Organizadores:

Kiany Sirley Brandão Cavalcante
Marcelo Moizinho Oliveira
Paulo Roberto de Jesus Silva

A inovação educativa na prática de
Ensino de Química:
experiências do PIBID-Química-IFMA,
Campus São Luís Monte

1a Edição

São Luís - MA
Editora IFMA
2019

Instituto Federal do Maranhão

Conselho Editorial da Editora IFMA

Francisco Roberto Brandão Ferreira
Reitor

Ximena Paula Nunes Bandeira Maia da Silva

Presidente

Ciências Biológicas

Pró-reitoria de Pesquisa,
Pós-graduação e Inovação

Ciências Exatas e da Terra

Natilene Mesquista Brito

Raimundo Santos de Castro
Helson Ricardo da Cruz Falcão

Pró-reitoria de Extensão

Ciências Humanas

Técnicos Administrativos

Ciências da Saúde

Gedeon Silva Reis

Pró-reitora de Ensino

Natilene Mesquita Brito

Pró-reitora de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação

Fernando Antônio Carvalho de Lima

Pró-reitor de Extensão e Relações Institucionais

Washington Luis Ferreira Conceição

Fernando Antonio Carvalho de Lima

Pró-reitor de Administração

Carlos César Teixeira Ferreira

Pró-Reitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional

Gedeon Silva Reis

Maria do Socorro Silva Lages
Luís Cláudio de Melo Brito Rocha

©2018 dos autores

Bibliotecário/documentalista

Direitos Reservados desta edição

Coordenador de Curso
de Pós-graduação

Diretor da Editora IFMA

A reprodução ou transmissão desta obra, ou parte dela, por qualquer meio, com propósitos de
lucro e sem prévia autorização dos editores, constitui violação de direitos autorais (Lei 9.610/98).

Editora IFMA

Hênio Henrique Aragão Rego

Revisão

Paula Francineti Ribeiro de Araújo

Ciências Agrárias

Capa:

Delineide Pereira Gomes
Regia Maria Reis Gualter

Diego Deleon Macedo
Projeto Gráfico e Diagramação

Luís Cláudio de Melo Brito Rocha
I588

Michelle Silva Pinto

A inovação educativa na prática de ensino de Química: experiências do PIBID – Química –
IFMA – Campus São Luís Monte Castelo. / Organização Kiany Sirley Brandão Cavalcante;
Marcelo Moizinho Oliveira; Paulo Roberto de Jesus Silva _ São Luís: EDIFMA, 2019.
205 p. il.
ISBN 978-85-60745-53-2
1. Química – metodologia do ensino. 2. Química – Ensino Médio. 3. Química – formação de
professores. 4. Alfabetização científica. 5. Jogos pedagógicos - Química. 6. Química - didática.
I. Cavalcante, Kiany Sirley Brandão (Org.). II. Oliveira, Marcelo Moizinho (Org.). III. Silva,
Paulo Roberto de Jesus (Org.). IV. Título.
CDU 37.02:54
Ficha Catalográfica elaborada por Michelle Silva Pinto - CRB 13/622

Douglas Rafael e Silva Barbosa

Odaléia Alves da Costa
Carolina Abreu de Carvalho
Engenharias

Orlando Donato Rocha Filho
Antonio Ernandes Macedo Paiva
Linguística, Letras e Artes

Paula Francinete Ribeiro de Araújo
Apoio Técnico

Diego Deleon Mendonça Macedo
Luís Cláudio de Melo Brito Rocha

SUMÁRIO
UNIDADE 1:
Formação de Professores de Ciências Química.....................11
A importância das atividades didáticas para a formação
inicial dos graduandos de Licenciatura em Química do IFMA,
Campus São Luís/Monte Castelo............................................... 13
O ensino de química no ensino médio e o perfil do professor
de química à luz dos parâmetros legais e algumas implicações
sobre a prática da formação na contemporaneidade.............. 19
Alfabetização científica............................................................... 43
A experimentação no ensino de química: por uma abordagem
problematizadora........................................................................ 69
Dinâmica lúdica: jogos pedagógicos para o ensino da química.....95
UNIDADE 2:
Aulas didáticas e experimentais no ensino de Química......115
Contextualizando o conteúdo de ácidos e bases.................... 117
Química em velocidade máxima: você topa essa disputa?.... 127
Dominó dos elementos químicos............................................ 137
Trilhando pelas reações químicas............................................ 147
A química da vela: uma experimentação problematizadora
sobre hidrocarbonetos.............................................................. 155

Uso de planta maranhense na contextualização de funções
orgânicas.................................................................................... 161

Apresentação

Jogando com propriedade: ensinando de forma lúdica os
princípios das propriedades coligativas.................................. 171
Transformações gasosas: investigando o comportamento dos
gases........................................................................................... 181
O potencial didático de um vídeo para o ensino da química:
aplicação da cinética química vista de outra maneira........... 191

Este livro originou-se da percepção dos autores quanto a necessidade de obras que abordassem metodologias com
orientações adequada capazes de promover uma aprendizagem significativa considerando o contexto da realidade dos
professores de Química das escolas públicas maranhense.
Tais propostas metodológicas, inerentes à realidade de
estudantes de escolas públicas pautadas no contexto e cultura do Maranhão foram abordadas para que professores e futuros professores de Química possam tornar a aprendizagem dos
conteúdos de Química mais interessante, prazerosa e sólida.
Dessa forma, apresentamos uma coletânea de metodologias alternativas pautadas, sobretudo, na investigação e experimentação, com orientações e estratégias que alertem o professor-leitor sobre a possibilidade de renovação pedagógica e da
importância da articulação do contexto teórico, metodológico e
epistemológico, e não apenas a simples execução de experimentos, por exemplo, para comprovação da teoria a partir de tratamentos didáticos obsoletos.
Compreendemos que no cotidiano da prática docente
em sala de aula, o educador deve assumir o papel de articulador e mediador do conhecimento, num processo educativo de
caráter crítico-reflexivo. Pois, a nosso ver, ainda predominam

no ensino de Química em nosso Estado, e em todo país, o emprego primitivo de um modelo tradicional que exige demasiadamente memorização de símbolos e fórmulas equacionais em
detrimento de uma aprendizagem mais sólida e ampliada.
Diante desse panorama, o Programa Institucional de Iniciação à Docência (PIBID) visa incentivar acadêmicos de licenciatura (futuros professores) a desenvolver atividades didáticas em
escolas públicas. Bem como, contribuir para construção de atividades que incentivam a prática de um ensino interdisciplinar,
para aprimorar a assimilação do conteúdo bem como aprimorar
a formação inicial dos mesmos.
Nesse sentido, o PIBID-IFMA-Química, desde 2011, vem
oportunizando articular teoria e prática; conhecer e vivenciar o
contexto escolar, além de desenvolver estratégias didático-metodológicas junto aos professores das escolas públicas conveniadas, localizadas na cidade de São Luís-MA.
No tocante a educação básica, a inserção de novas estratégias de ensino desenvolvidas no âmbito do PIBID-IFMA-Química foi capaz de estimular a participação ativa dos alunos
no processo de ensino e aprendizagem, a partir de aulas mais
dinâmicas, atraentes e contextualizadas.

Os autores

UNIDADE 1

Formação de
Professores de
Ciências Química

Capítulo 1

A IMPORTÂNCIA DAS ATIVIDADES
DIDÁTICAS PARA A FORMAÇÃO INICIAL
DOS GRADUANDOS DE LICENCIATURA
EM QUÍMICA DO IFMA, CAMPUS SÃO LUÍS/
MONTE CASTELO
Marcelo Moizinho Oliveira1

Introdução
A Química como ciência assume um papel fundamental
no processo de ensino e aprendizagem do aluno do ensino médio e fundamental. Porém na maioria das vezes, é tratada como
algo abstrato e difícil de ser compreendida. Diversos estudantes
não têm a oportunidade de presenciar experimentos que, por
mais simples que sejam, despertam a curiosidade e interesse
por assuntos e temas relacionados à Química, além de incutir
no aluno a criatividade e a imaginação.
O aprendizado da Química por meio de observações de
experimentos e modelos visuais 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 teóri1

Professor de Química do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Maranhão. Doutorado em Ciências, com área de concentração em Físico-Química, pela Universidade Federal de São Carlos. marcelo@ifma.edu.br.
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ca, 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.
A utilização do teatro, por exemplo, como ferramenta
para o aprendizado e difusão científica em espaços de educação não formal, é recorrente nos centros e museus latinos americanos a Red – Pop – Rede de Popularização da Ciência e da
Tecnologia para a América Latina e o Caribe.
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Dentro da área de química, destacam-se os grupos que
apresentam shows de química entre eles, Química na Cabeça
da UFMG, com demonstrações de experimentos de alto impacto visual e que são realizados dentro do contexto de pequenas
cenas de uma peça teatral, O projeto da UNIPAR, no qual alunos
do curso de Química Industrial realizam experimentos atrativos, principalmente, no aspecto visual, além de explicações das
reações químicas, A Usina Ciência da UFAL e o Grupo Alquimia
do Instituto de Química da UNESP/Araraquara.

No Brasil, outros exemplos poderiam ser apontados,
como as experiências de interface ciência e arte da Fundação
Oswaldo Cruz – Fiocruz, do Rio de Janeiro, por meio do projeto
Ciência em cena; do Departamento de Bioquímica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que utiliza vídeos, histórias
em quadrinhos e teatro para elaborar seus trabalhos; e o Grupo
Química na Cabeça da Universidade Federal de Minas Gerais,
realizador do espetáculo Romeu e Julieta – uma paixão científica, além do Museu de ciência e tecnologia da PUCRS no qual
todos os experimentos de ciência são interagidos com o público, entre outros.

O Grupo de Estudos em Química do IFMA, campus São Luís /
Monte Castelo

No nordeste, ressalta-se várias entidades voltadas a esse
estímulo tais como: Usina Ciências/UFAL cujas atividades e
objetivos são cursos para atualização e aperfeiçoamento de
professores da rede de ensino fundamental e médio na área de
ciências, Museu de Ciência e Tecnologia vinculado a Universidade Estadual da Bahia, Clube de Ciências e Museu de Ciências
vinculados à Universidade Federal do Ceará, Estação Ciência e
Oficina de Ciências / Experimentoteca da Paraíba e Espaço Ciência e Museu Câmara Cascudo em Pernambuco.

zer de aprender e ensinar; tem a alegria como fun-

14 | Instituto Federal do Maranhão / Editora IFMA

A busca por prática que estimulem uma consciência lúdico-reflexiva nos futuros professores de Química, como experimentos divertidos e culturais, jogos e dinâmicas de grupo, é a
principal ferramenta pedagógica empregada pelo grupo para alcançar o pressuposto freiriano. Para Paulo Freire, segundo Menezes (2015), a inserção do lúdico em práticas docentes consiste na:
[...] construção de conhecimentos pautada no pradamento importante que deve nortear as relações
no ambiente de aprendizagem: o lúdico contribui
de forma preponderante para o alcance dessa alegria (MENEZES, 2015, p. 39).

A inserção do lúdico em práticas pedagógicas, capazes
de despertar o prazer de aprender e o prazer de refletir na instituição maranhense de origem, surgiu após a participação do
professor-fundador no Projeto Pró-Ciências promovido pelo
Instituto Federal do Maranhão / Editora IFMA | 15
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Departamento de Química da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) em 2000.
Assim, o Grupo de Estudos em Química (GEQ) foi criado
e fundado, em 2003, pelo docente Marcelo Moizinho Oliveira,
do Departamento Acadêmico de Química, na época do antigo
CEFET-MA, um espaço de Formação Inicial de Professores, na
perspectiva lúdica, desenvolvido por acadêmicos do curso de
licenciatura em química, a partir de ações pedagógicas lúdico-reflexivas.

Capítulo 1

ram-se as atividades. Este trabalho propicia ao acadêmico, suas
atividades de educador, para que ele possa compreender sua
importância como futuro profissional da área de educação. A
ideia do projeto é de incentivar os acadêmicos para que pesquisem, desenvolvam metodologias e produzam materiais didáticos para o ensino de Química. A Figura 1 demonstra a primeira
caricatura dos fundadores e atuantes do GEQ de 2003 a 2006.
Figura 1. Primeira formação do GEQ entre 2003 e 2006.

O Grupo de Estudos em Química (GEQ) objetiva:
Desmistificar a química, por meio de modelos visuais e
experimentos.
Produzir materiais didáticos de baixo custo para o ensino
de química.
Divulgar a Química, tornando-a mais agradável e de mais
fácil aprendizado.
Despertar o aspecto científico lúdico em alunos e professores do ensino médio.
Servir de fonte de referência para trabalhos escolares na
área de Química.
Despertar os órgãos financiadores para a melhoria do
ensino da química.
No início, foram convidados alunos do curso de Licenciatura em Química do antigo CEFET-MA e logo em seguida, inicia16 | Instituto Federal do Maranhão / Editora IFMA

Fonte: Elaborada pelo autor.

