
GEPEQ: GRUPO DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO QUÍMICA

Em atividade desde 1984, o Grupo de Pesquisa em Educação Química tem como

objetivo contribuir para a melhoria do Ensino de Química, de forma que este favoreça o

desenvolvimento cognitivo dos estudantes e a formação de cidadãos críticos e

conscientes. As linhas de trabalho do grupo são: Produção de material didático para o

ensino médio, Formação continuada de professores, Pesquisa em Ensino de Química e

Divulgação  Científica (do qual faz parte o Projeto Laboratório Aberto).

Laboratório Aberto: Oficinas Temáticas
O Laboratório Aberto é um espaço oferecido a professores e alunos do ensino

fundamental (8º e 9º ano) e médio para que tenham a oportunidade de realizar, elaborar e

discutir experimentos que possam ser úteis nos processos de ensino-aprendizagem e de

divulgação científica. Localizado no Instituto de Química, o Laboratório Aberto teve início

em 1991 e estima-se que desde então já tenha atendido mais de 40 mil pessoas, entre

professores, alunos e público geral.

No Laboratório Aberto os alunos das escolas participantes realizam uma
Oficina Temática, ou seja, um conjunto de quatro experimentos sobre um tema científico

de relevância social. Os estudantes são divididos em grupos e realizam os experimentos

seguindo roteiros e orientações dos mediadores (alunos de graduação, professores da

educação básica, técnico-educador e outros colaboradores do grupo). As discussões são

conduzidas pelos mediadores e buscam envolver o público na busca de explicações para

os fenômenos observados e na contextualização dos conteúdos científicos explicitando a

importância do conhecimento  Químico para a sociedade.

Para o ano de 2023, as escolas poderão escolher uma das seguintes
oficinas:

❖ Energia e Sustentabilidade

❖ Química na Cozinha

Todas as atividades têm duração máxima de três horas e número de vagas: 40.
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Descrição das atividades

As oficinas temáticas têm o objetivo de auxiliar na aprendizagem e alfabetização

científica dos alunos por meio de experimentos simples e didáticos. Os experimentos

escolhidos para as oficinas são de fácil execução e aplicação e os conteúdos científicos

são abordados normalmente no ensino de ciências ou química para o ensino fundamental

anos finais e médio.

Os experimentos buscam desenvolver a curiosidade e o gosto pela ciência;

possibilitando a construção de conhecimentos através de testes e aprimoramento das

ideias advindas dos estudantes, além do desenvolvimento de competências e habilidades

cognitivas e manipulativas.

Em todas as oficinas, após a execução pelos alunos das atividades experimentais,

é feita a discussão dos resultados obtidos com a elaboração de explicações científicas e a

contextualização dos assuntos tratados. Nessa discussão, busca-se a interdisciplinaridade

do tema, envolvendo principalmente aspectos científicos, econômicos, sociais, ambientais

e tecnológicos do tema importantes para a vida humana e de outras espécies também.

Além disso, tem-se a preocupação de que o estudante possa falar e ser ouvido e assim

conseguir tirar suas conclusões na base do diálogo tanto com o monitor quanto com os

outros estudantes.

Com isso busca-se divulgar a ciência entre alunos do ensino básico e propor uma

educação com base no diálogo entre monitores e estudantes sempre visando a

Alfabetização Científica e Tecnológica (ACT) para possibilitar aos alunos questionamento

e compreensão do mundo que os cerca a fim de tornar esses estudantes agentes atuantes

em seu meio, ou seja, a formação de cidadãos críticos sobre suas realidades.

➢ Oficina Energia e Sustentabilidade

O debate sobre questões energéticas e sustentabilidade sempre está na mídia e

nas escolas e é fundamental para o desenvolvimento da sociedade. Convivemos todos os

dias com atividades que envolvem a geração (transformação, na verdade) de energia,

seu  consumo e os efeitos desses processos no ambiente e "no bolso". Preparar o café da
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manhã, se deslocar para o trabalho ou escola e tomar um bom banho no final do dia são

apenas alguns exemplos de atividades diárias que envolvem o consumo energia, seja na

forma de eletricidade ou de calor, e resultam em impactos ambientais, nem sempre

percebidos pelos alunos. Abordamos nessa oficina a sustentabilidade na produção e

consumo de energia, levando em consideração tanto aspectos ambientais quanto sociais,

econômicos e tecnológicos.

Os experimentos que compõem essa oficina são: a) produção de carvão vegetal,

b)  poder calorífico de combustíveis, c) aquecedor solar e d) chuva ácida.

➢ Oficina Química na Cozinha

Esse tema, por ter muita proximidade com os alunos, aumenta a possibilidade do

diálogo a respeito de processos utilizados no preparo de alimentos, porém muitas vezes o

conhecimento que trazem se pauta no senso comum e não em conteúdos científicos.

Nesta oficina, pretende-se ampliar o conhecimento trazido pelo estudante, relacionando a

compreensão sobre diferentes processos de preparo de alimentos, a necessidade de

consumo de macro e micronutrientes, suas funções no nosso organismo e a necessidade

ou  riscos no uso de aditivos em alimentos industrializados.

Os experimentos escolhidos e realizados são: a) diferença entre fermentos químico

e biológico; b) condutibilidade elétrica de alimentos cozidos; c) acidez do molho de tomate e

d) composição de refrigerantes.

Mais informações ou esclarecimentos podem ser obtidos pelo seguinte

contato: Grupo de Pesquisa em Educação Química (GEPEQ-IQUSP)

e-mail: gepeq@iq.usp.br

telefone: (11) 3091-3829

Contatos: Luciane H. Akahoshi ou Fabio Luiz de Souza
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