/a 
estudante há buscar  conhecimentos paralelos   ao 
conteúdo, aumentando assim  o estímulo e a vontade 
de conhecer mais a  química, como ciência e criar 
uma maior  autonomia  discente  em  relação  à 
aprendizagem, pois “ninguém é sujeito da 
autonomia de ninguém” (FREIRE, 1996).²

Conclusões

A   análise  do  livro  “Química  Cidadã” 
nos   leva   a concluir  que  esta  é  uma  excelente 
obra  para  ser adotada no Ensino Médio. 
Observamos que todos os parâmetros  do PNLD 
foram  considerados  e que as pequenas limitações 
existentes não levam ao desmerecimento da obra, 
já   que   a   presença  e mediação  do  professor 
conseguem  suprir  bem  as pequenas lacunas 
encontradas.
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