Desde a sua fundação, o Grupo de Estudos em Química (GEQ) tem realizado apresentação em várias escolas da rede
pública de ensino de São Luís, bem como a participação dos
alunos em congressos da área de Química. Além de motivar os
alunos, o GEQ tem uma grande influência na diminuição da
evasão do curso de Licenciatura em Química do IFMA, uma vez
que ele não possui limite de tempo para participação.
Instituto Federal do Maranhão / Editora IFMA | 17
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O ENSINO DE QUÍMICA NO ENSINO
MÉDIO E O PERFIL DO PROFESSOR DE
QUÍMICA À LUZ DOS PARÂMETROS
LEGAIS E ALGUMAS IMPLICAÇÕES
SOBRE A PRÁTICA DA FORMAÇÃO NA
CONTEMPORANEIDADE

Referências
FREIRE, P. Educação e Mudança. 2ª ed. Rio de Janeiro: Paz e
Terra, 1979.
MENEZES, R. da C. Práticas lúdico-reflexivas na formação de
professores. Dissertação de mestrado. Universidade Nove de
Julho. São Paulo, 2015.

Kiany Sirley Brandão Cavalcante2
Marise Piedade Carvalho3

Introdução
De acordo com as bases legais educacionais, consubstanciadas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB
– Lei n° 9.394/96), fica assegurado para o Ensino Médio, Art. 35
da lei, uma educação básica de qualidade e gratuita. Considerada uma condição elementar na preparação do cidadão brasileiro,
para o desenvolvimento de sua autonomia intelectual, de forma
crítica e participativa (BRASIL, 1996).

18 | Instituto Federal do Maranhão / Editora IFMA

2

Professora de Química do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
do Maranhão. Doutorado em Ciências, com área de concentração em Química
Orgânica, pela Universidade Federal da Paraíba. kiany@ifma.edu.br.

3

Professora de Educação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
do Maranhão. Doutorando em Educação em Ciências e Matemática pela REAMEC. mcarvalho@ifma.edu.br.
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Com base nesse ideal de formação e tendo em vista a
organização do ensino de Química para o Ensino Médio, as
instituições escolares, ao final da década de 90, pela primeira vez, recepcionaram os Parâmetros Curriculares Nacionais
para o Ensino Médio (PCNEM), com o propósito de subsidiar,
a partir de referenciais para a área das Ciências da Natureza, o
aprendizado de Química, Física e Biologia, numa perspectiva
pedagógica interdisciplinar e contextualizada. De acordo com
os PCNEM, o perfil do jovem adolescente para essa etapa da
escolaridade, considera o educando como sendo:
[...] mais amplamente integrado à vida comunitária, o estudante da escola de nível médio já tem
condições de compreender e desenvolver consciência mais plena de suas responsabilidades e direitos, juntamente com o aprendizado disciplinar
(BRASIL, 1999, p. 207).

O ensino de Química

À luz dos pressupostos expressos nas Orientações Curriculares para a Educação Básica, elaboradas pelos Sistemas
Estaduais de Educação (SEE), que fundamentam e ancoram
as práticas docentes, configuram os aportes indispensáveis ao
planejamento pedagógico das atividades do professor em sala
de aula, observados os princípios da interdisciplinaridade e da
contextualização.
Para MALDANER; SANTOS (2011, p. 113), o papel social
do ensino de Química na Educação Básica compreende “desenvolver, na prática, o ensino capaz de proporcionar inter-relações
dinâmicas de saberes, mediante formas de contextualizações dos
conteúdos do ensino escolar”, de forma que o indivíduo participe de forma ativa e com senso crítico na sociedade.

Para Vygotsky (1998), a organização de conceitos é desencadeada no início da infância, porém, é na adolescência que as
funções psicológicas amadurecem e se desenvolvem. Aplicando-se o pensamento Vygotskyano ao contexto da educação básica, especificamente para o ensino de Ciências Naturais, compreende-se que a aprendizagem excede o desenvolvimento do
pensamento racional e mecânico, uma vez que a aprendizagem
dos conhecimentos científicos perpassa por funções psicológicas superiores.

Na educação brasileira, pautando-se em pressupostos teóricos as diretrizes curriculares seguem como referenciais para o
ensino da Química e outras disciplinas das Ciências da natureza,
com avanços propostos por experientes professores, pesquisadores e especialistas em assuntos educacionais, como: os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN); os Parâmetros Curriculares
Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM); as Orientações Curriculares Nacionais (OCN); e as Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN+); os
quais subsidiam o trabalho dos professores educadores.

Portanto, preparar o jovem para o enfrentamento dos
desafios da sociedade complexa e moderna, a partir de orientações e estimulações eficazes a uma aprendizagem autônoma e
contínua, é desafiador para todo professor.

As Ciências da Natureza, da Matemática e suas Tecnologias, assumem um compromisso particular no desenvolvimento
intelectual do estudante do Ensino Médio, a partir de referenciais pedagógicos relativos aos conhecimentos destas áreas, a

20 | Instituto Federal do Maranhão / Editora IFMA
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desenvolverem-se de forma contextualizada e interdisciplinar.
Estas áreas constituem uma cultura científica fundamental na
formação de jovens cidadãos para uma Sociedade cada vez mais
tecnologizada e informatizada, na qual o professor tem o papel
fundamental na mediação da construção desses conhecimentos.
A compreensão das Ciências da Natureza como
área de estudos tem por base uma visão epistemológica que busca a ruptura com uma das visões
que se tornou mais hegemônica dentro do ideal da
modernidade. Desse ideal se concretizou, no sistema escolar, um projeto educacional de concepção positivista, exclusivamente disciplinar, parcelar, reducionista e enciclopedista de ciência, bem
como uma supremacia das Ciências da Natureza
sobre outras ciências e outros campos do conhecimento. No entanto, compondo a área, encontram-se diferentes componentes disciplinares, entre os
quais a Química. Como campo disciplinar, a Química tem sua razão de ser, sua especificidade, seu
modo de interrogar a natureza, controlar respostas
por meio de instrumentos técnicos e de linguagem
peculiares, identificando as pessoas que os dominam como químicos ou educadores químicos
(BRASIL, 2006, p. 104).

É no ensino médio que a Química se apresenta mais
abrangente em termos de conhecimento cientifico e técnico,
constituindo-se como instrumento cultural essencial para a
educação humana e cidadã, como explicitado nos PCN+:
[...] a Química pode ser um instrumento da formação humana que amplia os horizontes culturais e
22 | Instituto Federal do Maranhão / Editora IFMA

a autonomia no exercício da cidadania, se o conhecimento químico for promovido como um dos

meios de interpretar o mundo e intervir na realidade, se for apresentado como ciência, com seus

conceitos, métodos e linguagens próprios, e como
construção histórica, relacionada ao desenvolvi-

mento tecnológico e aos muitos aspectos da vida
em sociedade (BRASIL, 2002, p.87).

No que se referem aos conhecimentos químicos, os PCNEM (2002) preconizam um ensino de Química com caráter
dinâmico e multidimensional, com uma “visão de mundo mais
articulada e menos fragmentada, contribuindo para que o indivíduo se veja como participante de um mundo em constante
transformação” (BRASIL, 1999, p. 241).
As transformações científicas e tecnológicas produzem
mudanças em todas as esferas sociais. Os desafios impostos
por estes avanços estão requerendo das instituições formadoras a preparação de profissionais para o magistério que compreendam e assimilem o processo das mudanças sociopolíticas
e científico-tecnológicas, transformando-as em conteúdo de
ensino para mediação em sala de aula, desse modo, possibilitando uma participação mais intensa e consciente de jovens e
adultos na vida política e econômica da sociedade em que vivem. Com efeito, as instituições de ensino superior precisam
Instituto Federal do Maranhão / Editora IFMA | 23
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estar atentas, atualizando-se para contribuir com a formação
de profissionais capazes de produzir conhecimentos.

O professor de Química

A LDB nº 9.394, promulgada em 1996, dispõe no título VI,
sobre os profissionais de Educação, e determina no Art. 62 que:
A formação de docentes para atuar na educação
básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos superiores de educação, admitida,
como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos 5 (cinco) primeiros
anos do ensino fundamental, a oferecida em nível
médio na modalidade normal (BRASIL, 1996, p. 20).

Para a formação do educador na contemporaneidade, é
esperado que esta ocorra de forma contextualizada, multidisciplinar, multicultural e contínua, em direção ao crescimento pessoal e profissional, valorizando os saberes profissionais de que
são portadores e os fundamentos científicos e técnicos assimilados da relação teoria e prática, durante o processo formativo.
Corroborando com essa ideia, nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e Continuada dos Profissionais do
Magistério da Educação Básica, (Parecer CNE/CP nº 02/2015), a
proposta é a de que a formação dos professores se desenvolva
de diferentes modos, em tempos e espaços diversificados como:
[...] oficinas, seminários, grupos de trabalho supervisionado, grupos de estudo, tutorias e eventos, atividades de extensão, entre outros capazes de promover
e, ao mesmo tempo, exigir dos futuros professores
24 | Instituto Federal do Maranhão / Editora IFMA

atuações diferenciadas, percursos de aprendizagens
variados, diferentes modos de organização do trabalho, possibilitando o exercício de diferentes competências a serem desenvolvidas (BRASIL, 2015, p. 25)

Nesse sentido, a formação dos professores observará esses princípios norteadores previstos nas Diretrizes Curriculares
Nacionais para Formação de Professores da Educação Básica,
tendo a competência profissional para o magistério da Educação Básica como concepção nuclear dos cursos e a coerência entre a formação oferecida e a prática esperada do futuro professor.
No ensino de Química, os professores deverão estimular a
resolução de situações problemas relacionados com a carreira profissional e a realidade social e profissional concretas, desmistificando o conhecimento das ciências como algo de difícil assimilação.
O processo de formação dos professores será orientado
no sentido de desenvolver o espírito de investigação, a capacidade de raciocínio e a autonomia de pensamento. Para tanto,
é indispensável que as experiências de aprendizagem ultrapassem as tradicionais técnicas usadas em sala de aula ou em
laboratórios de demonstração, e passem a incorporar o aproveitamento de programas de iniciação científica, estágios e intercâmbios, pois o estudante deverá ser desafiado a exercitar
sua criatividade na resolução de problemas e a trabalhar com
independência.
No que diz respeito às metodologias de ensino, as orientações educacionais complementares aos parâmetros curriculares
nacionais (PCN+) do Ensino Médio (BRASIL, 2002) apresentam
importante reflexão sobre as metodologias tradicionais e obsoInstituto Federal do Maranhão / Editora IFMA | 25
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letas, como a memorização de informações, nomes e fórmulas,
em função, do conhecimento fragmentado e desconectado da
realidade do aluno. E sugerem a adoção de novas opções metodológicas mais eficazes ao processo de ensino e aprendizagem,
além de outras formas de articulação para organizar, acompanhar e avaliar o aprendizado do aluno (BRASIL, 2002).
Em síntese, a expectativa criada para o ensino de Química na etapa do Ensino Médio, implicará sempre a formação
de educadores-professores reflexivos e pesquisadores da prática educativa, ou seja, aqueles que refletem sobre a sua prática,
que pensam e que elaboram atividades para uma diversidade
escolar e acadêmica, uma vez que não existe modelos pedagógicos prontos e perfeitos para serem empregados.

