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Resumo: Estudos na área da Educação relacionados à Química apontam a importância de se ensinar esta ciência de forma 

a ultrapassar a abordagem teorizada e autoritária de transmissão do conhecimento, aliando-se teoria e prática, para 

potencializar a aprendizagem da visão científica de mundo, não descartando, porém, a visão cotidiana, trazida pelos atores 

do cenário escolar. Para garantir este efetivo aprendizado, estratégias vêm sendo implementadas em salas de aula nos 

diversos níveis da educação, dando um papel de destaque aos estudantes e tornando-os protagonistas em sala de aula. Entre 

as diversas possibilidades de métodos, estão aqueles que utilizam ferramentas ou recursos que estão diretamente 

relacionados ou presentes no cotidiano dos(as) estudantes. É o caso da fotografia, que se aplicada em um contexto 

educacional, pode contribuir consideravelmente no processo de ensino e aprendizagem, uma vez que esta arte tem se tornado 

cada vez mais comum e acessível entre os jovens. Neste contexto, o presente trabalho teve por objetivo construir uma 

sequência didática (SD) usando a fotografia como instrumento para a discussão de evidências de reações químicas no Ensino 

Médio de Química. A SD, estruturada de acordo com a metodologia dos Três Momentos Pedagógicos (3MPs), é composta 

por 04 (quatro) atividades, que exploraram a fotografia científica didática, tanto em ato quanto em produto, migrando entre 

as espécies Fotografia Científica Didática Observatória (FoCO) e Macrofotografia Didática (MFD). A primeira atividade 

da sequência pertence ao primeiro momento pedagógico (MP), a saber, a problematização inicial. Já a segunda atividade 

pertence ao segundo MP, a saber, a organização do conhecimento. Por fim, as duas últimas atividades pertencem ao terceiro 

MP, ou seja, a aplicação do conhecimento. Isto posto, a SD presente neste trabalho consiste em uma tentativa de colaborar 

para um ensino mais motivador da Química, de forma a aliar as visões cotidianas dos(as) estudantes sobre esta disciplina 

às formas de pensar e falar próprias da Química enquanto saber científico.Por se tratar de um trabalho teórico, intentou-se 

que sua proposta possa ser aplicada por qualquer docente que tenha interesse no tema proposto.    


