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RESUMO
O presente trabalho é um relato de experiência vivenciado com 30 alunos do 2º e 3º série Ensino Médio do
Colégio de Aplicação - UFAC no Projeto BIOCAMP – INTEGRANDO CONHECIMENTOS E SABERES.
Com o objetivo de perceber o diálogo entre o conhecimento tradicional e o conhecimento científico no ensino
de Química e Língua Espanhola e a transdisciplinaridade presente na realização das atividades. Os resultados
apontaram para o reconhecimento dos valores dos conhecimentos tradicionais, com o propósito de modificar
atitudes em relação a preconceitos culturais, favorecendo a inter-relação entre os seres humanos, suas culturas e
o meio ambiente, assim como conferir in loco o diálogo que se estabeleceu mediante a nova configuração de
saberes de disciplinas ditas divergentes, que trouxe como consequência o aprendizado prazeroso do conteúdo
de polímeros e a interpretação textual em língua espanhola.
Palavras-Chave: Contextos Regionais, Saberes tradicionais, Ensino de Química e espanhol.

ABSTRACT
This work is a living experience report with 30 students of 2nd and 3rd High School Year from Colégio de
Aplicação - UFAC in Biocamp Project - INTEGRATING SKILLS AND KNOWLEDGE, in order to realize the
dialogue between traditional knowledge and scientific knowledge in the teaching of Chemistry and Spanish
Language, and the multidisciplinary to accomplish some activities. The results has shown the recognition of the
values of traditional knowledge, on a purpose to change attitudes related to cultural biases, favoring the
interrelationship among human beings, their cultures and the environment, as well as checking in loco the
dialogue that has been established by the new setting of different disciplines that are conflicting, which
consequently has brought the pleasurable learning of polymers content and reading comprehension in Spanish.
Keywords: Region Contexts, Traditional knowledge, Chemistry Teaching and Spanish.

RESUMEN
Este trabajo es un relato de experimento vivido con la clase del 3º año de la educación secundaria del Colégio
de Aplicação - UFAC desarrollado en el proyecto BIOCAMP – INTEGRANDO CONOCIMIENTOS Y
SABERES. Con el objetivo de percibir el diálogo entre el conocimiento tradicional y el conocimiento científico

en la enseñanza de Química y la Lengua Española y la transdisciplinariedad presente en la realización de las
actividades. los resultados señalaron para el reconocimiento dos valores de los conocimientos tradicionales, con
el propósito de modificar actitudes en relación a prejuicios culturales, favoreciendo la inter-relación entre los
seres humanos, sus culturas y el medio ambiente, así como conferir in loco el dialogo que se estableció
mediante la nueva configuración de saberes de disciplinas dichas divergentes, lo que trajo como consecuencia
el aprendizaje placentero del contenido de polímeros y la interpretación textual en lengua española.
Descriptores: Contextos Regionales, Saberes tradicionales, Enseñanza de Química y español.
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caminhada pela estrada de seringa juntamente com o
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sobre as propriedades dos polímeros. E como nos diz
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produz e reproduz conhecimento e ao fazê-lo,

histórico da Revolução Acreana, sem perder o seu

pressupõe uma ou várias epistemologias”.

propósito de trabalhar uma das quatro habilidades, o

Figura I: Demonstração do corte e sangria da seringueira
A atividade prática: fazendo uma “geleca com

vista que as cadeias de polímeros que formam a cola

bórax” desenvolvida dentro da floresta caracterizou-

branca – poliacetato de vinila (PVA) – deslizam

se para os estudantes como um momento de

umas sobre as outras, favorecidas pela água presente

entretenimento, no qual puderam aplicar seus

na geleca, ocasionando a viscosidade presente na

conhecimentos teóricos aliados à curiosidade e ao

cola. No momento que se adiciona o bórax ao

envolvimento de obter um resultado desejável. E

polímero PVA sua rigidez é aumentada em

associaram a adição do bórax na produção da geleca

decorrência entrecruzamento de cadeias, impedindo

com o processo de vulcanização pela adição do

que as cadeias poliméricas deslizem.

enxofre ao látex. Fazer isso daria sentido, tendo em

Figura II: Atividade prática fazendo “Geleca com bórax”

Figura III: Estudantes manuseando a Geleca

A valorização dos conhecimentos tradicionais

melhorar a qualidade do ensino em nosso país.

por meio da cultura dos seringueiros da Amazônia

Assim, projetos como a BIOCAMP oportunizam

permitiu-nos pensar novas formas de ensinar

estudantes a aprender metodologias ativas de ensino.

Química e espanhol, por meio do diálogo entre os

Observou-se que essas metodologias propiciaram

saberes científicos e tradicionais, além de abordar a

conhecer a historia, a epistemologia e os diferentes

importância de conhecer a cultura local associada aos

tipos de conhecimentos, ou seja, desenvolveu-se a

conhecimentos químicos como forma, também, de

valorização dos saberes tradicionais acrianos e a

estimular o interesse dos estudantes pela disciplina e

visualização e fenômenos químicos presentes nas

desfazer os preconceitos.

atividades desenvolvidas pelos seringueiros, aliados
ao uso da língua espanhola na produção do vídeo, em
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que os estudantes tiveram

contato com

um

vocabulário específico do tema.
A responsabilidade da escola de Educação Básica
hoje é imensa em meio aos desafios da sociedade em
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