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Introdução 
Este trabalho tem como objetivo apresentar dois temas de filosofia da química que devem ser apropriados pelos 
professores de química em sua prática, são eles: a quimiosfera e a esquizovisão. A filosofia da química é um campo 
em construção no Brasil que subsidia discussões sobre fazer e ensinar química. Por meio da leitura de textos 
apresentou-se à professores em formação inicial o papel da química e de seu ensino na sociedade, salientando-se a 
não neutralidade da ciência. Lazlo (2014), define a quimiosfera como o espaço em que os químicos colocam sua força 
de trabalho por meio de pesquisas acadêmicas, tecnológicas e de ensino. Assim, todo químico é dotado de 
esquizovisão, ou seja, desenvolvem a habilidade de absorver informações textuais, icônicas, diagramas e pequenas 
variações geradas em suas reações de bancada, traduzindo-as para a linguagem da química, promovendo a 
aproximação das observações macroscópicas ao mundo submicroscópico. Estes temas devem ser alicerces para 
garantir que a química seja apresentada em plenitude aos seus alunos.  

Metodologia 
Foi relizada uma reunião em um grupo de estudos (GE), cujo objetivo centrou-se na leitura de textos e discussões 
sobre a quimiosfera e a esquizovisão. As reuniões foram realizadas com alunos de um curso de licenciatura em química 
de uma universidade pública do interior do estado de São Paulo, com a intenção de promover superações de visões 
distorcidas sobre o fazer e ensinar química preparando-os para a carreira docente.  

Resultados e Discussão 
Os conceitos da filosofia da química trabalhados e as discussões promovidas pelos alunos mostraram que eles estão 
inseridos na quimiosfera, mas compreendem muito pouco sobre as necessidades de discussões sobre teoria e prática, 
a esquizovisão e, as discussões sobre as relações entre a química e outros campos da atividade humana. Segundo os 
participantes do GE, estas discussões são muito raras ao longo do curso e dependem exclusivamente da disciplina 
história e filosofia da ciência.  

Considerações Finais 
Neste cenário, o professor deve assumir que ensinar química não pode ser somente sobre explicar modelos e transmitir 
verbal ou logicamente os conhecimentos específicos da química. A experimentação e o laboratório didático apresentam 
a essência da química logo, o trabalho do docente deve ultrapassar as barreiras da experimentação para verificação 
de teorias ou execução de técnicas (PRADO, 2020). Por fim defende-se a integração da filosofia da química aos cursos 
de química, não somente como forma de apresentar conceitos e discussões filosóficas, mas como forma de inseri-la 
como plano de fundo na formação destes profissionais e em sua futura prática.  
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