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RESUMO 
 

Admitindo-se a importância da História da Ciência como fomentadora de 
estratégias para o ensino e aprendizagem, nossa proposta propõe a construção da 
interface entre áreas distintas do conhecimento, visando melhor explorar as 
potencialidades dos aspectos historiográficos da ciência no contexto da Química no 
Ensino Médio. O presente trabalho visa tratar sobre a importância da abordagem da 
História da Ciência no ensino de Ciências, com ênfase especificamente no ensino da 
química do Ensino Médio. Acreditamos que a inserção da História da Ciência no 
Ensino de Química pode e deve contribuir para que os alunos, na educação básica, 
possam ter um maior interesse pelo conhecimento da química, na medida em que 
esta pode se apresentar para o aluno de uma maneira mais atrativa e significativa. 
Nesse sentido a proposta de interface entre essas duas áreas do conhecimento aqui 
alicerçado não deve se limitar a um aspecto superficial da história da ciência, pois 
acreditamos que a construção dessa relação deve ser mais efetiva e, portanto não 
se limitar apenas ao caráter meramente ilustrativo, episódico e cronológico. Assim 
sendo, nossa proposta visa a inserção da história da ciência no processo de 
contextualização no ensino da química, que possa contribuir para tornar a 
aprendizagem mais significativa, promover a interdisciplinaridade e estimular a 
formação do pensamento crítico sobre o papel da química no dia a dia do aluno do 
Colégio Militar de Manaus. Para concretização da nossa proposta, nos propusemos 
a desenvolver, de forma sugestiva e exemplificativa, a elaboração de uma proposta 
de Sequência Didática para o ensino do assunto eletroquímica, incorporando os 
aspectos historiográficos e pautados na contextualização e na interdisciplinaridade 
para a educação em química no ensino médio.  

 

Palavras-chaves: História da ciência, ensino de ciências, ensino de química, 

contextualização, interdisciplinaridade.  
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ABSTRACT 

 

 Admitiendo la importancia de la Historia de la Ciencia como estrategias de 
fomento para la enseñanza y el aprendizaje, nuestra propuesta propone la 
construcción de una interfaz entre áreas con el objetivo de explorar mejor las 
potencialidades de los aspectos historiográficos de la ciencia en el contexto de la 
Química de la Escuela Secundaria. Este documento tiene como objetivo abordar la 
importancia del enfoque de la Historia de la Ciencia en la educación científica, con 
énfasis específicamente en la enseñanza de la química en la escuela secundaria. 
Creemos que la inserción de la Historia de la Ciencia en la Enseñanza de la Química 
puede y debe contribuir para que los estudiantes, en la educación básica, puedan 
tener un mayor interés en el conocimiento de la química, ya que se presenta al 
estudiante de una manera más atractiva. y significativo. En este sentido, la interfaz 
propuesta entre estas dos áreas de conocimiento basadas aquí no se limita a un 
aspecto superficial de la historia de la ciencia, porque creemos que la construcción 
de esta relación debería ser más efectiva y más y no limitarse a un carácter 
meramente ilustrativo. , episódica y cronológica. Por lo tanto, nuestra propuesta 
tiene como objetivo insertar la historia de la ciencia en el proceso de 
contextualización en la enseñanza de la química, lo que puede contribuir a hacer 
que el aprendizaje sea más significativo, promover la interdisciplinariedad y estimular 
la formación de pensamiento crítico sobre el papel de la química en la vida cotidiana. 
del alumno del Colegio Militar de Manaos. Para cumplir con nuestra propuesta, 
propusimos desarrollar, de manera sugerente y ejemplar, la elaboración de una 
propuesta de Secuencia Didáctica para la enseñanza de la asignatura 
electroquímica, incorporando los aspectos historiográficos basados en la 
contextualización e interdisciplinariedad para la educación química en la escuela 
secundaria.  
 
Palabras clave: Historia de la ciencia, enseñanza de las ciencias, enseñanza de la 
química, contextualización, interdisciplinariedad. 
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HISTÓRIA DA CIÊNCIA E ENSINO DA QUÍMICA: CONTEXTUALIZAÇÃO E 
INTERDISCIPLINARIDADE PARA UMA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA E 
CRÍTICA SOBRE A QUÍMICA. 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento social e tecnológico das sociedades ao longo dos anos, 

sem sobra de dúvidas, só atingiu o estado de desenvolvimento atual graças ao 

progresso da ciência e das técnicas que corroboram para a construção do saber 

científico. Reconhecer a importância dos fatos históricos que evidenciaram, no 

passado, e que evidenciam a relação entre o desenvolvimento social, tecnológico e 

da própria ciência até os dias atuais, significa considerar a importância dos aspectos 

que realçam o caráter da ciência. Aspectos que exemplificam a dependência entre a 

evolução da ciência e das ferramentas tecnológicas para o progresso da 

humanidade como o fruto de um processo humano e coletivo de trabalho. 

 É sabido da importância da historia da ciência, bem como de possíveis 

contribuições que esta pode oferecer para enriquecer o campo das ciências sociais 

e humanas. Entretanto, o que pretendemos nessa proposta de trabalho é direcionar 

as potencialidades da inserção de aspectos da história da ciência com o objetivo de 

lograr melhorias na proposta de ensino-aprendizagem da química. Por outro ângulo 

reconhecemos que essa inserção deve ocorrer sem deixar de lado as contribuições 

auferidas com o enriquecimento advindo do conhecimento acerca dos aspectos 

sociais, políticos e econômicos, reconhecendo-os como fatores importantes para 

compreender os avanços do conhecimento científico e da própria humanidade.  

Trabalhar os conteúdos da química numa perspectiva da ciência, que valorize 

algumas características de natureza social, é desempenhar um papel mais  

significativo dentro da educação científica, que por vezes passa uma visão 

enriquecedora, contextualizada e humanizada da ciência para os estudantes. Desta 

maneira o ensino pode contribuir para desenvolver uma percepção enriquecedora e  

correta acerca da natureza da ciência, e ao mesmo tempo importante para os atuais 

e futuros professores de ciências. Nessa perspectiva, a valorização de aspectos da 

natureza da ciência segundo Vázquez, Acevedo e Manassero (2019, WEB), também 

pode contribuir para uma maior aproximação entre a ciência e os indivíduos, além de 
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mostrar de qual forma ocorre a construção do conhecimento, seu funcionamento 

interno, os valores envolvidos no trabalho dos cientistas e sua relação com o 

ambiente social, moral, espiritual e cultural que gira em torno do mesmo.  

Nesse seguimento, os Parâmetros Curriculares Nacionais já traçam algumas 

diretrizes que apontam para um ensino da química, enfatizando o seu caráter 

dinâmico e caracterizando esses conhecimentos como uma ferramenta essencial 

para interpretação de fenômenos existentes no mundo ao nosso redor. Desse modo, 

entende-se que o conhecimento dos fenômenos químicos deve ser trabalhado numa 

perspectiva que demonstre o caráter de contínua mudança sobre a interpretação 

dos fenômenos, pois sendo fruto da construção da mente humana o conhecimento 

normalmente não é algo pronto e acabado. (BRASIL, 2006) 

A história deve fazer-se presente no ensino da química. Segundo Martins 

(2006), tais aspectos precisam refletir as principais mudanças que historiografia da 

Ciência traz atualmente as concepções sobre a reflexão epistemológica que 

exprimam o quão importante são os estudos de casos históricos da Ciência que 

contribuam sobremaneira para a compreensão da relação entre Ciência, Tecnologia 

e Sociedade, além de possibilitar ao nosso aluno uma real compreensão da 

importância desse conhecimento como parte do conhecimento socialmente 

produzido, que pode possibilitar ao aluno entender como se dá o processo de 

elaboração do conhecimento e os avanços da ciência.  

