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Introdução 
Ao ingressar no ensino médio, o discente entra em contato e passa a fazer parte de um novo campo de atividade 
humana, na qual circulam gêneros textuais próprios de cada momento pedagógico ao qual o mesmo é exposto, 
vagamente conhecidos verdadeiramente pelos alunos, tais como novos componentes curriculares e formas de 
avaliação continuada. Para inserir-se neste novo contexto e agir em prol da construção de conhecimentos necessários 
à formação básica, é imperativo saber ler e interpretar, sobretudo, utilizar os conhecimentos já adquiridos no ensino 
fundamental, especialmente no que tange a Ensino da Química. Para Paraná (2013, p. 3) a temática que deve permear 
todo o ensino dessa ciência, possibilitando ao aluno a compreensão do processo de elaboração do conhecimento 
químico, enfatizando o caráter dessa ciência como processo de construção humana. E Nesse domínio discursivo o 
modo sistemático pelos quais os professores de química conduzem os alunos ao conhecimento, ainda passam por 
entraves que tentam sobrepujar a necessidade de inovar para atender as diversidades encontradas em cada classe.   
Nesse estudo, foi tomado como base a linha de pesquisa, divulgada no periódico “Química Nova na Escola” para 
analisar como estão se desenvolvendo as pesquisas na área que estão sendo amplamente divulgadas em diversos 
canais voltados para a importância de um ensino inovador para a química no âmbito nacional.  
Todo processo se dá pela pesquisa-ação,  onde o mesmo, neste estudo está embasado no educando  num  movimento,  
sustentado pela  formação  profissional  de  como conceber  a construção  do  ser  humano em  um  processo  histórico  
sempre inacabado de acordo com uma visão que se apoia sobre a perspectiva de Paulo Freire (1997). Verifica-se por 
meio dela a necessidade de falar em educação química ou até mesmo em atitudes científicas tendo como prioridade o  
processo de ensino-aprendizagem  de  forma  contextualizada,  ligando  o  ensino  aos acontecimentos do cotidiano do 
aluno, para que estes possam perceber a importância socioeconômica   da  química,   numa   sociedade   avançada,   
no   sentido   tecnológico (TREVISAN&MARTINS, 2006).  
O objetivo desta pesquisa se debruça sobre o olhar de Chassot (1990), que nos incita a um olhar diferenciado sobre a 
forma de ensinar Química e a formação de cidadãos conscientes e críticos: “A Química é também uma linguagem. 
Assim, o ensino da Química deve ser um facilitador da leitura do mundo. Ensina-se Química, então, para permitir que 
o cidadão possa interagir melhor com o mundo”. Segundo Arroio et al., (2006), há uma necessidade urgente do uso de 
metodologias alternativas voltadas para o ensino da química buscando dessa forma, despertar o interesse sobre a 
componente curricular voltado ao ensino da Química, além de demonstrar a relevância desses conteúdos presentes no 
cotidiano do aluno. 

Porém o mais relevante neste trabalho esteve voltado para buscarmos uma contextualização no ensino da química, 

dentro de metodologias inovadoras, que teve como objeto de pesquisa alunos da Escola Estadual de Ensino Médio 

Prof. Ademar Nunes Vasconcelos que fica localizada no meio urbano da Cidade de Salvaterra no Estado do Pará. 

Qualquer  que  seja  a  concepção metodológica a ser seguida, os saberes desenvolvidos  no  ensino  de  Química 

devem   ser   fundamentados   em estratégias que estimulem a curiosidade e  a  criatividade  dos  estudantes, 

despertando  sua  sensibilidade  para  a inventividade  e  compreendendo  que esta  ciência  e  seus  conhecimentos 

permeiam a sua vida, estando presentes nos  fenômenos  mais  simples  do  seu cotidiano (ASTOLFI, 1995). 