Contextualizando a formação do professor de Química

A formação de professores para o ensino de Química no
Ensino Médio é feita através de curso de licenciatura, com base
em um currículo que contempla os conhecimentos pedagógicos e especializados da Ciência Química, abordados em torno
dos conhecimentos científicos e os saberes da docência. É esperado desse profissional do magistério uma formação cultural
ampla e articulada com as questões relativas a sua área de conhecimento e sobremaneira com a realidade social, educacional, científica, tecnológica, cultural e do trabalho.
Nesse contexto, é fundamental que os cursos de formação, por meio de metodologias inovadoras, espaços e tempos
diversificados de preparação dos profissionais, promovam estudos, estimulem a pesquisa educacional, a reflexão sobre práticas educativas, a integração ao contexto escolar, entre outros,
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tendo em vista uma formação em diferentes dimensões da atividade docente.
O Conselho Nacional de Educação – CNE, em cumprimento com suas atribuições normativas e deliberativas, é o órgão responsável pela elaboração das diretrizes curriculares que
subsidiam os cursos de formação dos profissionais do magistério, para o exercício profissional nas etapas da educação básica.
Portanto, a prática da formação inicial e continuada de professores, advêm das instâncias superiores da educação, traduzidas
sob a forma de diretrizes curriculares, direcionadas à união, aos
estados e aos municípios. As orientações de ordem legal têm
por finalidade subsidiar a organização dos Projetos Pedagógicos dos Cursos – PPC de formação de professores de Química
assim como os de outras áreas das Ciências.
Mesmo com as diretrizes explicitando sobre princípios
norteadores para uma prática formadora dos profissionais do
magistério para a educação básica, os projetos de cursos das
instituições formadoras não apresentam uma homogeneidade
quanto ao currículo e à formação realizada. Algumas instituições de educação superior, responsáveis pela formação, gozando de autonomia pedagógica, organizam seus currículos conforme os pressupostos teórico-metodológicos concebidos pelo
corpo de formadores. Há a expectativa de que o processo formativo ocorra conforme os fundamentos de natureza filosófica,
pedagógica e legal, previstos em seus projetos de curso.
Por maior que seja o esforço realizado por educadores,
professores e pesquisadores, o ideal de formação preconizada
nos projetos de cursos e nas diretrizes curriculares nem sempre
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são alcançados. No que diz respeito ao perfil do professor de
Química para o ensino fundamental e médio, apresentam uma
realidade inquietante, pois, pesquisas relacionadas com a formação inicial de professores, destacam problemas com a prática de ensino enfrentada pelos professores recém-formados, ao
depararem-se com a complexidade da realidade da sala de aula.
Desse modo, as críticas aos modelos de formação de professores de Química têm mobilizado o interesse crescente de
educadores e se constituído alvo de estudos e pesquisas. A esse
respeito, Maldaner (2003) oferece a seguinte contribuição:
Os currículos de formação profissional, com base

na racionalidade técnica derivada do Positivismo,
tendem exatamente, a separar o mundo acadêmico do mundo da prática, e assim, manter o mono-

pólio da pesquisa. Segundo Schön (1983, 1992),
esses currículos procuram proporcionar um co-

nhecimento básico sólido no início do curso, com
subsequentes disciplinas de ciências aplicadas
desse conhecimento para, finalmente, chegarem à
prática profissional com os diferentes tipos de estágios (MALDANER, 2003, p. 51)

Para o autor, os cursos assim estruturados, desenvolvem
práticas formadoras distanciadas das situações concretas de
ensino e de educação, uma vez que os conhecimentos e problemas abordados no processo da formação aproximam-se de
situações idealizadas em detrimento do contexto real. O contato com a realidade educacional é postergado para o final da formação, salvo algumas instituições que já superaram essa con28 | Instituto Federal do Maranhão / Editora IFMA

cepção. Ficam por essa razão comprometidos os fundamentos,
os princípios e conhecimentos de uma prática no sentido de:
[...] um novo conceito produzido historicamente
sobre o profissional professor, alguém de quem se
espera seja capaz de criar/recriar a herança cultural, junto às gerações mais jovens, alguém profundamente inserido em seu meio social e cultural e
capaz de sentir os anseios populares e convertê-los
em material de reflexão com base nas construções
das ciências e outras conquistas culturais. (MALDANER, 2003, p. 43).

A dicotomia entre teoria e prática encontra-se nas raízes
históricas da formação de professores na educação brasileira
(SOUZA; PINHEIRO; ARAGÃO, 2013). Apesar dos esforços de
educadores e pesquisadores apresentarem resultados de estudos, disponíveis em vasta literatura sobre o problema, a unidade teoria e prática ainda não foi alcançada pela maioria dos
cursos, refletindo na prática formadora. Na visão dos autores,
a recomendação prevista nas diretrizes curriculares para a formação de professores, tem causado interpretações equivocadas quando prevê um tempo e um espaço curricular específico
para o componente prático da formação.
Compreendemos com Ghedim et al (2008), que o processo formativo do profissional para a docência no Ensino Médio,
para o ensino de Química, do início ao final do curso, deve ser
concebido a partir do contexto de seu trabalho, privilegiando a
reflexão crítica sobre a realidade que o cerca, fundamentando-se em referenciais teóricos que o auxiliem nas análises e reflexões sobre a prática pedagógica, como também os instrumenInstituto Federal do Maranhão / Editora IFMA | 29
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tos curriculares e outros elementos que subsidiam as práticas
educativas e sociais.
A esse respeito, Pinheiro e Gonçalves (2013) possuem o
entendimento de que nas licenciaturas em Ciências, os formadores de professores ainda não superaram o modelo de educação e de ensino, forjado nos princípios da racionalidade técnica,
o que inviabiliza que a formação docente prepare os novos professores para o enfrentamento de desafios sócio educacionais [...]
especialmente com relação a necessidade de ensinar ciências para
a promoção da cidadania dos aprendizes (PINHEIRO; GONÇALVES, 2013, p. 29).
Evidenciamos em documentos do tipo Pareceres, Resoluções, Diretrizes Curriculares e Parâmetros Curriculares,
orientações de ordem política e legal para a elaboração, o planejamento, a implementação e a avaliação dos currículos dos
cursos de licenciatura. Ações desse porte, nas instituições formadoras são protagonizadas pelos coordenadores e docentes
dos cursos na área das Ciências, É fundamental, portanto, que
professores e técnicos envolvidos na elaboração dos projetos
de cursos, analisem e interpretem coerentemente as legislações
educacionais e/ou avancem em direção a uma prática formadora consonante com a realidade social e educacional em que
se inserem, concebendo-a de forma reflexiva e crítica.
Alguns professores e educadores, desde as décadas de 80
e 90, encontram-se engajados na luta por uma educação de qualidade e a garantia de autonomia no trabalho da formação. Atuando diretamente nos cursos, professores formadores, articulados com seus órgãos representativos de classe não economizam
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resistência no sentido de combater as deliberações superiores
que contrariem os ideais de uma formação inicial e continuada
de professor, tendo como resultado o desenvolvimento de práticas curriculares inovadoras na educação em ciências. De suas
instituições, partem para o embate ocupando espaços de discussão e deliberação de políticas para esse fim, inclusive com
o próprio CNE. Avanços e recuos são registrados nesse processo histórico da formação dos profissionais para o magistério da
educação básica. Contudo, a luta ainda não alcançou as conquistas esperadas face a correlação de forças desigual.
Um exemplo recente envolve o governo federal, que de
forma autoritária, arbitrou sobre a reforma do ensino médio
e com a voz silenciada dos professores sobre suas posições e
reivindicações, estes assistiram às mudanças do currículo para
essa etapa do ensino, com enormes prejuízos para a formação
dos alunos. Não só para os alunos, mas para a própria formação
de professores, no que se refere ao polêmico notório saber.
Na trajetória histórica da formação, a luta parece não ter
data para uma trégua até que seja concreta a oferta de cursos
de formação de professores com a capacidade de garantir uma
identidade docente, construída a partir da função educativa
que cabe ao profissional do ensino em Ciências. Em se tratando
da formação do professor de Química e, nesse sentido, entendemos que três elementos são essenciais a essa construção: i)
as necessidades educacionais dos jovens do Ensino Médio na
contemporaneidade, ii) a integração dos conteúdos específicos
com os conteúdos pedagógicos, iii) o contexto real da educação
e do ensino. Soma-se a esses elementos, a sólida experiência de
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grupos de formadores, sem os quais, os futuros professores não
se encontrarão no trabalho em sala de aula.

Implicações da realidade social e educacional com o
Ensino de Química na etapa final da Educação Básica

Situando as mudanças em termos estruturais, materiais,
de conhecimentos, costumes e valores, historicamente vividos
por nossa sociedade, lembramos que estas possuem raízes e
motivação em elementos de ordem política e econômica, com
relações profundas com o modelo de produção adotado, o modo
de produção capitalista, implantado em final dos anos 20 do século passado, consolidado no presente e amparado pela ciência
e a moderna tecnologia.
Paradoxalmente, as Ciências, a serviço do capital industrial, concorreram para o estado degradante em que se encontra a
biosfera e a insegurança com referência a estabilidade do planeta.
Serão as Ciências também, que poderão reverter e ou minimizar
os prejuízos até aqui processados contra a natureza. Nesse contexto, a Ciência Química tem dois grandes desafios: a correção
dos solos, dos problemas com o ar, com a água e os alimentos,
as condições ambientais básicas que sustentam a vida animal e
vegetal na Terra e, preventivamente, através da educação, promovendo um ensino que leve a reflexões que confronte com o modelo explorador e destruidor da vida no Planeta (ZANON, 2015).
Dizendo de outro modo, ensinando nossos alunos a fazerem uma
leitura de realidade em direção às emergentes intervenções.
Ao ensino de Química está reservada uma parcela significativa nesse movimento educativo, numa perspectiva sustentável. A preocupação com o ensino de Ciências hoje, dadas as
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condições existentes na realidade global deverá assumir uma
atitude reflexiva e crítica, tendo em vista as transformações que
a sociedade reclama no momento.
Circunstâncias como a globalização da economia, outro
fator fundante no cenário político e econômico de nossa sociedade, tem implicações radicais no processo dessas mudanças,
com reflexos nos diversos setores da sociedade, como a educação
e, consequentemente, na vida da população. Com a globalização
da economia e a revolução dos meios de comunicação o mundo
foi plugado, constituindo uma gigantesca rede de relações entre
nações, removendo fronteiras. O mundo, nos dias atuais, se movimenta no espaço virtual possibilitado pelo fenômeno da internet. Seguramente, é possível afirmar que a web promoveu grandes mudanças no mundo, com o seu arsenal de informações, ora
influenciando positivamente, ora causando transtornos sociais
de diversas ordens, afetando a vida das pessoas.
A título de exemplo destacamos algumas dessas questões que desequilibram a ordem natural, política e social de
nossa sociedade, assinalando que tais problemas são de responsabilidade da classe política de dirigentes, mas que devem
ser trabalhadas à luz da educação e das ciências, de forma reflexiva e crítica pelos educadores, são algumas delas: (i) respeito
à diversidade cultural e a garantia dos direitos humanos, (ii) a
exclusão e desigualdades sociais (iii) crescimento desordenado
das cidades e ausência de medidas de saneamento público (iv)
grau de comprometimento com as políticas públicas em geral
v) violência nos centros urbanos e a falta de segurança da população (vi) intolerância religiosa de gênero e de raça (vii) modelo
econômico emergente viii) aquecimento global.
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O processo da aprendizagem no componente curricular
Química no Ensino Médio tem implicações para os alunos no
sentido de compreenderem as transformações químicas que
ocorrem no mundo físico. De forma abrangente e integrada. Analisar com bases científicas, as informações e os conhecimentos
assimilados através da mídia e da própria escola e tomar decisões
autonomamente, enquanto indivíduos e cidadãos. Esse aprendizado deve possibilitar ao aluno a compreensão tanto dos processos químicos em si quanto da construção de um conhecimento
científico em estreita relação com as aplicações tecnológicas e
suas implicações ambientais, sociais, políticas e econômicas.
Tal a importância da presença da Química em um Ensino
Médio compreendido na perspectiva de uma Educação Básica,
deverá ser assumida pelo professor já no seu processo de formação inicial. Para a formação nessa perspectiva, considera-se
entre outras as orientações já previstas nos PCNs desde 1998
(BRASIL, 1998).
Os professores precisam ser capacitados para um
papel de orientador da aprendizagem dos alunos
no mar de informações em que todos nos encontramos mergulhados na sociedade atual. Tal capacitação tem que ocorrer não apenas na formação
inicial do professor, mas continuamente no próprio exercício da profissão docente. Isso não significa que os professores de química possam prescindir de uma sólida formação inicial nessa área da
ciência: o conhecimento químico é fundamental
para que eles possam, por exemplo, refletir sobre
estratégias didáticas, selecionar e relacionar conteúdos com problemas reais que sejam relevantes
34 | Instituto Federal do Maranhão / Editora IFMA

para os alunos ou mesmo construir meios de avaliação que possam ir além de apenas verificar se
houve memorização de conteúdos. Tampouco a
formação inicial dos professores deve abandonar
os fundamentos da educação e da didática das ciências como têm defendido nos meios de comunicação alguns críticos da educação brasileira, movidos por interesses variados (PORTO; QUEIROZ;
SANTOS, 2014. p. 251).