Apesar de reconhecer ser de suma importância identificar que tipo de história 

da ciência deve ser mais apropriado de se trabalhar com os estudantes de um 

determinado nível de ensino, considera-se necessário, por uma grande parcela dos 

educadores da área, que se obtenha uma compreensão geral da historiografia da 

ciência para não incorrer no risco de reforçar visões ingênuas ou errôneas acerca da 

ciência.   

Em vista disso, para assumir o papel de evitar incidir no aludido risco, a 

escola deve assegurar que a educação em ciências seja de qualidade. Todavia, 

acredita-se que não é o que ocorre nas aulas de ciências, pois em sua maioria ainda 

se transmite uma imagem, na qual a ciência se apresenta muito distante dos 

contextos sociais, culturais, ou políticos, ou seja, uma visão estritamente 

reducionista da ciência.  
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Verifica-se que essa visão deformada da natureza da ciência, bem como do 

seu objeto de estudo e do desenvolvimento científico pode contribuir para estimular 

no aluno uma atitude de rejeição em relação à área científica e, por fim, dificultar seu 

aprendizado. Os frutos dessa proposta desestimulante não são incomuns, nem 

muito menos difícil de ser evidenciado entre docentes e discentes, levando ambas 

as partes a uma verdadeira relação caracterizada pela desmotivação do ato de 

ensinar e aprender ciência na escola.  

Para muitos alunos o conhecimento científico é considerado algo muito 

distante da sua realidade, o que pode levar à crença de que se apropriar desse 

conhecimento seja algo bastante difícil e distante das suas capacidades de 

compreensão. Essa impressão equivocada infelizmente é algo muito presente nos 

estudantes quando do estudo da química e da física. Acreditar nessa visão sobre o 

conhecimento científico afasta a maioria dos alunos da apropriação desse tipo de 

conhecimento. 

Possivelmente em alguns casos o aluno não se apropria nem do que poderia 

ser considerado o mínimo de conhecimento necessário para entender, agir e 

participar da sociedade em que ele vive. Consequentemente, essa visão se estende 

aos professores, que diante das impressões e resultados da educação científica ao 

longo dos anos, continuam no mesmo patamar de reprodução, dentro de sala de 

aula, do conhecimento científico, repassando a ideia errônea de que a produção do 

conhecimento científico é algo restrito a um pequeno grupo de indivíduos 

superdotados ao invés de uma ciência ao alcance de todos, uma ciência das 

competências do pensamento científico. 

2. METODOLOGIA 

 Para concretização da presente proposta sugere-se como ponto de partida a 

elaboração de uma sequência didática (SD), de caráter exemplificativo, que poderá 

servir como uma proposta modelo, a qual possivelmente se encaixe no extenso 

currículo da química do ensino médio, bem como nos de outras disciplinas da área 

das ciências da natureza. Ressalta-se que, conforme a análise particular do docente, 

essa proposta poderá ser plenamente alterada para se adequar da melhor forma 
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possível à sua estratégia pedagógica, bem como ao perfil da turma e ao tema a ser 

trabalhado. 

Elaboração da Sequência didática e a escolha do Objeto do 

conhecimento  

Para atender as orientações e diretrizes educacionais da instituição, a 

elaboração da sequência didática deverá ser condizente com os documentos que 

norteiam o ensino no SCMB. Desta maneira, a elaboração da sequência didática 

terá que seguir o principal documento de referência, o Plano de Sequência Didática 

(PSD), do qual extraímos um objeto do conhecimento (OC) para concretização da 

proposta de elaboração (Figura-1). Assim, a escolha do objeto do conhecimento foi: 

“Produção e consumo de energia elétrica nas transformações químicas”  

 

Figura-1 (PLANO DE SEQUÊNCIA DIDÁTICA/extraído do original) 

Objeto do conhecimento (OC) 

A escolha do objeto do conhecimento para concretização da proposta 

metodológica contemplando aspectos históricos acerca do tema Eletroquímica se 

mostra relevante, pois esse campo de estudo da físico-química, tal como a 

conhecemos hoje tem apresentado do ponto de vista da história, marcos muito bem 

delimitados e precisos ao longo da sua evolução.  
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Com efeito, a eletroquímica tem seus pilares fundados na narrativa de 

diversos protagonistas que com o esforço de seus trabalhos contribuíram para que 

esse ramo da ciência evoluísse aos patamares que conhecemos hoje. 

Há de se ter em conta, ademais, que não é uma tarefa fácil unir duas áreas 

distintas do conhecimento como História da Química e Ensino de Química. Por outro 

lado, considera-se oportuna a elaboração de uma sequência didática que possibilite 

a compreensão de qualquer área da ciência como uma construção humana e que, 

portanto, o seu desenvolvimento passa por diferentes narrativas.  

Nessa perspectiva, acredita-se que a história da eletroquímica narrada pelos 

olhos de alguns dos seus fundadores poderá ressaltar aspectos muito relevantes 

acerca da natureza da ciência, além de revelar aspectos do desenvolvimento 

científico e imensuráveis avanços tecnológicos, os quais produzirão que produziram 

consequências e repercussões sociais, assim como grande impacto na relação do 

homem com o meio ambiente.  

Finalmente, cabe salientar que a escolha do OC é meramente exemplificativa, 

ou seja, a nossa proposta não se limita a apenas um conteúdo da química, uma vez 

que a abordagem da história da ciência pode ser explorada ao longo de todo o 

currículo dessa disciplina.  

Elaboração do Plano de Execução Didática (PED) 

A materialização da proposta didático-pedagógica será norteada pela 

documentação de Referência, o Plano de Sequência Didática (PSD), a iniciar-se 

pela elaboração do objeto do Conhecimento (OC) a ser trabalhado no 

desenvolvimento e  elaboração da Sequência Didática (SD). Deve-se observar que o 

OC no PSD está associado às competências e habilidades que devem ser 

desenvolvidas em sala de aula por intermédio das estratégias de aprendizagem 

escolhidas adequadamente pelo professor. 

O OC escolhido para o desenvolvimento deste projeto foi: produção e 

consumo de energia elétrica nas transformações químicas. Entretanto, visando 

tornar o presente trabalho viável, delimitou-se o OC para contemplar o O uso da 

história da ciência como ferramenta para melhoria da aprendizagem do tema 

eletroquímica, que será executada em quatro aulas, vide PED (Apêndice A). Desta 
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maneira, além de especificar melhor a proposta a que visa o presente trabalho, 

também o torna mais exequível e de fácil compreensão.  

Ainda nesta etapa de planejamento, o professor da disciplina deverá elaborar 

uma Matriz de Descritores (Apêndice-B), relacionando o tema do OC a ser estudado, 

bem como, as competências e habilidades que deverão ser desenvolvidas pelo 

aluno. Após a concretização da aludida matriz de descritores juntamente com a 

escolha das competências e habilidades, segue a elaboração minuciosa das 

estratégias de aprendizagem desenvolvidas e posteriormente consolidadas nos 

planos de aula semanais. 