Metodologia 
Esse trabalho foi elaborado no intuito de investigar a utilização de metodologias alternativas no processo de ensino-
aprendizagem em turmas de 1º ao 3º ano do ensino Médio para um dos componentes curriculares, neste caso voltado 
ao ensino da química. Onde foram investigados uma turma de cada ano da EEEM Prof. Ademar Nunes Vasconcelos, 
localizada na Avenida Victor Engelhard no centro de Salvaterra - PA, totalizando 98 alunos participantes. O mesmo 
ocorreu entre os meses de Maio a Junho de 2019. E para isso utilizamos os seguintes procedimentos metodológicos: 
a primeira parte desta pesquisa é exploratória, no qual foi realizada por meio de levantamento bibliográfico e estudo de 
casos realizados em outros trabalhos já publicados, como o intuito de saber as formas já aplicadas. A partir de uma 
leitura e abordagem qualitativa e do ponto de vista de seus objetivos saber que procedimentos adotar para a pesquisa 
em questão. Prodanov e Freitas (2013, p. 52) relatam que a pesquisa exploratória “tem planejamento flexível o que 
permite o estudo por diversos ângulos”. 
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O levantamento de dados foi divido em dois momentos: o primeiro está resumido em aferir o quanto a utilização de 
novas metodologias em sala de aula traz uma motivação maior na participação dos alunos. E por isso foi feito um 
questionário com os alunos antes de serem aplicadas algumas ideias e jogos para o aprimoramento do ensino de 
química nessas turmas. Neste, foram feitas perguntas relacionadas ao contato que os mesmos já haviam tido com 
alguns tipos de conteúdos de forma prática e teórica e as metodologias adotadas para aquela determinada aula. Onde 
foi possível aferir que em menos de 50% das aulas os alunos tiveram algum contado com o ensino de química de forma 
prática ou diferenciada. Quando perguntados sobre o interesse pelo componente curricular de química, o interesse dos 
mesmos também foi bem grande, demonstrado por um percentual acima de 70%, onde fora precedido por os mesmos 
acharem que faltam mais aulas práticas e nos laboratórios, para tonar o ensino mais agradável. 
A segunda parte do trabalho fora desenvolvida após a realização de algumas atividades por meio de jogos didáticos 
realizados em três momentos diferentes para cada turma, de acordo com o calendário escolar e horário das aulas de 
química. No qual, os mesmos foram desenvolvidos parte na sala de aula e parte no laboratório da escola. Em seguida, 
foi aplicado um novo questionário, para aferir o conhecimento aprendido pelos alunos com os jogos didáticos e as aulas 
no laboratório, para ter uma noção se foi positivo o uso de metodologias alternativas para o ensino da química.  
No intuito de favorecer a absorção e consequentemente a aprendizagem foi proposta em sala de aula utilização de 
metodologias alternativas no ensino, observou-se que o quase 90% dos alunos tiveram um aprendizado significativo 
nas propostas apresentadas para os conteúdos selecionados no ensino de química. 
 

Resultados e Discussão 
O primeiro questionamento foi sobre a realização das aulas de química com o uso de metodologias alternativas, onde 
o questionário utilizado ocorreu antes de serem desenvolvidas propostas para as turmas escolhidas para a pesquisa. 
E o mesmo apresentou as seguintes informações que foram demonstradas com gráfico da Figura 1 onde é possível 
observar o desconhecimento de boa parte dos alunos com aulas diferenciadas que usem o laboratório da escola como 
forma de aprendizagem prática para determinados conteúdos presentes dentro do ensino da química para o ensino 
médio. 
De acordo com a Figura 2, cerca de 35% dos discentes consideram que durante as aulas foi possível adquirir bom 
conhecimento no assunto e por isso afirmaram que “é diferente e mais fácil de aprender” como o uso dessas 
metodologias. Um resultado preocupante foi que 15% dos discentes não souberam responder como mostra a Figura 2, 
reforçando uma ideia implícita que pode estar associada ao descomprometimento no processo de ensino-
aprendizagem deixando a necessidade de intervir no aumento do interesse do aluno nas aulas de química. 
 

Figura 1. Levantamento de Informações – Questionário 1. 

 
 

Figura 2. Levantamento de Informações – Questionário 2. 
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Considerações Finais 
Como considerações finais, é importante ressaltar que existem diversas possibilidades no que tange o ensino-
aprendizado científico de um modo geral para alunos do ensino médio. Onde se faz necessário a utilização de 
metodologias alternativas no processo de construção do currículo que permeia o ensino de química onde devemos 
apresentar cada vez mais possibilidades de jogos e outros métodos que sirvam para facilitar o entendimento de certos 
conteúdos abordados na sala de aula além de motivar os discentes durante as aulas que geralmente são realizadas 
apenas com atividades monótonas e rotineiras complementando assim para uma formação prazerosa do 
conhecimento. 
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