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APRESENTAÇÃO 

 

 

O volume 4 de Ensino de Química em Revista 

(EQR vol. 4), uma publicação do Programa de Pós-

Graduação em Ensino de Química (PEQui) da Universi-

dade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), surge num pano-

rama mundial ímpar. As incertezas causadas pela pan-

demia de Covid 19 afetaram e afetam a humanidade como 

poucas vezes se tem registro na história recente. A inexis-

tência de tratamento e prevenção medicamentosos forçou 

o isolamento social o qual, aliado - principalmente na 

realidade brasileira - à inabilidade para lidar com a crise 

por parte das autoridades competentes, gerou, sobrema-

neira, desemprego, sofrimento e morte.  

 

Em todos os seus níveis de escolaridade, seja na 

esfera pública ou privada, a Educação também sofreu os 

impactos da crise. As alternativas ao isolamento social 

que impediu a frequência de nossos alunos às aulas pre-

sencias exigiram, por parte de administradores escolares 

e docentes, habilidades com procedimentos para os quais 

não estavam preparados: as atividades remotas. Como 

preparar aulas remotas? Elaborar vídeos? Aproveitar ma-

teriais disponíveis na rede? Realizar experimentos “on 

line”? Qual plataforma e como usá-la? Produzir material 

textual específico para a disciplina?  Haverá algum apoio 
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da direção escolar? Essas foram somente algumas preo-

cupações iniciais e, a elas, se somaram outras. Enquanto 

trabalhadores assalariados, os professores passaram a 

arcar com custos adicionais relativos à utilização de toda 

infraestrutura necessária para que os encontros remotos 

seguissem a contento. O espaço familiar foi invadido e 

reconfigurado como espaço também de trabalho. Todas 

essas preocupações afetaram a saúde física e mental dos 

professores provocando adoecimento, afastamentos e 

mesmo demissões.  

 

Nessa situação dramática, a coordenação e o cor-

po docente do PEQui também  adaptaram suas atividades 

à realidade pandêmica e de isolamento social. Nossa pre-

ocupação foi, diante do quadro de incertezas e preocupa-

ções, manter ânimo e motivação tanto dos estudantes 

calouros que iniciavam no programa em 2020 como entre 

os veteranos e concluintes de suas dissertações. No inter-

regno que se instalou entre março e agosto de 2020 - ini-

cio da paralização das atividades presenciais e inicio das 

atividades remotas oficiais da pós-graduação da UFRJ – 

procuramos manter contato com os discentes através de 

reuniões e promovemos um conjunto de mesas redondas 

que tratavam de temas ligados ao ensino de química.  

 

Nesse período lançamos o edital para submissão 

de manuscritos em EQR vol. 4 para o qual recebemos 

mais de duas dezenas de trabalhos, o que acreditamos ser 

fruto do reconhecimento que a coleção EQR e o PEQui 
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vêm consolidando ao longo dos anos. Com o subtítulo 

CONSTRUÇÃO DE MÚLTIPLOS CAMINHOS PARA EN-

SINO E PESQUISA, neste vol. 4, apresentamos produtos 

de pesquisas que dizem respeito à possibilidade de se tra-

balhar conceitos e conteúdos químicos a partir de temáti-

cas diversas, possibilitando a ampliação da compreensão, 

por parte do estudante, de conceitos químicos para além 

da própria química, explicitando a resposta a uma ques-

tão frequentemente colocada em nossas aulas: Para que 

serve o que eu estou aprendendo? Dessa forma, a quími-

ca aparece naturalmente em conexão com o contexto so-

ciocultural, contextualizada e cotidianizada em temas de 

interesse local, regional, nacional ou mundial. Nesse sen-

tido são abordados, em EQR vol. 4, temas como literatura 

(capítulos 1 e 8), jogos (capítulos 2 e 9), inclusão (capítulo 

3), enfoque CTS (capítulo 4), arte (capítulo 5) e espaços 

não formais (capítulos 6 e 7). 

 

O Capítulo 1 - Explorando um conto de ficção ci-

entífica: guia pedagógico para construir pontes entre 

literatura, ciências humanas e química em sala de aula - 

discorre sobre um caderno pedagógico desenvolvido co-

mo produto educacional do PEQui. O presente capítulo 

mostrou como o caderno pedagógico desenvolvido como 

proposta para aproximar conhecimentos e reflexões sobre 

conceitos de Química, História e Sociedade ao ensino 

através de um conto de ficção científica, além da avalia-

ção de professores ao conhecer este caderno e as ativida-

des nele sugeridas. 
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No Capítulo 2 - Inorganicard: um jogo de cartas 

como estratégia de aprendizagem ativa para o ensino de 

eletronegatividade - o uso de metodologias ativas apre-

senta-se como uma proposta inovadora de ensino, ao co-

locar o aluno no cerne do processo pedagógico, contra-

pondo-se à abordagem da educação tradicional, o que 

possibilita uma aprendizagem significativa. As autoras 

destacam utilização dos jogos didáticos e o destaque des-

ses como ferramenta facilitadora para abordagem de con-

teúdos relacionados à química, ao formar um elo entre o 

lúdico e o ensino.   