E, por fim, apresentamos de forma mais detalhada, as estratégias 

pedagógicas numa sequencia de três planos de aulas (PL-01, PL02 e PL03), vide 

apêndices C, D e E, constantes no final deste trabalho e que estão associados à 

sequência das atividades pedagógicas representadas do quadro abaixo.   

 

AULA OBJETIVOS ATIVIDADE RECURSO 

 

 

 

 

 

1                               

- Perceber o processo 

histórico, político e 

social como 

determinantes nas 

escolhas de um cientista.  

- Refletir acerca do 

processo da invenção da 

pilha elétrica no final do 

século 18 por Alessandro 

Volta, incluindo a sua 

célebre controvérsia com 

Luigi Galvani. 

 

Professor e estudantes realizam a leitura do 

texto  

- Leitura compartilhada de texto (15 minutos). 

Em seguida, os estudantes conduzem a 

discussão pontuando o entendimento e 

dúvidas sobre as ideias apresentadas pelo 

texto. Professor atua apenas como mediador 

da discussão.  

Aula dialogada  

- Discussão conceitual sobre aspectos da 

eletricidade.  

Artigo: O 

Bicentenário da 

Invenção da Pilha 

Elétrica.  

Por: 

Tolentino,N.;Rocha-

Filho, C.R. 

Disponível em: 

http://qnesc.sbq. 

org.br/online/qnesc11

/v11a08.pdf)  

 

 

 

 

 

 

2 

- Mobilizar os aspectos 

conceituais da 

eletroquímica.  

- Possibilitar o uso da 

retórica entre os 

estudantes na defesa de 

um determinado ponto de 

vista.  

Estudantes realizam debate  

- Professor realiza uma síntese dos trabalhos 

de Luigi Galvani e Alessandro Volta e explica 

as regras do debate (tempo para 

questionamento, resposta e réplica).  

- Disponibiliza o texto para os alunos 

realizarem a leitura para o debate. 

- Sorteio para escolha do grupo que irá iniciar 

o debate.  

Artigo: Pilha 

voltaica: entre rãs, 

acasos e 

necessidades. 

 

Por: GERMANO, 

Marcelo Gomes; DE 

LIMA, at all. 

Disponível em: 

https://periodicos.ufs

c.br/index.php/fisica/

article/view/24288 

 

 

3 

- Apresentar uma 

sugestão simples para a 

construção de uma pilha 

elétrica com material 

simples e de fácil 

aquisição 

- Realizar fechamento da sequência didática a 

partir de uma aula experimental, pautada na 

realização de experimentos com ênfase na 

discussão dos aspectos históricos sobre a 

eletrólise. 

 

Elaboração de 

relatório de aula 

experimental  

https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/article/view/24288
https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/article/view/24288
https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/article/view/24288
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Em 1917 na Inglaterra a British Association for the Advancement of secondary 

schools (BAAS, 1917), no seu relatório intitulado “Ensino de ciência para escolas 

secundárias” (tradução nossa) defendeu-se a necessidade e a possibilidade de 

demonstrar, através da história da Ciência (HC), que a ciência é uma atividade 

humana, e o desenvolvimento histórico da ciência ocorre paralelamente ao 

desenvolvimento intelectual de um indivíduo. De acordo com este relatório um dos 

principais argumentos para utilização da HC se baseava na motivação e no 

interesse que esta pode despertava nos alunos pelo estudo de ciências. 

Em face dessa perspectiva, a favor do uso da história da ciência, cabe 

destacar que o seu auge veio ocorrer somente nos anos sessenta, nos Estados 

Unidos, por ocasião da implementação de um projeto de física na Universidade de 

Harvard. Os responsáveis pelo desenvolvimento daquela proposta de trabalho 

acreditavam que o ensino da física permeada por uma visão histórica contribuía para 

ajudar os alunos a encarar a ciência com uma visão de atividade multifacetada e 

fruto da atividade humana (HOLTON at al., 1970). 

Em acordo com a visão apresentada por ocasião daquele projeto de física 

supracitado, e corroborando com o exposto, defende-se a utilização da história da 

ciência considerando que seus aspectos são de fundamental importância para que 

se compreenda a evolução da sociedade humana, vez que o desenvolvimento de 

novas técnicas de transformação da natureza está intrinsecamente ligado às 

transformações que sofreu e sofre a humanidade ao longo dos anos.  

3.1 A compreensão da natureza da ciência (NDC) e o desenvolvimento do 

pensamento científico crítico. 

A trajetória a respeito da concepção da natureza da ciência, ao longo dos 

últimos anos tem sofrido evolução por parte dos que defendem essa visão como 

proposta de ensino para a ciência. Com base na análise de algumas propostas 

sobre a referida concepção, acolhe-se o posicionamento sobre a natureza da ciência 

que aglutina uma maior diversidade de aspectos relacionados com diferentes 

disciplinas e especialmente com a história da ciência. Nesse escopo, defende-se a 
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utilização de uma abordagem em conformidade com a visão não reducionista 

elencada por Vázquez (2004), em um dos seus posicionamentos acerca na natureza 

da ciência.  

Nessa perspectiva, assumimos a concepção de Natureza da Ciência que 

conceitualmente se caracteriza de forma mais ampla, engloba muitos aspectos e 

leva a reflexão do que é ciência, de como se constrói e se desenvolve. Ainda, uma 

concepção que explica a finalidade da ciência, como se dá a difusão do 

conhecimento produzido, a que critérios obedecem a sua validação e aceitação; 

quais são os valores implícitos nas atividades científicas; quais são as 

características da comunidade científica; quais vínculos apresentam com a 

tecnologia, a sociedade e a cultura. 

A construção de uma base conceitual sólida sobre a natureza da ciência tem 

se mostrado preponderante na educação científica do aluno na atualidade. É 

evidente, da mesma forma, que a natureza da ciência contribui para o 

desenvolvimento dos saberes científicos, bem como para o desenvolvimento das 

capacidades de reflexão e o pensamento crítico do aluno, pois da mesma maneira 

como os modelos são considerados uma ferramenta essencial na educação em 

ciências, facilitando a reflexão sobre o fazer cientifico, a natureza da ciência quando 

embasada em conteúdos metacientíficos, pode ser usada para expor, por exemplo, 

a relação dos conteúdos científicos com os assuntos de outras áreas, como 

exemplo, a história, a filosofia, a sociologia, e a psicologia da ciência no modo como 

se aplicam e potencialmente influenciam o ensino e aprendizagem da ciência. Para 

Moure (2014, p. 32) “A compreensão da natureza da Ciência é considerada um dos 

preceitos fundamentais para a formação de alunos e professores mais críticos e 

integrados com o mundo e a realidade em que vivem”. 

A história da ciência quando trabalhada adequadamente em sala de aula 

pode constituir um dos cenários para compreensão da natureza da ciência e seu uso 

durante o processo de ensino de ciências para o alunado (IZQUIERDO et al, 2006). 

Hodson (2008) esclarece que, a história da ciência, como instrumento para a 

compreensão do NdC demonstra como o contexto histórico e social interfere e se 

conecta no processo de construção do conhecimento científico e tem sido o meio 

mais marcadamente proposto por estudiosos para tratar das questões de NdC.  
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Nesse contexto, a história pode contribuir para aumentar o interesse dos 

alunos pela ciência e facilitar a aprendizagem, pois o ensino da NdC através da 

história da ciência permite, entre outros aspectos: exemplificar o desenvolvimento de 

teorias científicas, identificar relações entre ciência e sociedade existentes ao longo 

da história, esclarecer a natureza multicultural e universal da ciência e contribuir 

para a construção de um currículo de ciências com a participação de diferentes 

áreas. Para tanto, necessita que as atividades de ensino sejam reflexivas para que 

se possa superar as dificuldades dos alunos em identificar os aspectos da NdC, 

relacionados com a história de ciências, que demanda mais preparo e dedicação por 

parte dos professores no preparo das aulas (GARCÍA-CARMONA, VÁZQUEZ Y 

MANASSERO, 2012).  