Sabe-se que não existe uma prática educacional neutra,
circunstâncias econômicas que preconcebem o modelo educacional donde se compreende sua vinculação com a realidade
social mais ampla, nos permitindo perceber a que resultados poderá chegar, com os fins que projeta para esse segmento das políticas públicas. Portanto, baseado nos fins dessa educação, perceberemos em que medida essa prática realiza-se na perspectiva
de uma transformação da realidade ou da sua manutenção.
Sobre a perspectiva da transformação social, que é a que
defendemos, cabe aos educadores e professores, atualização
quase que diária em torno dos movimentos que se processam
nas mais diversas áreas da esfera social e no campo das ciências.
Essa atualização permanente é fundamental a fim de que o professor construa o alicerce das mudanças no cotidiano da sala de
aula, com seus sujeitos da aprendizagem e das transformações.
As questões econômicas, sociais e ambientais de nossa
sociedade devem constituir, obrigatoriamente, conteúdos de
ensino, merecendo dos professores planejamento pedagógico
de suas atividades de ensino, de modo a facilitar o entendimento dessas questões por parte dos alunos. É nossa responsabilidade enquanto educadores, a formação das gerações que herInstituto Federal do Maranhão / Editora IFMA | 35

Capítulo 2

darão os problemas, incentivando-os e instrumentalizando-os
através de uma educação científica e ética, no compromisso de
buscar as soluções, denotando dever e civismo. Certamente, farão a diferença.
Ensinar nesse contexto de muitas informações e novas
linguagens se tornou um desafio, revestido de grande complexidade demandando do professor múltiplos papéis, um conhecimento profundo e crítico sobre a realidade que o cerca. Um planejamento pedagógico que mobilize conhecimentos de diversas
áreas, de natureza multicultural e inclusiva, é o que necessitam
os professores tendo em vista a abordagem adequada dos temas
e problemas de nossa sociedade, herdados a partir do modelo
econômico e das políticas sociais que se projetam a partir dele.
Nesse sentido, a aprendizagem do aluno deverá expressar-se, sobretudo pela transformação do conhecimento, do
pensar sobre o mundo em que vive, formando hábitos e atitudes de intervenção nos problemas de seu entorno e assim poder
contribuir com as transformações que a sociedade brasileira necessita em direção a condições sociais com menos desigualdades e mais ampla justiça social.
Há que se considerar ainda, que as ciências estão presentes na vida das pessoas e se apresentam naturalmente no
seu cotidiano, de diversas maneiras, nos produtos de bens de
consumo, através do uso do celular, na utilização dos computadores, na tela dos cinemas, numa máquina de exame clínico de
imagem, em muitos outros objetos e situações, cotidianamente. São informações, de algum modo, assimiladas sem qualquer
processamento teórico, mas que fazem parte da vida dos adul36 | Instituto Federal do Maranhão / Editora IFMA
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tos e dos jovens alunos, que, de acordo com algumas pesquisas,
os professores nas escolas em geral, desconsideram esse fato
bastante comum da vida de seus educandos.
Nas diretrizes curriculares nacionais para o ensino de
Ciências para a etapa final da educação básica é possível observar a preocupação dos elaboradores com a articulação entre
os conhecimentos teórico e prático. Do ponto de vista metodológico implica dizer, da relação a ser feita no processo do ensino, entre os conhecimentos trazidos pelo aluno, assimilados
objetivamente do meio em que vivem e das relações sociais que
estabelecem com outras pessoas, com os conhecimentos sistematizados a serem aprendidos na escola, produto do acervo
cultural da humanidade.
Pedagogicamente falando, os conteúdos programáticos
previstos nos currículos das escolas, devem ser desenvolvidos
para além do conhecimento sistematizado, contextualizadamente, possibilitando desse modo, o acesso e a construção de
novos conhecimentos e forma de conhecer a realidade em que
vivemos. Portanto, no ensino ciência Química como de outras
disciplinas, o conhecimento científico a ser construído tem
como ponto de partida o conhecimento que o jovem traz para a
sala de aula, tendo em vista transformá-lo.
As informações, portanto, precisam ser convertidas pelos
professores em conhecimentos a serem ensinados, transformados e assimilados, mediante a interação do aluno no processo
do ensino, como sujeito da aprendizagem. O processo de transposição didática do conteúdo das informações implica um traInstituto Federal do Maranhão / Editora IFMA | 37
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balho criterioso de pesquisa, exigindo tempo e fontes de estudo
de natureza interdisciplinar.
Em termos ideais, esse propósito é o que se busca, mas
sabemos que a jornada pedagógica, confrontada com a realidade profissional do professor, prova que nem sempre é possível
dada as condições de vida e de trabalho do profissional docente.
A ausência de uma política que reconheça a importância do trabalho do professor reflete o padrão e a vulnerabilidade dos planos de cargos e salários para os profissionais da carreira, em detrimento da valorização e do desenvolvimento do profissional.
Superar os problemas sociais que se configuram no século XXI, em decorrência do processo de industrialização e globalização da economia certamente não são exclusividade da
educação ou da docência. Seguramente, trata-se de tarefa dos
dirigentes das inúmeras nações imersas no caos social e ambiental que emerge do passado e se agrava no presente, contudo, a ação educativa, neste particular, se reveste da maior importância, quando cumpre o papel de elevar a consciência das
pessoas na perspectiva de construção de uma nova sociedade,
mais humanizada e menos excludente.

Considerações Finais
Vimos que, em acordo com os objetivos da educação básica, formulados nos projetos de leis e diretrizes educacionais,
elaborados com a participação de educadores pesquisadores e
atuantes no magistério, é esperado que os sujeitos dessa educação recebam uma formação integral. Para isso, as escolas devem organizar o processo educativo, criando oportunidades de
aprendizagem e educação do aluno em todas as suas dimen38 | Instituto Federal do Maranhão / Editora IFMA
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sões – intelectual, afetiva, social, física, política, ética e estética.
A abrangência dessa educação deve atingir os mais variados níveis culturais da sociedade. Está claro, portanto, a importância
da articulação do ensino na área das Ciências integrado às condições objetivas da vida do ser humano na sociedade.
O contexto da produção das condições objetivas, a tecnologia e a informatização, são partes da realidade social brasileira e devem formar unidade de estudo no ensino das Ciências,
em especial no ensino de Química. A articulação da educação
básica com o trabalho deverá ser considerada do ponto de vista da formação integral dos alunos na perspectiva que venha
no futuro intervir na realidade em que vive. Esse conjunto de
elementos constitui um desafio para os professores, não só no
sentido de promover o acesso ao saber científico e tecnológico aos alunos, mas também, para sua formação permanente,
num esforço pessoal e profissional haja vista contribuir rumo
às transformações sociais até aqui pontuadas.
Parece claro que uma das funções do ensino de Ciências nas escolas fundamental e média é aquela
que permita ao aluno se apropriar da estrutura

do conhecimento científico e de seu potencial explicativo e transformador, de modo que

garanta uma visão abrangente, quer do processo
quer daqueles produtos – a conceituação envolvida nos modelos e teorias – que mais significativamente se mostrem relevantes pertinentes para
uma inclusão curricular. Essa estrutura –convenientemente – apropriada pelo aluno durante os
anos de escolaridade mediante a abordagem de
conceituação pertinente, isto é, dinamicamente
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construída e “recheada” com informações oriundas das teorias – é que poderá possibilitar a abordagem científica dos fenômenos e situações, tanto
no interior da escola como em seu exterior, quando o aluno dela estiver afastado, também após o
período de escolarização, até porque estará consciente de que sua formação será sempre continuada, para além dos muros da escola (DELIZOICOV
et al, 2011, p. 71).

Com a visão acima, não fica dúvida acerca da complexidade em que está imerso o processo do ensino de Ciências,
como também, a evidência da relevância do papel do professor
à frente do processo de formação, tendo em vista a mediação
dos saberes e valores culturais a serem compartilhados, quando
há a intencionalidade de transformações na natureza e na sociedade. É necessário assinalar que a formação humana não é
exclusiva da instituição escolar, mas, compreendida a necessária organização do conhecimento sistematizado, resta à escola
o desempenho competente de sua função social na difusão da
cultura científica e tecnológica.
As transformações requeridas pela sociedade dependem
sobremaneira do avanço das ciências e da educação. A primeira, tendo em vista promover inovações científicas favoráveis ao
franco desenvolvimento das sociedades. À segunda, a formação dos quadros humanos com qualificação científica e técnica para o desempenho adequado das diversas funções exigidas
nos postos de trabalho. Com igual importância, a pesquisa,
para a modernização e elevação do patamar tecnológico com
aplicação no setor de produção de bens e serviços essenciais à
vida das pessoas.
40 | Instituto Federal do Maranhão / Editora IFMA

É fato, também, que nem sempre os avanços das Ciências foram utilizados eticamente, com a finalidade de melhorar as condições de vida das pessoas. Na atualidade, vivemos a
insegurança pela iminência de uma guerra nuclear, disputada
entre as grandes potências mundiais, cujo poder econômico
propiciou investimentos de altíssimo custo no arsenal bélico
de efeito devastador para a população e o planeta. Contrário à
destruição cresce a cada dia o movimento pela paz e em defesa
da vida. À educação, sempre, caberá importante papel no sentido de fomentar o ideal de preservação da natureza e da Terra,
alicerçada em princípios de sustentabilidade.
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cação em Ciência, meados de 1958 por Paul Hurd (DEBOER,
1991). Atualmente, os posicionamentos das políticas educatinante nesta área da educação (ATKIN; HELMS, 1993).
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Tal enfoque, associado às iniciativas de desenvolvimento
das propostas curriculares no ambiente escolar e às práticas de
ensino, tem contribuído para as discussões sobre os conceitos de
“alfabetização científica” (adotado nos países cuja língua dominante e/ou oficial é o francês, além de Portugal, Brasil e Espanha)
em algumas ocasiões bastante politizadas (CHASSOT, 2003).
Surgem sinônimos como “compreensão pública da ciência” (de origem e aplicação comum no Reino Unido) e “cultura
científica” (designação adaptada pela Organização das Nações
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO).
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mento. Os três eixos são: (a) o entendimento básico de termos e
conceitos científicos, reforçando a importância dos debates relacionados aos conteúdos curriculares próprios das ciências; (b)
a compreensão de como a natureza da ciência e demais fatores
interferem na prática educativa, desencadeando o fazer científico a partir de estratégias didáticas e processos de investigações
em sala de aula; e (c) a percepção das reações entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, possibilitando uma visão total e
moderna da ciência que envolve o homem e a natureza.

Alfabetização científica das Ciências no Ensino Médio

Alfabetização e letramento, como aspecto da linguagem
escrita, constituem por primazia foco de vários estudos e investigações. Linguistas e educadores consideram alfabetizar e letrar processos distintos (MARCUSCHI, 2007), embora algumas
vezes estejam inter-relacionados.

Partindo-se da didática das Ciências no Ensino Médio, a
alfabetização científica possibilita maior curiosidade e criticidade por parte dos estudantes, na perspectiva de formá-los enquanto pessoas cientes de seu papel social frente às constantes
interações da ciência e tecnologia com a natureza.

Quanto às demais designações, Sabbatini (2014) afirma
que apesar da semelhança, o conceito de cultura científica é
mais abrangente que alfabetização científica. Porto (2009), por
sua vez, considera cultura científica inerente ao processo de
produção e difusão do conhecimento.

Nessa perspectiva, as novas propostas curriculares para
o ensino de química, física e biologia têm conduzido as práticas
docentes para a formação de indivíduos que saibam analisar suas
próprias posturas e atitudes e as tomadas pelas outras pessoas.

Para a American Association for the Advancement of Science
(AAAS), a alfabetização científica está intrinsecamente relacionada
ao desenvolvimento de habilidades que para tornar o indivíduo capaz de reconhecer o mundo natural e suas diversidades.
Os eixos estruturantes da Alfabetização Científica (SASSERON; CARVALHO, 2008) surgiram após estudos representativos que apontavam ideias e habilidades para o seu desenvolvi44 | Instituto Federal do Maranhão / Editora IFMA

O ensino médio como elemento da educação básica,
tem uma função primordial de contribuir para a formação do
indivíduo para além da vida escolar, alargando sua participação atuante como cidadão na vida social. Com essa concepção,
não se pode mais aceitar uma visão reducionista sobre o ensino
médio descrevendo seu objetivo apenas a preparação o ensino
superior e/ou à função de formação profissionalizante. Deve-se reconhecer que nesse espaço devem ser geradas oportunidades que permitam aos educandos formar capacidades como
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abstração, pensamento sistêmico, criatividade, curiosidade, capacidade de pensar múltiplas hipóteses para a solução de um
problema, trabalhar em equipe, disposição para o risco, saber
comunicar-se, buscar conhecimento, procurar e aceitar críticas
inerentes à formação de cidadão emancipado.

saberes e oportuniza ao estudante o reconhecimento do caráter

É coerente apontar, que um dos principais enfoques do
Ensino Médio, se não o principal, seja preparar o aluno para a
vida (BAZZO, 2007). Na perspectiva da CTS (Ciência, Tecnologia
e Sociedade), o cidadão deverá ser capaz de entender os fenômenos da natureza e atuar de forma coincidente e crítica em todas as
suas tomadas de decisões pessoais e cotidianas (MAROJA, 2007).
Para alcançar este objetivo, os currículos escolares de Química
devem transcender a abordagem convencional aplicada por pro-

O conhecimento químico permite ao estudante assu-

fessores de Química nos três anos do ensino médio, como por
exemplo, a memorização de fórmulas (MAROJA, 2007).
Em suas orientações, os Parâmetros Curriculares Nacionais, PCN’s (BRASIL, 2002) implicam que os conhecimentos
químicos devem ser explorados de forma contextualizada a
realidade sociocultural do aluno. O que exige novos direcionamentos metodológicos e teóricos para o ensino de Química.
A ciência, como papel formativo no Ensino Médio, abrange o “letramento científico”, que sugere garantir um conhecimento crítico do mundo e do tempo atual. O letramento científico, aqui assimilado como a capacidade de instigar o conhecimento científico para fins de questionamentos e análises de
ideias e fatos, reflete sobre os fundamentos dos mais variados
46 | Instituto Federal do Maranhão / Editora IFMA

histórico e momentâneo do saber científico, bem como a interação com outras formas de conhecimento e princípios, conforme
a Base Nacional Comum Curricular – BNCC (BRASIL, 2016).
mir opinião e agir com consciência, por exemplo, ao analisar
um rótulo de determinado alimento e identificar a presença de
possíveis alérgenos que possam desencadear reações alérgicas.