 

O Capítulo 3 - Análise da produção acadêmica 

relacionada à inclusão nos anais digitais do Encontro 

Nacional de Ensino de Química entre 2014-2018 – teve 

como objetivo compartilhar a análise realizada das publi-

cações do Grupo de Trabalho Inclusão e Políticas Educa-

cionais (IPE), disponibilizadas nos anais do Encontro 

Nacional de Ensino de Química (ENEQ), acessível nos 

portais eletrônicos das edições desse evento a partir de 

2014. 

 

No Capítulo 4 - A química na gastronomia mole-

cular: ensino de ligações químicas por meio do enfoque 

CTS – foi elaborada uma Sequência Didática (SD) que 

permitiu a articulação de conteúdos do currículo escolar 

de Química à discussões de cunho social relacionadas 

com o tema alimentação, em consonância com os princí-

pios do enfoque CTS. Embora na SD elaborada tenham 
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sido exploradas tanto a questão da fome e da sua relação 

com a produção de alimentos para a classe trabalhadora, 

quanto as demandas por experiências sensoriais e cultu-

rais das classes mais favorecidas, neste capítulo são apre-

sentados os resultados relacionados a esta última ques-

tão, de forma a permitir um foco nas relações estabeleci-

das com o conteúdo curricular de Ligação Química. 

 

O Capítulo 5 - Química e arte: uma proposta de 

desenvolvimento de um projeto a partir da metodologia 

ABP - investigou como o uso de atividades artísticas rela-

cionadas ao Ensino de Química pode contribuir para a 

motivação do estudante. Foi elaborado um encarte para 

professores e alunos, do ensino básico, intitulado “Quími-

ca e Arte: Ensino além da sala de aula” com estratégias de 

como desenvolver um projeto, a partir da metodologia 

Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP), reproduzindo 

uma versão da Festa dos Elementos Químicos, além de 

um blog exposto como recurso didático e de fácil acesso 

para ambos os públicos. O encarte teve a finalidade de 

possibilitar que outros discentes e docentes pudessem 

realizar projetos semelhantes e assim notar que a junção 

entre Química e Arte pode ser um caminho de descober-

tas, reflexões, criatividade e ludicidade no ensino.  

 

O Capítulo 6 - A visitação técnica orientada: 

uma proposta de integração escola-indústria para a 

formação dos Técnicos em Química - se propõe a apre-

sentar o resultado de uma pesquisa de dissertação que 
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resultou na elaboração de um guia prático desenvolvido 

com foco no professor do ensino médio técnico em Quí-

mica ou àqueles docentes que já realizam visitas técnicas 

às indústrias Químicas ou áreas afins com os estudantes. 

Um material elaborado para contribuir com o trabalho do 

docente que tem o interesse em incorporar visitações téc-

nicas no seu planejamento pedagógico. 

 

O Capítulo 7 - Caminhos preciosos na educação 

em química: visitas escolares ao Museu da Geodiversi-

dade como recurso facilitador da aprendizagem - con-

tribui para a discussão sobre a utilização dos espaços não 

formais para o ensino e aprendizagem de química. O tex-

to discorre sobre as possibilidades de elaboração de um 

trabalho de apropriação do acervo do Museu da Geodi-

versidade (MGeo) - localizado no Instituto de Geociências 

na UFRJ – com vistas a se trabalhar conteúdos de quími-

ca de uma forma capaz de despertar a motivação para a 

continuidade dos estudos entre os alunos.  

 

O Capítulo 8 - Guia pedagógico: construção de 

histórias em quadrinhos para o ensino do tema evolução 

dos modelos atômicos - apresenta um guia pedagógico 

constituído por recursos didáticos que busca resgatar a 

memória afetiva e o lúdico entre os estudantes. O lúdico 

busca a criatividade e propõe que se explore fatos, situa-

ções e ideias, permitindo, inclusive, o foco interdiscipli-

nar. As autoras salientam que a inclusão desse tipo de 
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material na sala de aula é recebida com entusiasmo por 

parte dos estudantes. 

 

Finalmente, o Capítulo 9 - Signos químicos: um 

objeto de aprendizagem para apropriação das represen-

tações no ensino de química - trata de um recurso didáti-

co do tipo Objeto de Aprendizagem (OA), que correspon-

de a qualquer recurso digital com finalidade pedagógica. 

Nesse capítulo, o OA é constituído por módulos, como 

sua própria definição explicita, referentes a jogos digitais 

educacionais, que possuem sentido próprio, mas podem 

ser explorados concomitantemente, dependendo do obje-

tivo educacional proposto para esta utilização na ação 

didática. 

 

Esperamos oferecer, com a publicação de EQR 

vol. 4, momentos preciosos de reflexão que, transferidos 

para a prática docente, contribuam para a formação inte-

gral de sujeitos críticos, capazes de compreender o Ensi-

no de Química como uma ferramenta para a transforma-

ção da sociedade. Assim, desejamos que sua leitura possa 

evocar outras possibilidades, ampliando e aprimorando 

nossa prática docente na construção de um mundo mais 

justo. 

  

Tenham uma boa leitura!  

 

Guilherme Cordeiro da Graça de Oliveira  

Rodrigo Volcan Almeida  