Na visão de Hurd (1998) todo indivíduo deve ter um mínimo de conhecimento 

científico, que o possibilite entender as mudanças que ocorrem na sociedade e na 

própria ciência, bem como o acesso a uma educação em ciências que dê condições 

de desenvolver competências, para que o estudante venha futuramente fazer uso do 

conhecimento científico para melhoria da sua qualidade de vida e contribuir de certa 

forma para o progresso social. O individuo, quando em formação, na figura do aluno, 

deve desenvolver competências que o possibilite um pensamento racional sobre a 

ciência em relação a problemas sociais, políticos, ambientais e até mesmo pessoais.  

Nesse sentido, ele reconhece a influência da tecnologia e da ciência, na 

politica, na economia e nas questões socioambientais. Um pressuposto das 

concepções de Hurd (1988) é que elas transparecem uma preocupação com um 

ensino de ciências que não se limite apenas à simples formação dos futuros 

cientistas, mas que possibilite também contribuir para que um considerável número 

de alunos obtenha ao menos uma “formação científica” capaz de lhes conceder 

autonomia para viver de forma sustentável na sociedade.  

Nesse enquadramento a história da química pode auxiliar na construção de 

uma educação que aborde os conhecimentos científicos num panorama que 

aproxime as questões sociais, culturais, políticas e ambientais que, por conseguinte, 

contribua para a consolidação de uma concepção de ensino problematizada e 

reflexiva, com vistas a formação de cidadãos mais críticos e, possivelmente, 

capazes de transformar a sociedade. 
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Depois de expor e analisar esse enfoque percebe-se a importância de 

também ressaltar alguns aspectos da natureza da ciência, sem, no entanto, se 

aprofundar a respeito das questões epistemológicas da origem e evolução desse 

conceito. Assim, como mencionado anteriormente, é salutar identificar as relações e 

estabelecer conexões entre a ciência e as questões sociais ao longo da história. Por 

esse ângulo, defende-se a necessidade de implementação de uma proposta de 

ensino de ciências que trabalhe a contextualização das ciências da natureza, 

correlacionando com os problemas sociais, ambientais e políticos. É nesse contexto 

que se torna indispensável a abordagem do conhecimento científico permeado pelos 

fatos históricos, que além de proporcionar aos estudantes o desenvolvimento de 

uma percepção mais conveniente e racional acerca do conhecimento científico, 

atende na atualidade ao que muito se discute sobre os impactos ambientais e 

sociais, resultante das diversas inovações científicas e tecnológicas e pela 

necessidade de discutir a implementação de novas mudanças nos currículos de 

ciências, que evidenciem e valorizem as discussões acerca das controvérsias sócio 

científicas. 

3.2 A história da ciência e seu papel no caráter humanizador da ciência 

O proveito do uso da história da ciência, particularmente da história da 

química no ensino de química, vem sendo explorado em diversos trabalhos 

científicos. E, nesse sentido, muitos pesquisadores da área de ensino de ciências 

desenvolveram propostas de trabalho visando à produção de um aporte teórico que 

pudesse contribuir para uma proposta de ensino de ciência mais humanizado.  

Construir uma visão de ciência com o caráter mais humanizador 

evidentemente requer que reconheçamos a ciência como fruto da construção 

humana e também reconhecer os aspectos que envolvem a natureza da ciência 

como atividade não somente humana e também de cunho coletivo. Assim, a história 

da ciência não somente ressalta o caráter humanizado da ciência, mas ao mesmo 

tempo faz oposição à concepção de ciência como objeto de estudo pronto e 

acabado, que por vezes encontramos com frequência em vários livros didáticos.  

Para não incorrer nesse erro, qual olhar deve ser trabalhado e desenvolvido 

durantes as aulas de ciência? Primeiramente, há de se ter em conta, a relevância da 
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utilização da história da ciência durante as aulas de ciências, particularmente de 

química. Em segundo lugar que a sua inserção deve corroborar para que se revele o 

caráter da ciência como parte da cultura humana. Sobre o tema, dispõe Gatica: 

A história da química pode ser um meio para a reflexão sobre a química 
como uma construção humana, mostrando que as teorias científicas são 
produtos históricos, que foram questionadas, se reelaboraram e estiveram 
submetidas à crítica ao longo da história (GATICA, 2014, p.65, tradução 
nossa) 

Essa reflexão mais humana sobre a química pode ser um instrumento 

valoroso a ser utilizado pelo professor durante as aulas de ciências, contribuindo 

para despertar do interesse, em potencial, do nosso aluno para o desenvolvimento 

de um olhar mais crítico sobre a ciência. Corroborando com essa perspectiva, 

preceitua Reis et al (2019, WEB):  

A História da Ciência pode contribuir para que haja uma melhora nas aulas, 
pois a mesma permite inserir os conceitos científicos dentro de uma 
realidade humana para que se possa construir aspectos importantes de se 
trabalhar o conhecimento científico, os interesses econômicos e políticos, 
além de valorizar a ciência como uma construção humana, não apenas 
mostrando os aspectos positivos, mas também que a ciência não é 
considerada inatingível. Além do fato de que os conceitos científicos são 
modificados através dos tempos até a consolidação de um paradigma 
dominante. 

Assim, a história da ciência ao abordar os conceitos científicos permite aos 

alunos visualizar outros aspectos que interferem no “mundo da ciência”, tais como 

os aspectos políticos, econômicos e sociais.  

Essa abordagem permite enriquecer as aulas com relevantes informações, 

em proveito da compreensão da natureza do conhecimento científico, realçando com 

mais detalhes o fruto do desenvolvimento da ciência sem deixar de lado as relações 

humanas envolvidas na construção desse conhecimento. Desta maneira é possível 

demonstrar como a partir dos erros e acertos o conhecimento científico se 

desenvolve e sempre se mantem em caráter dinâmico. 

Nessa lógica, entende-se que aprender a partir dos erros faz parte do 

processo evolutivo da ciência e por esse ângulo a aprendizagem dos conceitos 

científicos pode se tornar ainda mais significativa para o aluno, pois demonstra para 

o aluno um caráter mais humano da ciência, além de ser um facilitador para o 
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professor, contribuindo para a melhoria das aulas e tornando o processo de ensino 

mais estimulante e atrativo. Nesse sentido dispõe Mattheuws (1994, p.72) que:  

Humanizar as ciências e aproximá-las mais aos interesses pessoais, éticos, 
culturais e políticos; tornar as aulas mais estimulantes e reflexivas, 
incrementando a capacidade do pensamento crítico; podem contribuir para 
uma compreensão maior dos conteúdos científicos [...]. 

Corroborando com o entendimento acima, tem-se que a introdução da história 

da química no ensino de ciências pode contribuir para: melhoria do ensino-

aprendizagem; tornar as aulas mais atrativas para o aluno; contribuir para despertar 

a motivação dos alunos pela ciência; demonstrar os aspectos mais humanísticos da 

química; desenvolver competências científicas e contribuir para combater o fracasso 

escolar (GATICA, 2011). 