Conhecimentos científicos como agentes partícipes de
transformação

Os conhecimentos construídos no cotidiano advindos da
prática social divergem dos conhecimentos escolares (também
chamados de formais e científicos) decorrentes de orientações
intencionais e explícitas dos professores nas escolas (POZO;
CRESPO, 2009).
Contudo, não há transformação de um sistema de conceitos, como muitos pensam. Vigotsky (2000) esclarece que esses conhecimentos se relacionam e se influenciam, permitindo
assim a evolução de ambos. Pois a “consciência dos conceitos
se dá por meio da geração de uma rede de conceitos, baseada
em definidos vínculos recíprocos comuns, e que tal conquista
de consciência dos conceitos os transforma em arbitrários” (VIGOTSKY, 2000, p. 295).
É notório, que professores e saberes científicos são agentes transformadores da sociedade, da cultura, da tecnologia e
do ambiente onde estão inseridos. E são através de atividades
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zes de compreender o mundo e conseguir melhorá-lo por meio
do saber científico numa “prática libertadora” (FREIRE, 2006).

Estado da arte do estudo em alfabetização científica
com aplicações em química
Uma pesquisa bibliográfica realizada entre 2016 e 2017
sobre Alfabetização Científica no ensino de química (Tabela 1)
demonstra que a contextualização de conceitos químicos, o uso
de temáticas sociais e a interdisciplinaridade contribuem efetivamente para a formação de cidadãos mais investigativos e
conscientes de seus deveres e obrigações com a sociedade. Propostas que contribuem para um ensino de Química com novas
abordagens e privilegiem para o progresso do processo formativo crítico dos alunos.
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Degradação de
rios por esgotos
domésticos.
Conhecimentos
prévios dos alunos,
experimentos
em laboratório,
elaboração
de relatórios.
Formulação
de hipóteses,
Argumentações,
Reflexão sobre
impactos ambientais,
Investigações das
reações na fabricação
dos sabões e
detergentes.
Ensino
Médio

Alfabetizados não apenas na leitura e escrita, mas capa-

Química
orgânica (ácidos
graxos, sabão
e detergente),
Físico-química
(reações
químicas e
solubilidade)
e Química
ambiental
(impactos
do descarte
inadequado).

constrói o conhecimento.

Estimular atitudes e
valores relacionados
à cidadania por
meio da discussão
de aspectos
sócio, científico e
ambiental.

do conhecimento, pois são nas relações intersubjetivas que se

Sabão,
detergente e
os problemas
ambientais

o detentor e transmissor do saber para tornar-se o mediador

Metodologia da
problematização

(SASSERON; CARVALHO, 2008). Aqui, o professor deixa de ser

População

assim a alfabetização científica e formação de cidadãos críticos

Conteúdo de
Química

póteses e encontrando soluções para problemas, promovendo

Objetivo da Pesquisa

guando e mensurando condições, construindo e sugerindo hi-

Temática

alunos se tornam seres ativos na busca de informações, averi-

Tabela 1: Artigos com abordagens de Alfabetização Científica aplicado no Ensino de
Química

investigativas e reflexivas, mediadas por professores, que os

RIBEIRO;
MAIA e
WARTHA,
2010.
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Propor temática
e recursos para
inserção dos
conceitos de
nanotecnologia.

Diluição de
Desenvolver
soluções
habilidades
químicas.
cognitivas por meio
de unidade didática e
ensino investigativo.

Nanotecnologia

Soluções
químicas

Átomos,
moléculas,
propriedades de
materiais.

Ensino
Médio

Análise de dados.
Construção de
hipóteses. Prática
reflexiva orientada
para planejamento
das aulas discursivas.
Experimentos
em laboratório.
Investigar conceitos e
hipóteses.

Ensino
Imagens de
Fundamental estruturas químicas
tridimensionais
análogas a objetos do
cotidiano. Músicas.
Quebra-cabeças.

MIRANDA;
SUAR e
MARCONDES,
2015.

PEREIRA e
SANNOMIYA,
2010.

LEÃO;
OLIVEIRA e
DEL PINO,
2015.
Promover
alfabetização
científica para jovens
e adultos

Alimentos

Conhecimentos
prévios dos alunos.
Mapas conceituais.
Tratamento
Ciências, Tecnologia
e Sociedade
(CTS). Vertente
construtivista.

BRABO;
CAJUEIRO;
VIEIRA, 2017.

Ensino
Experimentos.
Fundamental Vídeos. Ilustrações.
Formação de
conceitos científicos.
Leitura e escrita
científica.

Química
ambiental
(Tratamento e
qualidade da
água e fontes
poluidoras).

Conexão das técnicas
Cloze e P.O.E.
(Prediga, Observe e
Explique).

Tratamento de
água em áreas
ribeirinhas

Ensino
Processamento,
Médio
composição
química e
conservação
de alimentos,
alterações de
estados físicos da
matéria.

SANJUAN;
SANTOS;
MAIA; SILVA
e WARTHA,
2009.

Averiguação dos
conhecimentos
prévios dos
estudantes sobre
maresia, corrosão
e ferrugem.
Formulação de
hipóteses. Realização
de experimentos.
Leitura de textos.
Exibição de
filmes. Elaboração
conceitual
eletroquímico
sobre os fenômenos
abordados.

Ensino
Médio

Eletroquímica
(oxidação,
redução,
corrente elétrica,
condutibilidade
elétrica em
soluções e
potenciais).

Desenvolver unidade
didática sobre
Maresia. Proposta
contextualizada do
fenômeno presente
na região do litoral.

Maresia
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Desenvolver um
jornal da Química
empregando
matérias jornalísticas
interdisciplinares.

Explorar uma
embalagem de
leite, contrapondo a
interdisciplinaridade
e a contextualização.

Leite

Ligações
químicas

Proporcionar a
compreensão
de fenômenos
relacionados com a
luz.

A crise
estomacal de
Lewis (Reações
Químicas).
Tráfico de
elétrons
(Ligações
Químicas) e
Corrupção na
Tabela Periódica.

Ensino
médio

Jornal científico com
aspectos lúdicos.
Aulas diferenciadas
com uso do jornal.
Questionários
Questionamentos
dos alunos com
a metodologia
abordada.
Engajamento com a
aula e aumento na
participação durante
a aula.

Ensino
Questionamentos.
Fundamental Formulação de
questões-problema.
Aproximações com
especialistas (troca
de saberes). Estímulo
do pensamento
cognitivo.

COSTA, 2007

MILARÉ;
FILHO, 2010.

BRITO;
FIREMAN,
2016.

Vídeos. Textos.
Efeito da refração Ensino
Fundamental Ensino por
e composição
averiguação, através
da luz
da resolução de
problemas reais com
espaço e tempo para
arguições, testes de
hipóteses, mudança
de informações e
sistematizações de
ideias.

Composição
e propriedade
química do
leite (Química).
Unidades de
medida, calor,
temperatura
e Energia
(Física). Cadeia
e pirâmide
alimentar,
digestão,
microrganismo
(Biologia).

DILL;
RICHTER e
SIQUEIRA,
2013.

Ensino
Indagações.
Fundamental Contextualização.
Planejamento e
roteiro de uma peça
teatral. Dramatização
feita pelos alunos, de
forma autônoma, em
sequência de 4 atos
da “Dança do átomo”.

Promover e planificar Estrutura
do átomo,
saberes sobre a
ionização; saltos
estrutura atômica.
quânticos de
elétrons e fissão
nuclear.

De onde vem o
arco-íris?

Átomos
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FONSECA;
Investigar o caráter
LOQUERCIO,
social e familiar
2013.
trazido pelos alunos
(saberes nutricionais
e alimentares).
Mapa conceitual.
Estudo temático e
suas derivações com
abordagens biológica,
social, ambiental e
econômica.
Ensino
Médio
Nutrição

Relacionar nutrição
ao ensino de química
e contextualizar seus
conceitos.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Composição
química e efeitos
nutricionais
dos alimentos.
Aspectos
bioquímicos
relacionados
aos nutrientes
alimentares.

Seminários. Jogos
pedagógicos: Jogo
de dominó Químico”
(Tabela periódica),
“Jogo Quimicaleiro
divertido”
(Propriedades
coligativas) e “Jogo
Quimicaleiro
divertido” (Reações
orgânicas).
Questionários.

Ensino
Médio
Desenvolver
proposta de ensino
em Química de forma
temática usando
jogos pedagógicos.

Tabela periódica,
Propriedades
coligativas
e Reações
orgânicas.
Jogos químicos

Experimentos
alternativos.
Contextualização do
tema.

Ensino
Médio

Pilha de Daniel
Desenvolver uma
(Físico-química).
pilha eletroquímica
empregando material
alternativo.

SOUSA, 2014

SOARES, 2014.

LOPES, 2006.

Pilhas

Experimentos
alternativos, usando
corantes naturais.
Argumentações.
Questionamentos.

Ensino
médio

Significados de
ácidos, bases e
indicadores de
pH.

Utilizar corantes
como indicadores
ácido-base.

SILVA, 2014.

Corantes
naturais

Histórias em
quadrinhos.
Verificação dos
conhecimentos
prévios dos alunos.
Questionários.
Contextualização.
Investigação e
argumentações.

Ensinos
médio e
fundamental

Poluição e
resíduos sólidos.

Aplicação de
historinhas em
quadrinhos como
metodologia de
ensino na Educação
Ambiental.

Poluição
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Alfabetização científica na formação do docente de química

Formar educadores conscientes de seu papel como agentes
transformadores é proporcionar uma educação de qualidade que
prime em correlacionar às vivências dos alunos, o cotidiano e as
abordagens da sociedade com a ciência. Ser professor deve estar
para além de ter uma “boa” didática ou saber transmitir o conteúdo, o mesmo precisa envolver-se pedagogicamente e politicamente com o ensino de forma a mediar o processo em que o estudante
logre êxito em sua aprendizagem, ampliando sua visão de mundo
e apreensão dos conhecimentos historicamente construídos.
Debates referentes à formação inicial de professores demonstram demasiada relevância na busca por novas orientações.
Ressaltam a prioridade e urgência em reconsiderar o processo formativo, que não estar sendo suficiente para uma formação sólida
e adequada à realidade escolar (SILVA; SCHNETZLER, 2001; MALDANER, 2006; SANTOS et al., 2006).
Dialogar sobre a formação inicial e continuada é também
entender os fatores que atrapalham ou ajudam as modificações
nos modelos de ensino. Pesquisadores das práticas reflexivas
concordam que uma das possibilidades do professor se apropriar de uma postura reflexiva é a partir da socialização, pois ao
refletir sozinho ou em grupo, ele elabora e critica suas teorias/
práticas e compreende quais os meios sociais que refletem suas
experiências docentes. Docentes mais experientes têm um papel fundamental e alterador da pessoa e de sua prática profissional quando estes contrapõem suas ideias (MELLADO, 2003;
TOLEDO; ARAÚJO; PALHARES, 2005).
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As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de
Professores para a Educação Básica – DCN (BRASIL, 2002), traz
em seus discursos a fragilidade e o precário processo de formação destes profissionais. O que requer uma grande reforma dos
currículos de todos os cursos de licenciatura do país e a implantação de uma nova dinâmica aos cursos (OSORIO, 2018).
Assim, os cursos de formação inicial de professores devem proporcionar aos licenciandos vivências que possibilitem
o desenvolvimento mais efetivo de sua futura prática docente
para uma formação crítica e reflexiva. Os futuros professores,
ao pensar sobre suas ações e concepções, estão dando essencial relevância para que haja o desenvolvimento de atividades
de ensino mais apropriadas, por exemplo, voltada para a reflexão crítica da prática docente através Processo de Reflexão
Orientada – PRO (SUART; MARCONDES, 2018).
O papel do professor, enquanto participante, condutor e
interceptor das interações educativas, precisa além da competência profissional, de um repertório bastante diversificado das
habilidades sociocognitivas centradas nas relações interpessoais. Por exemplo, o professor deve ter a capacidade de planejar,
averiguar e fornecer opinião, assim, como planejar e coordenar
atividades em grupo e ter percepção de uma necessidade imediata de mudança.
Sasseron e Carvalho (2008) propuseram indicadores da
Alfabetização Científica. Eles referem-se: (a) ao trabalho com
as informações e com os relatos disponíveis, seja por meio da
organização, da seriação e da classificação de informações; (b)
ao levantamento e ao teste e medições de hipóteses construíInstituto Federal do Maranhão / Editora IFMA | 57
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das que são realizados pelos estudantes; (c) ao estabelecimento
de explicações sobre fenômenos em estudo, buscando defesas
para torná-las mais robustas e estabelecendo previsões delas
advindas; e (d) ao uso de raciocínio lógico e raciocínio proporcional durante a averiguação e a comunicação de ideias em situações de ensino e aprendizagem.

