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RESUMO – Partindo-se da premissa de que a Química originou-se a partir de saberes e de práticas 
ligadas à transformação da matéria e presentes nas diversas civilizações, considera-se que a mesma 
não pode ser ensinada baseada apenas na reprodução de conhecimento, mas em suas relações com 
os saberes que permeiam o cotidiano dos alunos. Portanto, para que haja uma aprendizagem 
significativa, o professor deve propiciar o ancoramento do conhecimento científico, internalizado no 
saber popular inicialmente resgatado sem que haja a imposição de um saber em detrimento do outro. 
Sendo assim, este artigo apresenta os resultados de discussões de um mito popular bastante 
conhecido objetivando demonstrar a possibilidade da utilização dos saberes populares como ponto de 
partida para o ensino de conceitos químicos, articulando os diversos saberes à epistemologia e 
construção do conhecimento científico e seu imbricamento com a Tecnologia e a Sociedade. A 
metodologia adotada baseou-se na coleta de dados na comunidade onde a escola encontra-se 
inserida, seguida da seleção de um mito, discussões, pesquisas bibliográficas e a elaboração de um 
infográfico. Como resultado, verificou-se que os mitos e saberes populares podem ser usados como 
conceitos espontâneos que possibilitam a criação de estruturas cognitivas, uma vez que contribuíram 
para promover a ocorrência de mudança de perfil conceitual. 
 
PALAVRAS CHAVE – Construção de conhecimento. Ensino de Química. Mito. 
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Introdução 
 
Por vários anos o ensino de Química tem se caracterizado pela difusão de conceitos de 

forma fragmentada, não levando em consideração os saberes populares adquiridos ao longo de 
décadas, como ponto de partida para a construção do conhecimento científico. Em decorrência disso, 
os alunos sentem-se desmotivados e concebem a Química como um amontoado de conceitos e 
fórmulas desconexos, acreditando que essa disciplina deveria ser destinada apenas aos cientistas ou 
a pessoas muito inteligentes. 

No cotidiano da sala de aula percebe-se que, na maioria das vezes, o professor utiliza 
metodologias essencialmente reprodutivistas, fato que contribui para que o aluno considere a 
disciplina de Química além de sua realidade. 

Ao se fazer uma análise dos livros didáticos de Química é visível que o Ensino de Química 
encontra-se centrado em repetições de conceitos, fórmulas e atrelado a classificações, semelhante 
ao ensino de muitas décadas atrás. Pode-se comprovar isso numa análise feita por Mortimer e 
Machado (2010) em que os autores mostram que determinados livros utilizados hoje são similares 
aos de 1830. Isso é um dos fatores que pode contribuir para que o aluno sinta desinteresse pela 
disciplina de Química. 

Fazendo-se uma revisão de literatura sobre o tema, percebe-se que, atualmente existem 
professores que, devido sua formação acadêmica, comodismo ou resistência a mudanças, continuam 
ensinando Química dessa forma. 

Um ensino dessa maneira não dá conta de motivar os alunos e satisfazer às suas 
necessidades, nem tão pouco propiciar uma visão contextualizada para o exercício da cidadania.  

A atual conjuntura necessita de professores que abordem conteúdos socialmente 
relevantes, que façam sentido e possam se integrar à vida do educando, ou seja, com uma postura 
diferente das décadas anteriores porque a sociedade exige sujeitos alfabetizados científica e 
tecnologicamente para o exercício da cidadania. Pode-se dizer que aprender Química requer que 
alunos sejam introduzidos numa forma diferente de pensar sobre o mundo natural e de explicá-lo 
(MORTIMER; MACHADO, 2010). 

Como reverter essa situação? Não existem receitas prontas para isso mas, na concepção 
de Mortimer e Machado (2010), compete ao professor buscar estratégias que estabeleçam um link 
entre o cotidiano do aluno e a construção do conhecimento científico com vistas a mudanças de perfil 
conceitual. 

Justifica-se a realização deste trabalho porque ao se fazer a revisão de literatura sobre o 
tema percebe-se que existem poucas pesquisas de Química elaboradas a partir desse contexto, além 
de contribuir para reflexão de como se constroem os conceitos científicos ao longo do tempo, numa 
sociedade marcada pela revolução tecnológica e os impactos positivos e negativos gerados neste 
processo. 