No que se refere à história da química, ao fazer uso de aspectos da história 

da ciência relacionados à vida dos cientistas, demonstrando as barreiras e as 

dificuldades superadas a partir do esforço e com a dedicação da própria vida, em 

prol do conhecimento e para o desenvolvimento da ciência, a história da química 

contribui para humanizar os conteúdos de cunho científicos, tornando-os mais 

próximos dos alunos, além de construir uma imagem mais robusta da ciência como 

atividade profundamente humana. Além disso, a história da química pode contribui 

para fazer a ligação entre conhecimentos científicos, com pontos específicos, e 

temas próprios de cada disciplina e também relacionar com outros conhecimentos 

eruditos incorporados à natureza do conhecimento humano de uma maneira 

complexa e heurística. (GATICA, 2011). 

3.3 Uso da história da ciência no ensino do ponto de vista das orientações 

educacionais  

No que concerne à legislação nacional, os Parâmetros Curriculares Nacionais 

para o Ensino Médio (PCN+) documento complementar aos Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM), visando contribuir para a implementação 

das reformas educacionais, definidas pela nova Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (Lei nº 9.394/96) e regulamentadas por Diretrizes do Conselho 

Nacional de Educação (CNE), no volume que concerne às disciplinas da área de 



18 

 

Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias, as competências e 

habilidades de caráter sociocultural, lá constantes, firmam diretrizes que orientam no 

sentido de se trabalhar o conhecimento a partir da articulação interdisciplinar, que 

promovam a aprendizagem valorizando a contextualização numa perspectiva 

histórica.  

A orientação acerca da contextualização histórica objetiva que o aluno 

obtenha a compreensão da ciência de forma não isolada, mas como um todo, dando 

sentido a um entendimento mais amplo das relações culturais, sociais, econômicas e 

políticas, ou seja, que finalmente estabeleça a compreensão da ciência no contexto 

maior da vida humana.  

O valor associado aos aspectos da ciência reconhecidos historicamente na 

sociedade em diferentes épocas tem implicações na percepção do papel da ciência 

e na sua importância para o desenvolvimento dos avanços tecnológicos, bem como 

em diversas outras áreas do conhecimento. Admite-se, pois, a capacidade que a 

ciência tem de promover melhorias por intermédio das transformações. Em suma, é 

notável a importância da visão da ciência como construção humana constituindo-se 

num importante passo para compreender melhor como ela se desenvolve por 

acumulação, continuidade ou ruptura de paradigmas, relacionando o 

desenvolvimento científico com a transformação da sociedade.  

Numa visão mais ampla as ciências devem colaborar para servir a sociedade 

na resolução de problemas que sempre afligem a humanidade. Nesse sentido é 

primordial a integração dos conhecimentos das Ciências Naturais somada ao 

desenvolvimento tecnológico com os conhecimentos das ciências sociais e 

humanas. Só assim é possível perceber a relação dos impactos das tecnologias 

associadas às Ciências Naturais nos processos de produção, no desenvolvimento 

do conhecimento e na vida social das pessoas (BRASIL, 2000).                 

3.4 A história da ciência como ferramenta para contextualização da química 

Para defender a presente proposta de trabalho sobre o ensino da química por 

meio do contexto histórico científico, será inicialmente abordada a importância do 

ensino contextual da ciência por meio do amparo de uma série de documentos que 

versam a respeito da educação científica, publicados pela UNESCO (1999, 2003): a 

Declaração de Budapeste Marco Geral de Ação e A Ciência para o Século XXI: uma 
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Nova Visão e uma Base de Ação; e nesse sentido, também serão apresentados 

alguns pontos relevantes que constam na legislação brasileira, particularmente a 

LDB, as Orientações Curriculares para o Ensino Médio (BRASIL, 2000, 2006, 2011) 

e os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). Posteriormente, serão abordados 

alguns trabalhos desenvolvidos por importantes pesquisadores internacionais e 

brasileiros acerca do ensino de ciências contextualizado com a história da ciência e 

da química. 

Preliminarmente, cabe reflexionar acerca do ensino da Química, permeada 

por uma abordagem histórica, pois a mesma exerce um papel facilitador na 

compreensão da relação entre a química, a sociedade e o desenvolvimento 

tecnológico ao longo dos anos. Cabe ainda mencionar que tal preocupação acerca 

do ensino de ciências, como frisado anteriormente, também foi objeto de discussão 

em eventos internacionais, tal como nas Conferências sobre a educação promovida 

pela UNESCO e referendado nacionalmente pela legislação brasileira sobre a 

educação.  

Sobre a ciência, o meio-ambiente e o desenvolvimento sustentável, no 

relatório final da conferencial mundial em ciências, promovida pela UNESCO em 

1999, Budapest Hungary, foi possível perceber uma real preocupação com os 

problemas mundiais, principalmente no que tange as questões relacionadas às 

mudanças ambientais, e a esse respeito, verificou-se uma série de orientações 

voltadas para o ensino de ciências naturais, cabendo destacar com maior relevância 

a química, ainda que não se apresente de forma explicita, pode-se extrair 

claramente da leitura de alguns dos parágrafos contidos em trechos do relatório da 

Unesco que dispõe: 

Todos [...] devem promover vigorosamente a investigação interdisciplinar 
que liga as ciências naturais e as ciências sociais, para lidar com a 
dimensão humana da mudança ambiental global, tendo particularmente em 
conta o seu impacto na saúde, e para entender melhor a sustentabilidade, 
na medida em que depende dos sistemas naturais. Também é necessária a 
interação dos especialistas em ciências exatas e naturais, ciências sociais e 
políticas, economia e demografia para alcançar uma melhor compreensão 
do conceito de consumo sustentável (UNESCO, 1999, tradução nossa).  

Cabe aqui destacar de acordo com a Unesco, a importância da 

interdisciplinaridade no ensino da atualidade, pois diante dos avanços na ciência 
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urge a necessidade de se debater democraticamente sobre a produção e aplicação 

do conhecimento científico, assim como ressaltar o papel da comunidade científica e 

dos políticos no esforço para tentar fortalecer a confiança dos cidadãos na ciência, e 

o apoio que eles fornecem através deste debate para fazer frente aos problemas 

atuais. Mormente à temática, leia-se o que dispõe o já mencionado relatório da 

UNESCO: 

A fim de enfrentar os problemas éticos, sociais, culturais, ambientais e de 
equilíbrio entre ambos os sexos, econômicos e sanitários, é indispensável 
intensificar os esforços interdisciplinares através das ciências naturais e 
sociais. O fortalecimento do papel da ciência em favor de um mundo mais 
justo, [...], que inclua um aumento nos investimentos e a análise 
correspondente das prioridades em matéria de investimento e 
aproveitamento do conhecimento científico. (UNESCO, 1999, tradução 
nossa) 

No âmbito nacional, o marco legal em vigor que embasa o ensino de química 

contextualizada pode ser bem amparado pelas Orientações Curriculares para o 

Ensino Médio e os Parâmetros Curriculares Nacionais, consubstanciados pela Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (nº. 9394/96). No que concerne as OCEM, 