Alfabetização científica no ensino de química: dados
contemporâneos

A química contemporânea, como ciência aplicada e ordenada, rompe tanto com o racionalismo formal quanto com o
materialismo ingênuo (LÔBO, 2008). A sua história aponta uma
superação e racionalidade cada vez mais progressiva, a partir
de processos de rupturas das convicções anteriores, buscando
a superação dos obstáculos e o desenvolvimento da razão.
No contexto social, a modernidade tem exigido o desenvolvimento de novos produtos comerciais e a química tem um
papel central no atendimento a essa diversidade de demandas,
como o conhecimento da composição, propriedades e transformações das substâncias. Estas ênfases temáticas sugerem
parametrizar a proposição de currículos de química na escola
básica, e direcionar uma seleção e abordagem apropriada de
conceitos fundamentais nesta área do conhecimento.
Neste sentido, contextualizar o conhecimento científico e,
mais especificamente, o conhecimento químico, na maioria das vezes, é abdicado em prol de uma epistemologia positivista tecnicista.
Entende-se que o como e o porquê presentes nas narrativas históricas sugerem resgatar essa contextualização, bem como colaborar
para a aprendizagem da leitura, para a busca de textos narrativos,
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e para o estímulo ao retorno de uma disciplina com menos algoritmos e mais conceitos (STRACK; LOGUERCIO; DEL PINO, 2009).
O entendimento e a produção oral e escrita dos alunos
em química envolvem o progresso de uma linguagem que não
se resume ao reconhecimento de nomenclatura, grandezas,
unidades e códigos específicos da disciplina. Desse modo, não
basta identificar, classificar ou nomear. É necessário interpretar para entender as informações apresentadas sob diversas
formas, como gráficos, tabelas, símbolos, fórmulas e equações
químicas, fazendo a interação delas com conhecimentos oriundos de outras áreas. Isso envolve reconhecer desde o uso diário
de materiais naturais e sintéticos até as inúmeras consequências da química no desenvolvimento mundial, nos problemas
relacionados à qualidade de vida das pessoas, nos impactos
ambientais das aplicações tecnológicas da química e nas decisões solicitadas aos indivíduos pelo emprego de tais tecnologias (FERREIRA; MORAIS; NICHELE; DEL PINO, 2007).
Hoje, concede-se ao ambiente acadêmico uma importância similar ao aprendizado dos conteúdos e procedimentos
científicos, o conhecimento sobre a própria natureza da ciência
e de sua relação com a sociedade e a cultura. Consequentemente, os currículos de ciências de muitos países têm agregado recomendações e conteúdos, que apontam nesta direção (ADÚRIZBRAVO; IZQUIERDO; ESTANY, 2002).
Assim, um dos aspectos que deve ser levado em consideração é a contextualização do conhecimento químico, que
se traduz na vinculação dos conteúdos às todas as dimensões,
através de uma abordagem de temas sociais e de situações reais
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no cotidiano dos estudantes. A contextualização vem se apresentando como peça importante para a eficácia no processo de
ensino-aprendizagem de química.

amplamente entendida como técnica – saber ins-

Autores como Ricardo (2007) apoiam que a essência da
contextualização mora em problematizar a relação entre esses
dois mundos – conhecimento científico e conhecimento cotidiano. Com a contextualização, não se anseia partir do que o
aluno já sabe para alcançar o conhecimento científico, visto que
esse não pode ser considerado polimento do senso comum. É
preciso oferecer alternativas para que os alunos sintam a necessidade de buscar novos conhecimentos. Pode-se, por exemplo,
mostrar que o conhecimento do senso comum é importante,
porém a maioria das vezes precisa de um olhar crítico, por não
se constituir um fim em si mesmo e nem ser suficiente para
explicar as situações do cotidiano. Segundo considerações da
BNCC (BRASIL, 2016):

naturalmente, às chamadas novas tecnologias, que

A juventude que finaliza o Ensino Médio deve ser
capaz de questionar, averiguar e posicionar-se analiticamente no mundo; comunicar-se e intervir em

diferentes contextos, utilizando as várias linguagens (oral, escrita, científica, digitais, artísticas e
corporais); solucionar desvios e erros de forma cria-

tiva e inovadora; conviver com o outro e suas diferenças; reconhecer, expressar e gerir suas emoções;

liderar, empreender e aprender continuamente.
Essas aprendizagens se fundem, por sua vez, às

demais dimensões formativas: “tecnologia”, “ciência” e “cultura”. A “tecnologia”, enquanto extensão

das capacidades humanas pode de início, ser mais
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trumental que vai da posse da escrita à operação

de máquinas, mais comumente ensinadas em percursos profissionalizantes. Esse sentido estende-se,

passaram a ter papel fundamental, não somente
para aproximar as práticas de ensino e de apren-

dizagem da vida cotidiana dos estudantes, como

também para prepará-los para enfrentar os desafios da vida contemporânea (BRASIL, 2016, p. 490).

Considerações finais
Embora se tenha a real necessidade de formar cidadãos
capazes de prover seu próprio sustento, não se pode conceber a
aplicação da Alfabetização Científica às dimensões do trabalho,
ciência, tecnologia e cultura. É essencial que se proporcione o
trabalho por meio do engajamento no processo coletivo de produção de um mundo compartilhado e menos desigual, o que
imediatamente o liga às outras dimensões formativas em análise. É notório que os professores, principalmente, os de escolas públicas, enfrentam dificuldades estruturais e pedagógicas,
como a ausência de laboratórios ou laboratórios inadequados
à prática de aulas experimentais, salas de aula superlotadas e a
desmotivação dos alunos pelas aulas. O que requer dos professores uma busca constante por modelos alternativos (NUNES;
ADORNI, 2010). Por várias vezes, o fracasso da educação na
escola pública está no sistema (MIRANDA, 2007). Muitos professores, que trabalham 40 horas ou mais, têm que suprir toda
a carga horária e assim acabam ministrando aula fora da sua
formação acadêmica, deixando a desejar a qualidade do ensiInstituto Federal do Maranhão / Editora IFMA | 61
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no. Outra situação que às vezes acontece é o ensino arcaico de
professores, que em final de carreira não se dispõem a refletir e
mudar o seu estilo de ensino.
Aos professores que são responsáveis e comprometidos
com a educação, cabe driblar todos esses problemas a fim de
levar seu aluno a compreender a química como construção humana, compreendendo a sua cooperação no desenvolvimento
científico e tecnológico.
O ensino de química tem passado por fases de intensa
reflexão. Seja em função do elevado índice de reprovação e de
evasão escolar, seja pela desmotivação dos alunos pelas aulas
tradicionais marcadas pela prática de memorização de conceitos e fórmulas.
Timidamente, este cenário começa a ser transformado.
Inicialmente, com as reformulações dos projetos políticos pedagógicos dos cursos, em seguida, com as mudanças de concepções dos professores formadores, até alcançar o foco principal, que são as ações reflexivas da prática docente de cada
professor. Encontros nacionais de pesquisa em educação, fóruns de discussão e programas de iniciação à docência, como o
PIBID, vem somar efetivamente para estas reflexões enquanto
espaços de debates na área de ensino e educação.
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Introdução
A aprendizagem e o ensino da química abordados na forma tradicional tem sido objeto de críticas através de pesquisas,
com destaque para a experimentação ilustrativa, a participação
passiva do aluno no processo e sua aprendizagem mecânica e
memorística.
O resultado desses estudos revela um novo momento
com referenciais teórico-metodológicos sobre atividades experimentais, proporcionando uma percepção diferenciada sobre
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as práticas de ensino, “possibilitando a diversidade de abordagens” e exigindo uma “mudança do papel da escola para sociedade” (SILVA et al., 2010, p. 245).
A experimentação, no ensino ciências naturais sob uma
concepção construtivista, pode ser constituída a partir da execução de “experimentos dedutivo-racionalistas ou hipotético-dedutivistas” (BORGES, 2007, p.28). Neste processo, a idealização da
teoria pode ser precedida a partir de observações e confrontos
com a realidade baseada na interação significativa da prática experimental com a teoria, seja ela a científica estudada em sala
aula ou as implícitas presentes no senso comum (MORIN, 2005).
Para uma implementação adequada desta proposta de
ensino, o papel do professor reveste-se da maior importância,
despertando a curiosidade e o interesse permanente do aluno,
tendo em vista buscar o conhecimento necessário à compreensão dos problemas que está estudando, além do espírito crítico
mediante o que percebe e compreende.
A mudança na forma como a experimentação é
implementada no ensino de ciências passa grandemente pela formação dos professores [...] no
sentido de adquirir competências sobre: Ensino
em ambientes práticos de aprendizagem, incluindo o laboratório e o campo, potenciando a participação ativa dos alunos através do seu envolvimento em investigações práticas (hands-on) e análise
crítica (minds-on); Desenvolvimento de materiais
de ensino adequados, tais como guiões de exploração, protocolos interativos, instrumentos de observação e de avaliação do trabalho experimental;
Uso de novas tecnologias, nomeadamente aquisi70 | Instituto Federal do Maranhão / Editora IFMA

ção automática de dados (interfaces e sensores),
calculadoras gráficas, programas informáticos,
simulações; Dinâmica de grupos e técnicas de comunicação (interação entre alunos, expressão de
ideias) (DIAS, et al, p. 41)

Enquanto estratégia de ensino-aprendizagem é importante a difusão da experimentação entre professores e acadêmicos dos cursos de licenciatura (GIORDAN, 1999). No ensino
das Ciências Naturais, a realização de experimentos com fins
de comprovação dos fenômenos tem sua importância, no entanto, a execução de experimentos meramente ilustrativos, que
se configuram, principalmente, em seguir um roteiro pré-estabelecido com resultados bem definidos para comprovações
experimentais da teoria, sem garantir a relação teoria-prática
(SILVA; MACHADO; TUNES, 2015) e uma aprendizagem significativa (GUIMARÃES, 2009), reproduz meramente o conhecimento colocando o professor como centro do processo, desconsiderando o aluno como o sujeito da aprendizagem.
As visões progressistas de educação, apoiadas na concepção freiriana e suas contribuições ao ensino de ciências, propõem
a aquisição do conhecimento a partir de abordagens problematizadoras em detrimento à educação bancária, que, segundo Freire
(1996), é a transmissão do conhecimento realizada de maneira
vertical e não dialógica, na qual o conhecimento é transferido aos
alunos e estes precisam recebê-lo de forma acrítica.
Nessa perspectiva, a experimentação problematizadora
é uma estratégia didática que une a problematização defendida
na pedagogia freiriana com o ensino de ciências, com o objetivo
de superar o caráter meramente ilustrativo ao qual é atribuída
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à experimentação (GONÇALVES; MARQUES, 2011). Francisco
JUNIOR, Ferreira e Hartwig (2008, p. 34) defendem que “o conceito de experimentação problematizadora almeja ir além da
experimentação investigativa na medida em que propõe a leitura, a escrita e a fala como aspectos indissociáveis da discussão conceitual dos experimentos” o que de fato vai ao encontro
da pedagogia freiriana, na qual o diálogo é apontado como fator impactante no processo do ensino e da aprendizagem.
Com o propósito de transpor as premissas da pedagogia
freiriana, para a experimentação na educação formal usando
uma sequência para a execução de atividades problematizadoras, foi estruturado por Delizoicov (1991) e Muenchen e Delizoicov (2012) três Momentos Pedagógicos (3MP): Problematização Inicial, Organização do Conhecimento e Aplicação do
Conhecimento (Figura 2).
Figura 2: Três Momentos Pedagógicos (3MP).