Uma das possibilidades de se conseguir isso, é a busca de estratégias que articulem o 
cotidiano do aluno à utilização de conceitos químicos. Neste sentido, pode-se, por exemplo, trabalhar 
com textos e infográficos elaborados a partir de saberes populares (ditados populares, mitos), pois o 
uso da linguagem verbal permite interações entre a tríade alunos – professor – material didático- 
possibilitando a ocorrência de mudanças do perfil conceitual contribuindo para a aprendizagem 
significativa. Este tipo de aprendizagem, segundo Schnetzler (1992), ocorre quando novos conceitos 
são adquiridos por meio de uma interação de novas ideias trabalhadas pelo professor com 
proposições relevantes já existentes na estrutura cognitiva do educando. 

Segundo Chassot (2006), a abordagem desses saberes populares permite ao professor 
re(descobrir) e re(construir) conhecimentos necessários a uma alfabetização científica e tecnológica. 
Além disso, tal abordagem torna possível a compreensão da relação entre Ciência Tecnologia e 
Sociedade (C-T-S) por meio das discussões sociocientíficas (SANTOS et al, 2009), geradas com 
essa estratégia de ensino. 

Assim, este artigo apresenta como objetivo demonstrar a possibilidade da utilização de 
saberes populares (mitos) como ponto de partida para a ocorrência de mudança de perfil conceitual.  

Para atingir o objetivo proposto, trabalhou-se com 26 alunos do ensino médio noturno de 
uma escola rural do município de São João do Triunfo – PR, focando a abordagem no problema: 
“mito ou verdade? O uso de creme dental é indicado para queimaduras”. 
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Objetivos 
 
Este artigo tem o objetivo de demonstrar a possibilidade da utilização dos saberes 

populares como ponto de partida para o ensino de conceitos químicos, articulando os diversos 
saberes à epistemologia e construção do conhecimento científico e seu relacionamento com a 
Tecnologia e a Sociedade (C-T-S). 

 
  

Metodologia 
 
Este trabalho foi realizado com uma amostra de 26 alunos do Ensino Médio noturno de uma 

escola rural do município de São João do Triunfo- PR e utilizou-se uma metodologia qualitativa de 
natureza interpretativa, com observação participante. Ressalta-se que para garantir o anonimato dos 
alunos, os nomes foram substituídos por letras seguidas de números (A1, A2, A3...).  

Inicialmente foi solicitado aos alunos que fizessem uma pesquisa junto à comunidade sobre 
os principais mitos que abordassem conceitos químicos. 

Em seguida, os alunos apresentaram os mitos à turma e, em consenso, escolheram aquele 
que eles consideraram mais polêmico para ser trabalhado: “O uso de creme dental é indicado para 
queimaduras: mito ou verdade?”. 

Na sequência, o professor elaborou o seguinte questionário para discussão com os alunos: 
1 - O uso de creme dental é indicado para queimaduras: mito ou verdade? Por quê? 
2 - Você ou alguém do seu convívio já sofreu queimaduras e fez uso do creme dental sobre 

a área queimada? 
(  ) Sim (  ) Não 
Em caso afirmativo, relate o que aconteceu e quem indicou o uso: 
3 - Na sua opinião, o que levou as pessoas a utilizarem creme dental em queimaduras? 
Após o preenchimento individual do questionário acima, o professor solicitou aos alunos 

que, no laboratório de informática, realizassem uma pesquisa sobre a composição química do creme 
dental, elaborando uma síntese daquilo que consideraram mais relevante. 

Nas aulas subsequentes, alunos e professor discutiram as informações encontradas e os 
dados coletados junto à comunidade. 

Os alunos finalizaram o trabalho produzindo desenhos acompanhados de um pequeno texto 
informativo sobre o assunto como subsídio para elaboração de infográficos. 

 
 

Resultados 
 
Com o desenvolvimento dessa atividade, buscou-se a valorização dos saberes populares da 

comunidade em que a escola está inserida, considera segundo Chassot (2006), um dos pontos de 
partida para a alfabetização científica e para demonstrar que a Ciência não está dissociada do 
cotidiano. 

Com relação à primeira questão, percebeu-se que 15% dos alunos acreditam que o uso de 
creme dental é indicado para queimaduras, conforme exemplo abaixo: 

 
Figura 1 – Resposta do aluno A5 

 
Fonte: autoria própria 

 
Ao observar essa resposta, verifica-se que determinados saberes populares transitam no 

tempo, levando os alunos a considerar como verdade. Cabe a escola, portanto buscar estratégias 
para propiciar mudanças de perfil conceitual, sem contudo, impor uma Ciência que a escola não 
produziu e muitas vezes nem a entende (CHASSOT, 2006). 