é pertinente afirmar que representam um divisor na construção da identidade do 

aluno do ensino médio em relação a este ciclo da educação básica. O primeiro 

aspecto observado nas OCEM diz respeito aos objetivos que devem ser alcançados 

pelo aluno. A esse respeito, cabe aqui mencionar alguns aspectos, quais sejam: o 

aprimoramento do educando como ser humano, a sua formação ética, o 

desenvolvimento de sua autonomia intelectual e de seu pensamento crítico, a sua 

preparação para o mundo do trabalho e o desenvolvimento de competências para 

continuar seu aprendizado. O segundo aspecto, já com um direcionamento para o 

currículo, faz referência direta à organização dos componentes curriculares, onde 

cabe destacar aquela que recomenda o direcionamento do ensino visando uma 

proposta de integração e articulação dos conhecimentos em processo permanente 

de interdisciplinaridade e contextualização (BRASIL, 2006, p. 7) 

Outra orientação que está de acordo com as Orientações Curriculares para o 

Ensino Médio é a utilização da História da Ciência nas aulas de Química, Física, 

Matemática e Biologia, que pode ser vista como um elemento importante no 

processo de atribuição de significados aos conceitos das respectivas áreas do 
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conhecimento, com a ressalva de que essa contextualização histórica não se limite à 

descrição de fatos ocorridos no passado, datas de eventos importantes ou à 

apresentação de biografia de cientistas famosos. (BRASIL, 2006) 

No mesmo viés, nos textos dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o 

Ensino Médio (PCNs+) encontram-se orientações para um ensino de ciências 

contemplado pelo desenvolvimento de competências associadas à contextualização 

social ou histórica dos conhecimentos, além de outras orientações a respeito.  

Há habilidades e competências, [...]. A própria competência de dar contexto 
social e histórico a um conhecimento científico é um exemplo que não está 
restrito nem às ciências, nem à história, nem a uma soma delas. O que é 
necessário compreender é que, precisamente por transcender cada 
disciplina, o exercício dessas competências e dessas habilidades está 
presente em todas elas, ainda que com diferentes ênfases e abrangências 
(BRASIL, 2007, p.15). 

 Ainda referente aos Parâmetros Curriculares, é pertinente mencionar que 

dentre outras orientações, encontram-se em seus textos propostas que visam o 

desenvolvimento de competências, como a de explorar os aspectos sociais e 

históricos de um dado conhecimento científico, enfatizando que esse tipo de 

abordagem não está restrito somente às ciências naturais, nem à história, nem à 

soma delas, pois se entende que a abordagem desses aspectos está mais vinculada 

ao exercício do desenvolvimento de competências e habilidades, indo muito além do 

campo de uma determinada disciplina. (BRASIL, 2007) 

[...] é importante perceber que, no interior de uma única disciplina, como a 
Química, um certo conteúdo pode ser desenvolvido com uma perspectiva 
intra-área, em seus aspectos energéticos e ambientais, ou com uma 
perspectiva inter-áreas, em seus aspectos históricos, geográficos, 
econômicos e políticos, ou mesmo culturais e de linguagens, sem precisar 
de um acordo interdisciplinar envolvendo diferentes professores. (BRASIL, 
2007, p. 17). 

Conforme explicitado acima, verifica-se que as diretrizes nacionais de 

educação para o ensino médio orientam para a realização de proposta de ensino 

contextual e interdisciplinar, que pode ocorrer tanto entre disciplinas da mesma área 

do conhecimento, quanto entre disciplinas de áreas distintas. Conduzida por essas 

diretrizes norteadoras, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) especifica outras 

orientações: 
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Na Educação Básica, a área de Ciências da Natureza deve contribuir com a 
construção de uma base de conhecimentos contextualizada, que prepare os 
estudantes para fazer julgamentos, tomar iniciativas, elaborar argumentos e 
apresentar proposições alternativas, bem como fazer uso criterioso de 
diversas tecnologias. O desenvolvimento dessas práticas e a interação com 
as demais áreas do conhecimento favorecem discussões sobre as 
implicações éticas, socioculturais, políticas e econômicas de temas 
relacionados às Ciências da Natureza (BRASIL, 2017, p.537). 

Estabelecer uma proposta de ensino que valorize a contextualização e 

interdisciplinaridade no ensino de ciências não descarta as peculiaridades de campo 

do conhecimento, visto que os PCNs estabelecem para o ensino a divisão em áreas 

do conhecimento, a saber: as Ciências Humanas e suas Tecnologias; Ciências da 

Natureza, Matemática e suas Tecnologias; Linguagens, Códigos e suas 

Tecnologias; além da base legal.  

Nessa sistemática de divisão por área, o que se propõe é que possa haver 

uma integração maior entre as disciplinas que compõe a mesma área do 

conhecimento. Assim, a área formada pelas Ciências da Natureza, Matemática e 

suas Tecnologias deve contribuir e compartilhar, em comum ou em particular, das 

mesmas prerrogativas, investigar e compreender os fenômenos da natureza e 

contribuir para o desenvolvimento tecnológico.  

Oportunamente, o ensino de ciências da natureza deve regrar-se de uma 

abordagem que vise à sistematização do conhecimento de fenômenos ou processos 

naturais e tecnológicos, tendo em vista que as disciplinas dessa área compõem a 

cultura científica e tecnológica, que como toda cultura humana é resultado e 

instrumento da evolução social e econômica da atualidade e ao longo da história. 

Essa sistemática de divisão do conhecimento em áreas corrobora atualmente 

para estabelecer a base da matriz curricular baseada em competências. De acordo 

com essa sistemática, a área de Ciências da Natureza, Matemática e suas 

Tecnologias para o ensino médio deve trabalhar um conjunto de competências: 

representação e comunicação; investigação e compreensão; e contextualização 

sociocultural, objetivos que convergem com a área de Linguagens e Códigos, 

sobretudo no que se refere ao desenvolvimento da representação, da informação e 

da comunicação de fenômenos e processos, e com a área de Ciências Humanas, 

especialmente ao apresentar as ciências e técnicas como construções históricas, 

com participação permanente no desenvolvimento social, econômico e cultural. 
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De acordo com as Orientações Curriculares para o Ensino Médio a utilização 

da História da Ciência nas aulas de Química, Física, Matemática e Biologia podem 

ser vista como um elemento importante no processo de atribuição de significados 

aos conceitos das respectivas áreas do conhecimento. Porém, é importante frisar 

que essa contextualização histórica não deve se limitar à descrição de fatos 

ocorridos no passado, datas de eventos importantes ou à apresentação de biografia 

de cientistas famosos. (BRASIL, 2006) 

As OCEM também orientam que a contextualização dos saberem escolares 

busque problematizar a relação entre o que se pretende ensinar e valorize as 

explicações e concepções que o aluno já tem, pois considera que a natureza não só 

faz parte do mundo científico como também do mundo cotidiano do aluno. Por outro 

lado, alerta sobre as possíveis inconsistências e limitações dos conhecimentos 

prévios dos alunos em algumas situações particulares. Com isso, não se pretende 

com a contextualização partir dos conhecimentos prévios do aluno para se chegar 

ao conhecimento científico, e sim, o que se pretende é partir da reflexão crítica ao 

senso comum e oferecer possibilidades para que o aluno sinta a necessidade de 

explorar e compreender esse novo conhecimento. Nesse sentido, leia-se o que 

orienta as OCEM no que tange a valorização: 

Dos conhecimentos prévios dos alunos, e a exploração de suas 
contradições e limitações pelo professor, exigindo que este elabore 
situações e problemas que o aluno não faria sozinho [...]. Deve se valorizar 
os conhecimentos prévios dos alunos, e a partir da sua problematização 
deve-se fazer uso da contextualização histórica que originaram esse 
conhecimento científico e culminaram nas teorias e modelos que fazem 
parte do programa de conteúdos escolares a ser apreendido pelo aluno, 
ampliando a visão do seu mundo cotidiano. (BRASIL, 2006). 