A etapa da Problematização Inicial é um momento caracterizado por questionamentos que oportunizam a reflexão sobre assuntos que os alunos conheçam ou vivenciam no dia a dia.
Esse é um espaço que tem por característica a contextualização,
pois os conhecimentos prévios dos alunos serão utilizados para
desenvolver discussões (MUENCHEN; DELIZOICOV, 2012).
Entretanto, é necessário que o saber comum seja promovido à criticidade e à curiosidade científica. Dessa forma,
os MPs são caracterizados também como um espaço em que
os estudantes sentirão a necessidade de novos conhecimentos
para obter compreensão das problemáticas propostas de forma
mais ampla, o que gera a importância da Organização do Conhecimento (GEHLEN; MALDANER; DELIZOICOV, 2012).
A terceira etapa, a Aplicação do Conhecimento, é voltada
para a discussão sistemática do conteúdo na medida em que
propõe não somente confirmação experimental dos conteúdos
previamente estudados. Nesta fase, o professor antes, durante e
após a execução do experimento, deve empregar questionamentos que instigue o aluno a observar, analisar, expressar o pensamento e discutir criticamente. Neste último MP, faz-se ainda um
retorno ao primeiro, uma vez que o aluno agora possui os pré-requisitos conceituais para interpretar as situações problemas
durante o experimento (MUENCHEN; DELIZOICOV, 2012).

Experimentos problematizadores no ensino de química

Fonte: Elaborada pelo autor.

72 | Instituto Federal do Maranhão / Editora IFMA

No ensino de química, é notório o quantitativo de estudos que explora e destacam a importância da experimentação
em diversas vertentes, seja por investigação ou problematização,
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Na tabela 2, foram listados alguns trabalhos, a partir de um
estudo exploratório, considerados significativos. Trata-se de propostas experimentais problematizadoras no ensino de química
que representam sugestões já aplicadas às atividades experimentais numa perspectiva dialógica, investigativa e problematizadora.
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Fundamentos Teóricos e
Práticos para a
Aplicação em
Salas de Aula de
Ciências

Promover a observação crítica
do fenômeno
em estudo.

Levar os alunos
a refletir sobre
o questionamento: Por que
as frutas escurecem?

Um Estudo Sobre a Oxidação
Enzimática e
Prevenção do Escurecimento das
Frutas no Ensino
Médio

Experimentação
Problematizadora:

Objetivo da
Pesquisa

Eletroquímica

Funções Orgânicas

Conteúdo de
Química

Alunos de um
curso pré-vestibular

Alunos do 3º
ano do EM

População

Coleta de dados a partir
de roteiro e ficha de
observação. Experimento com lâmina de
ferro metálico submersa
em solução de sulfato
de cobre. Registro dos
aspectos dos materiais
antes e depois dos procedimentos, análise e
discussão.

A turma foi dividida em
3 grupos para a realização do estudo do escurecimento das frutas.
Repartiu-se diferentes
frutas em três partes da
qual uma não foi adicionado nada, e nas outras
duas foram adicionadas
vitamina c e suco de
limão

Metodologia da
problematização

Registro dos
dados, formulação de hipóteses a partir
da análise
dos mesmos
e aprendizagem.

Alunos entenderam o
porquê frutas
tratadas com
ácidos não
escurecerem.

Resultados

FRANCISCO
JUNIOR et al.
(2008)

CARVALHO;
LUPETTI;
FILHO (2005)

Referências

como forma de favorecer a aprendizagem, bem como sua importância no que diz respeito à prática pedagógica do professor.

Nome do
Trabalho

Tabela 2: Trabalhos Aplicados em Experimentação Problematizadora

Capítulo 4
Capítulo 4
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Desenvolver o
conteúdo de
gases a partir
da elaboração
de um Digestor Anaeróbio
(DA).

Compreender
a causa da
incrustação de
minerais

Desenvolver
os conceitos
sobre gorduras
em química
orgânica relacionando-os
com a saúde
humana e a
qualidade dos
alimentos.
Reconhecer a
presença da
Química na
determinação
das calorias
presentes nos
alimentos

Uso de um Digestor Anaeróbio
Construído com
Materiais Alternativos para
Contextualização do Ensino de
Química

A experimentação problematizadora na perspectiva do aluno:
um relato sobre
o Método.

Educação Química para o
desenvolvimento sustentável
usando como
tema problematizador os óleos e
as gorduras

Experimentação
Problematizadora: Como são
Determinadas
as Quantidades
de Calorias nos
Alimentos.

Levar os alunos
a compreender os estados
físicos de diferentes substâncias a partir
das interações
intermoleculares

Uma Abordagem
Problematizadora para o Ensino
de Interações
Intermoleculares e Conceitos
Afins.

Termoquímica

Funções Orgânicas

Tabela Periódica

Estudo dos
Gases

Interações
intermoleculares

Alunos do 2º
ano do EM

Alunos do 3º
ano do EM

Alunos do 1º
ano do EM

Alunos do 2º
ano do EM

Alunos do 1º
ano do EM

Queima de alimento e
determinação do calor
de combustão liberado. Registro dos dados
obtidos e observações.
Discussão da quantidade de calorias presentes
no alimento em estudo.

Exibição do filme o “O
óleo de Lorenzo”, pesquisa da presença das
substâncias em estudo
em rótulos de alimentos
e cálculo do índice em
óleos e gorduras comerciais.

Registro, análise dos dados
e discussão
em sala de
aula.

Contextualização do
conteúdo e
aprendizagem
significativa

Compreensão
dos conceitos
de água mole
e água dura
com base na
dissolução
de minerais
de cálcio na
água.

Levantamento de hipóteses, discussão,
manifestação
de diferentes
pontos de
vista.

Elaboração do digestor
anaeróbico, preenchimento com biomassa,
discussão das características com os alunos,
produção e teste do gás
combustível.

Foi feita a classificação
da água em mole ou
dura. A partir do enxague, utilizando água
destilada (mole), da torneira e solução 0,5 gL-1
de dióxido de cálcio
(dura), foram discutidas
as causas de incrustações em chaleira, chuveiros e tubulações.

Compreensão
do conteúdo
de interações
intermoleculares a das
discussões e
levantamento
de hipóteses
em sala de
aula

Discussão do questionamento “Por que o
O2 e o CO2 são gases à
temperatura ambiente,
enquanto a água e a
gasolina são líquidas?”.
Execução de experimento para prever se
as misturas água/óleo,
água/açúcar, gasolina/
água, gasolina/isopor e
água/álcool resultariam
em misturas homogênea ou heterogênea.

GUIMARÃES;
AIRES; GATTO
(2013)

RODRIGUES;
RAPOSO
(2012)

JESUS, et al.
(2011)

(2009)

REIS et al.

FRANCISCO
JUNIOR (2008)
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Apresentar as
propriedades
de diferentes
combustíveis a
partir de suas
particularidades químicas.
Discussão do
conteúdo de
polaridade
química a
partir de um
experimento de
Cromatografia
em Camada
Delgada (CCD)
utilizando
extratos de
pimentões.

Combustíveis:
uma abordagem
problematizadora para o ensino
de química
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Cromatografia em papel:
reflexão sobre
uma atividade
experimental
para discussão
do conceito de
polaridade

Polaridade
química

Termoquímica e funções
orgânicas

Atividade interdisciplinar
entre química,
português,
matemática,
sociologia,
gestão ambiental e ciências agrárias.

Termoquímica

Compreender a
diferença entre
calor e temperatura.

Desenvolver de
forma interdisciplinar a ética
sócia- ambiental, a partir dos
princípios da
preservação
ambiental pela
técnica de
compostagem.

Termoquímica

Compreender
a eficiência
da combustão
comparando
dois combustíveis.

Compostagem:
Experimentação
Problematizadora e Recurso
Interdisciplinar
no Ensino de
Química

A Experimentação Problematizadora no
Ensino de Química: Avaliação
de uma Proposta
Experimental
para Trabalhar
Conceitos de
Termoquímica.

Alunos do 1º
ano do EM

Alunos do 2º e
3º ano do EM

Alunos do 2º
ano do EM

Alunos do 2º
ano do EM

Alunos do 2º
ano do EM

Problematização inicial guiada através de
questionamentos sobre
interações químicas em
misturas. Realização de
experimento usando
extratos de três tipos de
pimentões e a técnica
de CCD para a separação de metabólitos
secundários.

Problematização inicial
usando a música “Movido a Água”. Diagnóstico
dos conhecimentos
prévios de termoquímica e funções orgânicas
acerca das propriedades
dos combustíveis.

Aprendizagem significativa acerca
da extração
por diferentes
solventes e
interação de
substâncias.

Houve apropriação do conhecimento.

Integração
do conhecimento escolar
com a vida
social dos alunos, desenvolvimento de
aprendizagem
significativa.

Compreensão
do conceito
de calor e
temperatura.

Alunos através do tato
investigaram um recipiente com água gelada
e outra com água quente. E em seguida água a
temperatura ambiente,
para problematizar a
questão da sensação
térmica.
Alunos e professor
construíram composteiras a partir seleção de
material orgânico. Realizaram o controle periódico das medidas de
pH, temperatura, umidade e análise de macro
e micronutrientes.
Realizaram discussões
a partir dos resultados e
observações.

Registro e observação dos
fenômenos e
aprendizagem
dos conceitos
de combustão

Montagem experimental de sistemas alternativos de combustão
para analisar a queima
de etanol e gasolina.
Observação das características da chama nos
diferentes combustíveis.

OLIVEIRA;
SILVA (2017)

KIOURANIS;
SILVEIRA
(2017)

SILVA et al.
(2015)

BRITO (2014)

Capítulo 4
Capítulo 4
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Fonte: Elaborada pelo autor.

Algumas publicações da revista Química Nova na Escola da seção Experimentação no ensino de Química apresentam
abordagens com temas bastante contemporâneos no que diz
respeito às problemáticas sociais, ambientais e tecnológicas.
A Tabela 3 elenca trabalhos que representam tais propostas, com sugestões de atividades experimentais adaptadas
a experimentos convencionais que empregam materiais de fácil acesso, e que podem ser adaptadas na perspectiva de problematização, visando à construção efetiva do conhecimento
científico por parte dos alunos.

Plantas Medicinais: uma oficina
temática para o
ensino de grupos
funcionais

Aprofundar
e discutir os
conteúdos de
grupos funcionais a partir de
oficina temática de Plantas
Medicinais.

Grupos funcionais

Alunos do 3º
ano do EM

Organização do conhecimento através de atividades experimentais
de preparo de exsicatas,
extratos e identificação
de metabólitos secundários na planta.

Compreensão
significativa
sobre polaridade dos
efluentes, efeito do solo nas
propriedades
químicas das
plantas, identificação de
grupos funcionais e cuidados quanto a
administração
de remédios
naturais.

LOYOLA; SILVA
(2017)

Em geral, os trabalhos empregam a metodologia 3MP que
regem a contextualização-problematização dos conteúdos e a
ampliação do conhecimento estudado em sala de aula. Os autores descrevem a importância da discussão dos experimentos de
diferentes perspectivas como a relevância social das temáticas e
a investigação e discussão dos dados obtidos pelos alunos.
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Objetivo da Pesquisa
Propor a utilização de
fases estacionárias de
origem amilácea na
separação de corantes
alimentares em aulas
de química no ensino
médio.

Extração de óleos essenciais utilizando uma
máquina de café expresso para aplicação no
ensino de química.

Nome do Trabalho
Pinhão, Quirera
e Tapioca: das
prateleiras para
as bancadas dos
laboratórios de
Química.

Máquina de Café
Expresso para
Extração de Óleos
Essenciais: Uma
Proposta Experimental
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Pressão, processos de extrações,
funções orgânicas,
reações de oxirredução, polaridade,
etc.

Separação de misturas, funções orgânicas, interações
intermoleculares e
polaridade.

Conteúdo de Química

Extração de
óleos essenciais
por solvente
(água) de cravo
e canela em uma
máquina de
café expresso e
um coletor em
banho de gelo.
Extratos aquosos
foram submetidos a uma
extração liquido-liquido com éter
etílico. O extrato
orgânico passou
pelo teste de
Bayer para indicar a presença
de insaturações
presentes no
eugenol e no
cinamaldeído.

Preparo de
colunas de cromatografia com
buretas e empacotadas as fases
estacionárias
(pinhão, fécula
de mandioca e
quirera branca).
Foram utilizados
corantes alimentícios comerciais
como amostras e
etanol como fase
móvel.

Metodologia

O procedimento de
extração é rápido comparado a outros métodos aplicados ao EM e
é sugerido aplicar diferentes temperaturas de
resfriamento na etapa
de coleta dos extratos para gerar maior
discussão em sala de
aula. A prática permite
contextualização com
vários temas geradores
do conhecimento de
interesse atual, como os
fármacos.

Os autores sugerem
algumas problematizações como uso de corantes naturais e artificiais, toxicidade, etc.

Proposta de problematização

QUERUBINA;
COSER; WALDMAN, 2016

ROSA; SCHELEDER, 2016.

