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Introdução 
Na perspectiva educacional moderna, a proposta é que o ensino de química seja capaz de promover mudanças sociais, 
ambientais, políticas e culturais, num processo de ensino aprendizagem que ultrapasse os muros da sala de aula, 
considere a contextualização e formação cidadã dos estudantes. Essa abordagem contribuiu para inserção de temas 
sociocientíficos e uso de desenho animado, por meio de ações responsáveis, inerentes a ética natural e problemas 
ambientais contemporâneos. Além disso, promovem a formação de cidadãos participativos e capazes de propor 
soluções na sociedade. 
Os temas sociocientíficos ajudam na contextualização do conteúdo químico e oportunizam discussões de aspectos 
sociais relevantes na sala de aula, os quais exigem a participação e um posicionamento crítico dos estudantes. A 
abordagem sobre as manchas de óleos nas praias, por exemplo, contempla a inclusão de estratégias pedagógicas que, 
ampliam as possibilidades de aprendizagem sobre química orgânica, mais precisamente de hidrocarbonetos. O uso de 
desenho animado funciona como peça cativante aos alunos, além de trazer uma perspectiva de educação ambiental 
em seu enredo. 

Metodologia 
A ação didática se dividiu em três momentos: apresentação de vídeo sobre o desenho capitão planeta e sua abordagem 
ambiental, discussão com os alunos sobre as manchas de óleos nas praias, associada ao conteúdo de hidrocarbonetos, 
e elaboração de uma história em quadrinhos, pelos alunos, com propostas de resolução para o problema ambiental 
supracitado. 

Resultados e Discussão 
Os resultados obtidos com essa prática foram muito positivos, principalmente no intuito de conseguir relacionar o 
conteúdo de química com a situação real das manchas de óleo. O uso do desenho desperta o interesse, porém a 
capacidade de raciocinar sobre um tema de relevância social e utilizar dos conhecimentos de química para explicar 
fenômenos e entender sua importância nos âmbitos científico e social, renasce o desejo nos alunos de buscar cada 
vez mais o conhecimento e a aplicabilidade dele em suas vidas. 

Considerações Finais 
Portanto, necessita-se da inclusão de temas sociocientíficos no ensino de Química para contribuírem na compreensão 
da disciplina e relacionar a importância desse tipo de estudo para a sociedade, no sentido de dar relevância prática em 
suas vidas. Através dessas ações e recursos em sala de aula, o professor pode transformar a visão deturpada enraizada 
nas escolas sobre o estudo da Química e renovar a esperança por uma educação mais emancipadora. 
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