Seguindo essa tendência, Pesquisadores da educação internacionais e 

nacionais fundamentam essa tendência de uso da contextualização histórica nas 

suas propostas de ensino de ciências. Nesse sentido, o autor Izquierdo et al, (2016) 

tem proposto de forma cada vez mais frequente nos seus trabalhos de pesquisa na 

área de educação em ciências. No seu livro, Historia Filosofia y Didáctica de las 

Ciências: Aporte para la formación del professor de ciências, os autores  defendem o 

ensino de ciências como uma importante ferramenta na contextualização no ensino 

da química. 
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Ainda de acordo com os autores, a História da Ciência pode ser utilizada 

como uma alternativa para a contextualização com a química, pois os fatos 

históricos podem contribuir para a alfabetização científica dos alunos, favorecer a 

interdisciplinaridade e contribuir para tornar as aulas de ciências mais motivadoras. 

Além disso, favorecer o debate histórico e filosófico sobre a química e atenuar, em 

parte, a visão tradicional de ensino de ciência. Acerca do tema ora tratado, leia-se: 

A contextualização apresentada com o apoio histórico dos documentos 
originais em relação a um tema específico possibilita o debate histórico e 
filosófico sobre a química e seu ensino. Para eles, a atividade científica da 
escola requer a superação daquelas práticas tradicionais vislumbradas em 
seu ensino desde umas visões deformadas da ciência como individualistas 
e elitistas, descontextualizada, aproblemáticas, [...]. (UNESCO, 1999, 
tradução nossa) 

No que tange ao caráter interdisciplinar da História da Ciência, pode-se 

perceber que além de facilitar a interface entre as ciências da natureza com outras 

áreas do conhecimento, também pode contribuir como ferramenta que integra o 

conhecimento científico ao contexto histórico, social, econômico, tecnológico e 

ambiental. A contextualização da História da Ciência, particularmente no que tange a 

abordagem dos conteúdos da química, pode permitir ao aluno aprender o conteúdo 

da química de forma a melhorar sua percepção acerca dos seus fenômenos, bem 

como a compreensão em relação à Natureza da ciência e da complexidade que 

envolve a construção do conhecimento científico ao longo dos anos.  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Consolidada a análise a que se propôs o presente estudo, foi possível 

observar que o ensino de Química contextualizado com a incorporação da 

perspectiva histórica no ensino permite trazer para a sala de aula de química a 

discussão acerca de como os interesses pessoais, governamentais, políticos e 

sociais permeiam o campo das ciências. Portanto, se configura como aspecto de 

fundamental importância para uma boa formação e reflexão dos estudantes que 

concerne à atividade científica. 

A concretização dessa proposta de incorporação da contextualização 

histórica, por sua vez, deve ser realizada de duas formas: recorrendo-se a situações 
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do presente que permitam a promoção de discussões científicas através do uso de 

fatos históricos com as tomadas de decisões advindas da influência do contexto 

histórico da época e sob uma ótica científica. Assim sendo, porque não fazer uso da 

própria História da ciência como ferramenta para tal método, tendo em vista a ser 

tão rica? À baila da análise realizada no decorrer deste trabalho, é plausível 

considerar que esta proposta visa colaborar para o crescimento desta nova 

concepção de ensino que demonstra grande eficiência de ensino-aprendizagem.  

Buscando exemplificar o trabalho proposto e também para darmos um ponto 

de partida de forma prática, foi elaborada uma proposta de sequência didática (SD), 

composta por uma quantidade de aulas que poderá variar de acordo com as 

estratégias pedagógicas escolhidas pelo professor, que tende a escolher aquelas 

que mais se adéquam e demonstram maior receptividade da turma a ser trabalhada, 

bem como extravasar para qualquer conteúdo que se queira ensinar.  

Particularmente no que tange a SD aqui apresentada, cumpre destacar a 

importância da experimentação como estratégia pedagógica de imensa relevância 

para a consolidação dos objetivos a serem alcançados nesta proposta de trabalho. 

No que concerne aos experimentos históricos, tem-se que quando bem trabalhados 

podem contribuir para a construção dos conceitos científicos, além de se 

apresentarem como instrumentos muito eficazes e úteis quando se pretende 

introduzir uma discussão em torno das controvérsias históricas e dos 

acontecimentos que contribuíram para a construção do conhecimento científico, no 

caso deste trabalho, para compreender a temática sobre as pilhas elétricas. 

Finalmente, o presente trabalho foi realizado com o objetivo principal de 

sinalizar um caminho que possa ser utilizado em sala de aula. Entretanto, acredita-

se que existem várias outras possibilidades de contemplar essa proposta, inclusive 

por meio da realização de um trabalho interdisciplinar entre os professores de 

Química e História, ou até mesmo de outras disciplinas que possam contribuir para 

que as demais alcancem outras perspectivas no campo do saber.  
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APÊNDICES  
 

 

APÊNDICE A - PLANO DE EXECUÇÃO DIDÁTICA 

 

SCMB/DEPA PLANO DE EXECUÇÃO DIDÁTICA / ANO LETIVO:  

CMM Área: Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias 

Disciplina: Química  Ano Escolar: 2º / Ensino Médio 

Sequência didática – Aspectos históricos acerca da eletroquímica  

Aulas 

1 a 3 

Competências  

a serem 

desenvolvidas 

Habilidades 

a serem 

trabalhadas 

Estratégias de 

aprendizagem - 

desenvolvimento 

Tempo 

previsto 

Data 

(conforme o 

calendário 

de aulas) 

 

 

C11 

 

HQ25 

 
- Estudo dirigido sobre o 
texto: O Bicentenário da 
Invenção da Pilha Elétrica.  
 - Disponibilizar para os 
alunos o texto: Pilha 
voltaica: entre rãs, acasos e 
necessidades. (material para 
leitura em casa, atividade 
extraclasse) 
- Orientar os estudantes 
sobre as regras do debate 

 

1T 

 

HQ26 

 

Data 

(conforme o 

calendário 

de aulas) 

 

 

C12 

HQ27 
- Debate sobre o texto: Pilha 
voltaica: entre rãs, acasos e 
necessidades.  
- Sorteio para escolha do 
grupo que irá iniciar o 
debate.  
- Estudantes realizam 
debate (tempo para 
questionamento, resposta e 
réplica).  

 

1T 

HQ28 

HQ29 

Data 

(conforme o 

calendário 

de aulas) 

 

C4 HQ8 
- Realizar o fechamento da 
sequência didática a partir 
de uma aula experimental, 
pautada na realização de 
experimentos com ênfase na 
discussão dos aspectos 
históricos sobre a eletrólise. 

1T 

AVALIAÇÃO 
Elaboração de relatório de 
aula prática. 
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APÊNDICE B - DESCRITORES 

 

DISCIPLINA DE QUÍMICA 

ANO: 2º Nível: Ensino Médio  Profª:  

Data: XX/XX/XX Trimestre: 2º  

 

COMP

ETÊN

CIA 

HABILI

DADE 

DESCRITORES 

OC 

Nr Descrição 

C11 

HQ25 

DQ2001 
Identificar a abordagem histórico-cultural, introduzindo, de forma 

sistematizada e clara, os principais conceitos. 