Ao se indagar, na segunda questão, sobre a utilização do creme dental em queimaduras, 
85% afirmaram que utilizaram ou conheciam alguém que havia feito uso. Ainda, nessa questão, foram 
solicitados a relatar o que ocorreu e quem indicou o uso. Assim, as respostas mais significativas 
foram :  
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“No começo ela alivia a dor” (A1).  
“Ao passar na queimadura, não adiantou e aumentou; quem indicou foi um amigo” (A6).  
“A queimadura ardeu e quem indicou foi a mãe” (A 26). 
“Ele refresca o local da queimadura mas, como o seu uso a queimadura demora mais para 

cicatrizar” (A 15). 
Na análise dessa questão notou-se que a maioria respondeu que ao utilizar o creme dental 

em regiões queimadas há um alívio da dor, sensação de frescor, porém há uma demora no processo 
de cicatrização. O uso foi indicado principalmente pelas mães, seguido de outros familiares, depois 
pelos vizinhos e, finalmente pelos amigos. Isso evidencia que, nessa comunidade, ainda é bem 
marcante a influência dos saberes populares e sua transmissão dentro do grupo familiar, cabendo ao 
professor o cuidado para não desvalorizar esse conhecimento utilizando-o a seu favor para despertar 
o interesse pela Química, construindo um novo conhecimento sem, contudo, abandonar as ideias e 
crenças antigas. 

A terceira questão, que indagou os motivos pelos quais as pessoas utilizaram o creme 
dental em queimaduras, apontou que evita bolhas, dá a sensação de frescor, alivia a dor. Além disso, 
o desespero da dor e a falta de algo mais apropriado no momento também foram motivos de sua 
utilização. 

A síntese das informações obtidas do questionário, constituiu um pré requisito para um 
estudo comparativo entre o saber institucionalizado, sistematizado e o saber popular, com vistas à 
elaboração coletiva de um material utilizando a Ciência, nesse caso específico a Química , para 
explicar o uso do creme dental em queimaduras. Esse resgate cultural de um mito pode se reverter 
em benefício aos alunos não no sentido de “mudança no fazer” e “abandono da cultura local”, mas no 
oferecimento de algumas explicações sobre alguns “porquês” do fazer uso ou não do creme dental 
em queimaduras (CHASSOT, 2006). 

O estudo comparativo entre o saber popular e o saber institucionalizado, por meio das 
pesquisas bibliográficas, a produção de textos e a discussão em sala de aula, possibilitou aos alunos 
o desenvolvimento gradual de conceitos com a criação de novas regiões de perfil conceitual 
(MORTIMER, MACHADO, 2010), estabelecendo na sua estrutura cognitiva um novo perfil de conceito 
sobre a utilização de creme dental no tratamento de queimaduras. Percebe-se que o conhecimento 
científico foi ancorado, internalizado no saber popular inicialmente resgatado e em nenhum momento 
houve a imposição de um saber em detrimento do outro. 

 A seguir, tem-se um fragmento de texto produzido pelos alunos: 
 
 

Figura 2 – Texto produzido pelo aluno A17 

 
Fonte: autoria própria 
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e esboços de desenhos que poderão ser utilizados como subsídio para a elaboração de infográficos . 
 

Figura 3 – Esboço de infográfico elaborado pelo aluno A3 

 
Fonte: autoria própria 

 
Conclusões 

 
Ao longo do tempo, percebe-se que muitos mitos são repassados de geração em geração. 

Não são raras as vezes que o professor de Química se depara com tais mitos e considera-os 
obstáculos à aprendizagem de conceitos químicos. 

Este trabalho demonstrou, entretanto, que os mitos oriundos dos saberes populares podem 
ser utilizados na construção do conhecimento científico, por meio do desenvolvimento gradual de 
diferentes perfis conceituais sem a imposição do saber, sem entraves de novos conhecimentos e sem 
cristalização de falsos conceitos. 

Cabe ressaltar que não existem receitas prontas. Entretanto, a valorização dos saberes 
populares da comunidade em que a escola está inserida, como ponto de partida para a alfabetização 
científica, contribui para demonstrar que a Química não está dissociada do cotidiano e que o 
conhecimento científico não pode ser encarado como um mero continuísmo do senso comum ou uma 
completa negação dos saberes populares. 

Concluiu-se, portanto, que é possível a abordagem de conceitos químicos a partir do 
resgate de saberes populares, na perspectiva da mudança de perfil conceitual, tornando o ensino de 
Química mais atraente e significativo. 
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