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A leitura desse mês que li foi muito proveitosa como sempre. A que me chamou 
mais atenção fala das alternativas didáticas propostas que visam facilitar o 
ensino aprendizagem da Química nos Ensinos Fundamental e Médio, assim 
como melhorar a imagem negativa mantida por significativa parcela dos 
estudantes brasileiros em relação a essa ciência. Vários trabalhos têm sido 
desenvolvidos. Um deles é o desenvolvimento de materiais alternativos para o 
ensino da Química utilizando materiais de baixo custo, tais como madeira, 
isopor, plásticos, etc. Outra metodologia bem aceita é a produção de um jornal 
como um lúdico aplicado ao Ensino de Química. 
    Logo na introdução li algo muito interessante e que não é surpresa para nós 
acadêmicos do curso de Ciências da Natureza. Pois a educação em Ciências é 
um processo que vem sofrendo graves dificuldades desde sempre. Sobretudo 
o conteúdo referente a ela que é visto por muitos estudantes de forma abstrata, 
fictício, sem aplicabilidade e envolvimento com o seu cotidiano. Outro problema 
é o fato das disciplinas básicas da Ciência (Química, Física Matemática) não 
despertam interesse dos jovens, visto que na nossa sociedade há profissões 
que são supervalorizadas (como Medicina, Engenharia e Direito) e outras nem 
tanto como é o caso do professor.  
A grande preocupação com o Ensino de Química tem feito com que vários 
pesquisadores busquem novas alternativas para tornar a disciplina atraente.  
Pensando nisso o artigo trabalha essas alternativas criadas pelos alunos do 
CEFET-MA, onde eles desenvolveram vários materiais que ajudam no melhor 
entendimento de ciências, principalmente a Química. Outra questão importante 
no desenvolvimento desse tipo de trabalho descrito pelo artigo é que os 
conteúdos usados por eles foram desenvolvidos através do uso de perguntas, 
indagações para verificar o conhecimento prévio dos alunos acerca dos 
conceitos que foram abordados em cada aula, procurando estimulá-los para 
que houvesse participação e interesse dos mesmos. 
    Analisei com cuidado todas as dicas passadas e oficinas utilizadas pelos 
alunos e sinceramente faço questão de aplica-las na escola em que faço parte. 
O aprendizado da Química por meio de observações de experimentos, 
modelos visuais e lúdicos, contribui para uma melhor formação do aluno do 
ensino médio e auxilia na desmistificação de que a Química não é uma 
disciplina difícil e puramente teórica, mas está totalmente relacionada com a 
prática e se encontra muito mais presente nas nossas vidas do que podemos 
imaginar. O interesse pela divulgação e ensino em ciências de maneira 
informal implica a produção de meios e recursos adequados. 
Concluo afirmando que é de suma importância os professores abusarem dos 
recursos lúdicos, pois não é só para criança que serve o aprendizado na forma 
de brincadeiras e jogos didáticos, eles podem ser muito bem aproveitados por 
todas as idades. 
 