4. Produção 

e consumo 

de energia 

elétrica nas 

transformaçõ

es químicas 

DQ2002 

Conhecer através da história da química as contribuições à 

cultura, o desenvolvimento científico e tecnológico, repercussões 

sociais e impactos na relação do homem com o meio ambiente. 

HQ26 DQ2003 

Compreender o papel da área da ciência como uma construção 

humana e que, portanto, seu desenvolvimento passa por diferentes 

narrativas. 

C12 

HQ27 DQ2004 
Reconhecer que a ciência caracteriza-se como construção humana 

e coletiva; 

HQ28 DQ2005 
Perceber que avanços no conhecimento científico acarretam 

mudanças dos hábitos sociais; 

HQ29 DQ2006 
Identificar corretamente em que processos a eletroquímica é 

utilizada pelo homem em diversas áreas. 

C4 HQ8 

DQ2007 
Utilização do método experimental para medir grandezas que 

possam ser quantificadas.  

DQ2008 
Elaborar relatório de experimento, descrevendo materiais, 

procedimentos e conclusões. 
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APÊNDICE C - PLANO DE AULA 01 

 

DISCIPLINA DE  QUÍMICA   - Plano de Aula nº 01 

ANO: 2º  Tu: Todas as turmas Nível: Médio Prof
o
:  

Data:  Duração: 45
’
 

 

1. Referência: Sequência Didática nº 1 - Aspectos históricos acerca da eletroquímica 

 

2. Descritores:  

DQ2001 Identificar a abordagem histórico-cultural, introduzindo, de forma sistematizada e clara, os 

principais conceitos. 

DQ2002 Conhecer através da história da química as contribuições à cultura, o desenvolvimento 

científico e tecnológico, repercussões sociais e impactos na relação do homem com o meio ambiente. 

 

3. Competência Discursiva a ser trabalhada:  

Nas atividades de estudo desse tema, os estudantes devem ter oportunidades de, partindo da 
leitura de textos científicos, utilizar corretamente e compreender palavras e frases que descrevam 
ambientes como, por exemplo: potencial, redução, oxidação, célula, ponte, ígnea, galvanização, 
entalpia, célula combustível, sacrifício, etc.  

 

4. Mediação: Duração 

Apresentação do OC 

Mediação da leitura de texto a partir do diálogo professor-

estudante-texto, no qual o professor realizará o papel de 

interlocutor entre o texto e os estudantes.  

10’ 

Sistematização/ 
Significado 

Aula será desenvolvida a partir da leitura e discussão do 
texto - O Bicentenário da Invenção da Pilha Elétrica  

Essa proposta visa motivar e estimular os estudantes, para 
melhor compreensão e interpretação dos conteúdos.  

A proposta é que a leitura de textos abordando aspectos da 
história da ciência, também possibilite aos estudantes 
desenvolverem capacidades de compreender o seu 
cotidiano e participar das relações sociais de caráter político 
e cultural, além de permitir entender as implicações 
tecnológicas relacionadas à Química.   

20’ 

Resumo/Transcendência 

No final o professor poderá realizar o fechamento dessa 
etapa destacando aspectos da contextualização com o 
cotidiano a histórica e a abordagem CTS com ênfase no 
caráter ambiental. 

5’ 

Avaliação Perguntas sobre o texto  10’ 

5. Observações: 
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APÊNDICE D - PLANO DE AULA 02 

 

DISCIPLINA DE  QUÍMICA   - Plano de Aula nº 02 

ANO: 2º  Tu: Todas as turmas Nível: Médio Prof
o
:  

Data:  Duração: 45
’
 

 

1. Referência: Sequência Didática nº 1 - Aspectos históricos acerca da eletroquímica 

 

2. Descritores:  

DQ2003 Compreender o papel da área da ciência como uma construção humana e que, portanto, 

seu desenvolvimento passa por diferentes narrativas. 

DQ2004 Evidenciar que a ciência caracteriza-se como construção humana e coletiva; 

DQ2005 Perceber que avanços no conhecimento científico acarretam mudanças dos hábitos sociais; 

DQ2006 Identificar corretamente em que processos a eletroquímica é utilizada pelo homem em 

diversas áreas. 

 

3. Competência Discursiva a ser trabalhada:  

Nas atividades de estudo desse tema, os estudantes devem ter oportunidades de, partindo da 
leitura de textos científicos, utilizar corretamente e compreender palavras e frases que descrevam 
ambientes como, por exemplo: potencial, redução, oxidação, célula, ponte, ígnea, galvanização, 
entalpia, célula combustível, sacrifício, etc.  

 

 

4. Mediação: Duração 

Apresentaçã
o do OC 

Leitura do texto: Pilha voltaica: entre rãs, acasos e necessidades.  A partir 
do qual os estudantes, para realização de debate em sala de aula.   10’ 

Sistematizaç
ão/ 

Significado 

- Aula será desenvolvida através de um debate embasado na leitura do 
texto: Pilha voltaica: entre rãs, acasos e necessidades.   
- O professor poderá dividir a turma em dois grupos para promover um 
debate acerca da importância dos cientistas para o desenvolvimento da 
eletroquímica, bem como ressaltar as principais contribuições e 
desavenças entre Luigi Galvani e Alessandro Volta.  
 

25’ 

Resumo/Tra
nscendência 

No final o professor poderá realizar o fechamento dessa etapa 
possibilitando o uso da retórica entre os estudantes na defesa de um 
determinado ponto de vista. 

10’ 

Avaliação 
O professor poderá utilizar o debate para avaliar diversos aspectos 

cognitivos do aluno. 
 

5. Observações: 
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APÊNDICE E - PLANO DE AULA 03 

 

DISCIPLINA DE  QUÍMICA   - Plano de Aula nº 03 

ANO: 2º  
Tu: Todas as 
turmas  

Nível: Médio Prof
o
:  

Data:  Duração: 45
’
 

 

1. Referência: Sequência Didática nº 1 - Assunto: Aspectos históricos acerca da eletroquímica 

 

2. Descritores:  

DQ2007 Utilização do método experimental para medir grandezas que possam ser quantificadas. 

DQ2008 Elaborar relatório de experimento, descrevendo materiais, procedimentos e conclusões. 

 

3. Competência Discursiva a ser trabalhada:  

Nas atividades de estudo desse tema, os estudantes devem ter oportunidades de, partindo da 
leitura de textos científicos, utilizar corretamente e compreender palavras e frases que descrevam 
ambientes como, por exemplo: potencial, redução, oxidação, célula, ponte, ígnea, galvanização, 
entalpia, célula combustível, sacrifício, etc.  

 

4. Mediação: Duração 

Apresentação do OC 
Apresentação dos procedimentos a serem adotados para 
realização da aula experimental.   5’ 

Sistematização/ 
Significado 

Construção de experimento desenvolvido pelos estudantes, 
divididos em grupos de quatro ou cinco. 
Conforme a mediação do professor, a atividade poderá 
evoluir para uma discussão em torno do conceito de 
corrente elétrica, diferença de potencial, sentido real e 
convencional da corrente, além de uma excelente 
oportunidade de diálogo interdisciplinar com os estudos de 
química.  

30’ 

Resumo/Transcendência 

Após a realização da atividade experimental, o professor 
poderá discutir com os alunos acerca dos resultados 
alcançados, inclusive levantando questionamentos sobre 
possíveis erros e acertos. 

10’ 

Avaliação 
Elaboração de relatório de aula prática (Poderá ser utilizado 

como instrumento de avaliação) 
 

5. Observações: 
 

 


