
 

II Congresso Online Nacional de Química - CONDEQUI 
Brasil – 27 a 30 de abril de 2020 

ÁREA DE PESQUISA 

Ensino de Química II CONGRESSO ONLINE NACIONAL DE QUÍMICA 

 

CONTEÚDOS DE QUÍMICA ABORDADOS COM BASE NA TEMÁTICA AGROTÓXICO NO ENSINO DE 

QUÍMICA: UMA REVISÃO NA LITERATURA 

Ingrid V. PREIRA *1 (PG), Flávio A. BASTOS 2 (PQ). victoriaingrid864@gmail.com  

1 UFLA, Departamento de Química, Lavras-MG. 2 Instituto Federal do Sul de Minas - Campus Pouso Alegre MG. 

Palavras-Chave: Agrotóxicos; Conteúdos; Química. 

Introdução 
Agrotóxicos são substâncias usadas para o controle de pragas em culturas agrícolas, com o intuito de aumentar a 
produção agrícola. O Brasil é um dos maiores consumidores de agrotóxicos no mundo entretanto, de modo geral a 
população desconhece os malefícios do seu uso exagerado1.  
A Química é uma disciplina importante na construção de conhecimentos sendo o seu principal objetivo desenvolver 
competências que permitirão a formação de cidadãos critícos2. 
O objetivo do presente trabalho é investigar na literatura qual o conteúdo de química é mais abordado nos trabalhos de 

práticos em que se utiliza a temática agrotóxico no ensino de química em salas de aula no Brasil.  Abordar temas como 

agrotóxicos em sala de aula pode ser uma maneira de se promover a contextualização do ensino no qual pode ocorrer 

o desenvolvimento do pensamento críticos dos educandos.  

Metodologia 
A metodologia adotada para realizar este trabalho foi a revisão bibliográfica em buscou procurar a resposta ao objetivo 
proposto com base em periódicos do Brasil. 

Resultados e Discussão 
A literatura apresenta trabalhos no qual os autores realizam estudos de caso, no qual a temática é utilizada como 
alicerce para lecionar os conteúdos de quimica3. Com o estudo literário foi possível perceber que a temática agrotóxico 
é mais frequentemente utilizada no Ensino de Química no Brasil na forma de trabalhos práticos, sendo mais frequentes 
com alunos do ensino médio regular3. Como pode-se verificar na figura 1 o principal conteúdo abordado são conteúdo 
ligados a química orgânica e isso provavelmente se deva ao fato da maioria dos agrotóxicos seres compostos 
orgânicos.  
Figura 1. Conteúdos de química que foram trabalhados com base na temática agrotóxico no Ensino Médio Regular  

 
Fonte: Elaborado pela autora 

Considerações Finais 
Após a realização desta pesquisa bibliográfica foi possível concluir que a principal forma de abordagem da temática 
agrotóxicos no Ensino de Química no Brasil seja na forma de trabalhos práticos com alunos do ensino médio regular 
no qual o principal conteúdo abordado é relacionado a química orgânica.   
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