Referências

Tabela 3: Propostas de Atividades Experimentais Problematizadoras

Capítulo 4
Capítulo 4
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Propor um experimento
interdisciplinar para o
estudo de fluorescência.

Propõe a simulação
de tratamento de água
substituindo o coagulante com alumínio por
um biodegradável

Tratamento de
água com coagulante biodegradável: uma proposta
de atividade experimental

O escorpião fluorescente: Uma
proposta interdisciplinar para o
Ensino Médio

Propor um bioensaio
para avaliar a toxicidade
de detergentes domésticos.

Uma Proposta de
Aula Experimental
de Química para
o Ensino Básico
Utilizando Bioensaios com Grãos
de Feijão (Phaseolos vulgaris)

Fluorescência e
solubilidade.

Separação de
misturas e reações
químicas.

Experimento
interdisciplinar
para trabalhar em
química, biologia e
ciências. Em química é possível de
trabalhar funções
orgânicas, preparo
de soluções e polaridade.

Foram utilizados
escorpiões imersos em etanol
para avaliar seu
aspecto na luz
visível, ultravioleta e fluorescência. Foi avaliado
também o etanol, comparando
o que continha
os escorpiões e
um branco averiguando assim
a solubilidade
das substâncias
fluorescentes.

Foi preparada
uma água a ser
tratada adicionando particulados sólidos
(barro), que foi
filtrada e a ela
adicionado o
coagulante ácido
tânico e hidróxido de cálcio
observando
assim os processos de coagulação, floculação e
decantação.

A metodologia
consiste no preparo de soluções
de diferentes
concentrações
de um detergente comercial
e germinação
de caroços de
feijões embebecidos com estas
e com água da
torneira sendo
monitorado o
crescimento/
morte das sementes por 7
dias. O experimento foi feito
em triplicata
com cada concentração.

O experimento é bastante atrativo e capaz de
gerar discussões como
possíveis aplicações
desse fenômeno na vida
moderna.

O experimento traz o
tratamento de água
utilizando um coagulante biodegradável e
problematiza alguns
problemas a saúde relacionados a coagulação
com compostos a base
de alumínio.

O experimento apresenta um caráter problematizador por trazer
a preocupação com os
impactos causados por
contaminantes emergentes. Além de contribuir ricamente para o
aprimoramento de conhecimentos químicos,
o trabalho ainda pode
fortalecer a formação
de pensamento crítico
acerca dos impactos
científicos e tecnológicos atrelados a ele.

ELIAS; CARVALHO; MÓL,
2017

ANDRADE;
BRANCO;
GONÇALVES,
2016

SOUSA; SIMÕES, 2016
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Mostrar a viabilidade
de aplicação de filmes
biodegradáveis produzidos a partir do amido
de milho como embalagens de alimentos

Desenvolvimento
e caracterização
de filmes biodegradáveis obtidos
a partir de amido
de milho: uma
proposta experimental de produção de biofilmes
em sala de aula.

Discutir a estrutura e
propriedades do glúten
presente em alimentos
bem como trazer à
reflexão seus benefícios
e malefícios a alimentação.

Mostrar que a partir
de materiais simples é
possível produzir papel
partindo de diferentes
substratos vegetais,
discutir e evidenciar
a fisiologia vegetal do
Capim Brachiaria.

Obtenção de Celulose e Produção
de Papel Branqueado a partir do
Capim Brachiaria
(Brachiaria decumbens)

O Glúten em
Questão

Apresentar métodos
de POAs aplicáveis na
degradação de corantes
para experimentação
em química no EM.

Adaptação Metodológica de Processos Oxidativos
Avançados (POAs)
na degradação de
corantes para aulas experimentais
de Ensino Médio

Foi calculado a
quantidade de
glúten presente
em uma fatia de
pizza a partir do
preparo de sua
massa com dois
tipos de trigo. A
quantidade obtida foi comparada com o teor de
proteína presente nas amostras e
assim calculado
o teor de glúten
nas mesmas.

Os autores sugerem que a turma
seja dividida em
grupos menores
para execução
das tarefas. A
atividade consiste em preparo
de soluções de
amido em duas
concentrações,
produção do
biofilme e caracterização (umidade, espessura,
solubilidade).

A proposta foi
aplicada em um
curso técnico
de química de
nível médio. A
atividade experimental envolve
secagem, trituração do material,
quantificação,
extração e branqueamento da
celulose e preparo de papel.

Foram utilizados
os métodos fenton e foto-fenton
na degradação
dos corantes azul
de metileno e
amarelo de tartrazina utilizando
materiais alternativos. O primeiro
método envolve
a geração de um
agente oxidante
capaz de degradar o corante e o
segundo envolve
a presença de
radiação ultravioleta.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Solubilidade, viscosidade, absorção de
água, rendimento
químico e funções
orgânicas.

Abordagens de
diversos conceitos,
como ácidos e
bases, polímeros e
concentrações.

Reações Químicas
e rendimento de
reações.

Reações redox,
cinética química,
catálise, Solubilidade, cálculo de concentrações, etc.

O experimento realmente traz uma
abordagem problematizadora com os 3 MP’s
quando propõe partir
de questionamentos
iniciais, atividade experimental com um tema
socialmente relevante,
questionável e curioso
e discussão dos dados
finais.

Ao final das caracterizações, os dados coletados
devem ser discutidos
entre os grupos e com
o professor a fim de
comparar. No 3º MP que
diz respeito à aplicação
do conhecimento, os
alunos poderão discutir
os dados e discuti-los
conforme o conhecimento adquirido.

Apesar de não haver
tanta ênfase, a proposta
apresenta possibilidade
de problematização
quando leva os alunos
a pensarem em como é
feita a extração de celulose de substratos vegetais para a produção de
papel.

A atividade experimental pode ser acompanhada do tema de
poluição industrial por
dejetos de corantes, o
que é bastante curioso
e problematizador uma
vez que trata de uma alternativa para preservação do meio ambiente.

CUNHA, 2018.

ALTMANN;
ATZ; ROSA,
2018

SENNA, et al.,
2018

PITANGA, et
al., 2017
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Considerações finais
Trabalhos como o de Senna et al (2018), não apresentaram uma ênfase expressiva na problematização, contudo, são
propostas temáticas que trabalham ciência, tecnologia e sociedade a partir de experimentos com materiais simples. Propostas
que permite o uso de questionamentos problematizadores capazes de gerar curiosidades, desenvolvimento de leitura, registro
e discussão de dados conforme os conhecimentos prévios e de
sala de aula dos estudantes.

Capítulo 4

quá-las à realidade de sua escola e abordá-las de forma a levar
os alunos a ler, questionar e tirar conclusões a partir da prática.
A experimentação Problematizadora cuja principal característica é o conhecimento construído a partir de situações
problemas dá ênfase à investigação de modo que os estudantes possam realizar discussões que envolvam reflexão e levantamento de hipóteses de forma autônoma, tornando-se um
agente ativo no processo de ensino e aprendizagem e não apenas memorizador do conhecimento químico.

Foi observado que para o nível de aplicação (como o ensino médio, não associado a cursos técnico em química), muitos
destes experimentos são considerados trabalhosos e requerem
um tempo prolongado para a aplicação, como por exemplo as
propostas de Sousa e Simões (2016), Cunha (2018), Senna, et al.
(2018) e Altmann, Atz e Rosa (2018).

Referência

Os trabalhos apresentam ainda abordagens teóricas bastante consistentes acerca dos temas abordados nos experimentos. Os textos dos artigos podem ainda ser utilizados em sala de
aula, como material didático para pesquisa dos alunos reforçando assim a leitura como parte do processo de ensino e aprendizagem (FRANCISCO JUNIOR; FERREIRA; HARTWIG, 2008).
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Propostas capazes de elevar o nível de significância da
aprendizagem, não apenas no desenvolvimento do conhecimento químico como do pensamento crítico, quando abordam temáticas atuais e interessantes sobre ciência, tecnologia
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DINÂMICA LÚDICA: JOGOS
PEDAGÓGICOS PARA O ENSINO DA
QUÍMICA
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Introdução
Os jogos já fazem parte da vida social das pessoas há muito tempo. Porém, poucos têm conhecimento de que sua utilização para o ensino não é recente. A partir de um breve levantamento histórico sobre o uso dos jogos, Cunha (2012) salienta
que já na Antiguidade Aristóteles sugeriu os jogos como forma
de ensino para as crianças, tendo em vista que já era utilizado pelos soldados romanos para realizarem exercícios físicos.
Na Idade Média, por sua vez, com as ideias do cristianismo da
época, o uso do jogo regrediu, pois era considerado um pecado
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e foi condenado. No Renascimento, os jogos ressurgiram com
grande destaque pelos humanistas que reconheciam seu valor
educativo e foi implantado como recurso didático nas escolas
de ordem jesuíta.
Os jogos educativos, portanto, possuem sua marca na
história, com destaque para o século XVI. Nessa época, o fundador da companhia de Jesus, Inácio Loyola, citou os jogos como
instrumentos didáticos para a formação do indivíduo. O padre franciscano, Thomas Muner, também mencionou os jogos
como uma nova dialética que rompia com a forma tradicional
de se ler os livros espanhóis (CUNHA, 2012). A partir de então
os jogos vêm ganhando espaço no cenário educacional, sendo
que no século XVIII foram criados os primeiros jogos para o
ensino de Ciências. No século seguinte, jogos mais dinâmicos
foram desenvolvidos para o ensino de matemática e física, utilizando, principalmente, cubos e cilindros (CUNHA, 2012).
No entanto, é somente no século XX que o jogo se destaca no contexto escolar, adentrando nas escolas como estratégia metodológica, principalmente, devido à influência de John
Dewey, em 1944 (CUNHA, 2012; GROS, 2003). A partir desse
contexto, Alves (2007) caracteriza o jogo como um elemento
cultural, pela sua contribuição no desenvolvimento social, cognitivo e afetivo dos jogadores, tendo como característica singular a ressiginificação dos conceitos. Sendo assim, a produção de
jogos voltados para o ensino de Ciências e matemática começam a ganhar espaço.
Tratando-se de jogos para o ensino de Química, Cunha
(2012) aponta que estes devem ser didáticos, pois envolvem
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conceitos químicos e devem ser diferenciados dos educativos
que envolvem ações corporais, cognitivas, afetivas e sociais em
cada estudante, podendo ocorrer em diversos locais. A partir da
definição do autor, podemos considerar que todo jogo didático
é educativo, mas nem todo jogo educativo é didático se não envolver estudo de algum conceito científico. Deste modo, os jogos didáticos objetivam o ensinar e o educar, mas devem estar
em equilíbrio com o entretenimento que podem ofertar, caso
contrário perderá a essência de ser um jogo (FIALHO, 2008).
O planejamento é o principal fator para a inserção dos
jogos no ambiente escolar. Com isso, o docente consegue organizar e controlar as atividades que serão realizadas em sala, para
despertar nos alunos a curiosidade científica, atenção, disciplina, interesse, iniciativa, interação, criatividade e domínio dos
conteúdos (FALKEMBACH, 2006).
Apesar de existirem vários estudos que apontem o uso
dos jogos como metodologia de ensino (GROS, 2003; MATTAR,
2010; MELLO; MASTROCOLA, 2016; PRENSKY, 2001) e salientem a importância do planejamento de seu uso para o avanço
educacional, em que os docentes necessitam criar contextos
educacionais mais favoráveis à cultura de nossos jovens, os jogos ainda são vistos por muitos docentes como irrelevantes para
o ensino. Esse pensamento pode estar atrelado ao fato de se sentirem desconfortáveis sem saberem como utilizar os jogos no
ambiente escolar para o ensino e/ou por acreditarem que o estudo e a brincadeira não se misturam e devem ocupar momentos distintos na vida dos estudantes, sendo o recreio o momento
da brincadeira e a sala de aula para o estudo (FIALHO, 2008).
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O que enfatiza cada vez mais um ensino segmentado,
onde os estudantes têm aulas descontextualizadas, precisando
decorar de forma passiva e individual, enquanto que nos jogos
o aprendizado é construído de forma ativa e colaborativa. Porém, esta educação ainda apresenta resquícios decorrente da
era industrial onde o espaço de trabalho era separado da diversão e também dos métodos da escola tradicional e atualmente
muitos docentes não conseguem mais envolver os alunos em
nenhum dos níveis de educação (MATTAR, 2010).
O currículo tradicional utilizado pela escola atual aborda
leitura, escrita, aritmética, raciocínio lógico e outros conteúdos,
enquanto que deveria pensar em utilizar um “currículo do futuro”, ou seja, um currículo para alunos que são de uma geração
digital, que inclua software, hardware, robótica, nanotecnologia etc., nas discussões de sala de aula (MATAR, 2010). Santos
e Moita (2011) mencionam que não existe somente o currículo
escolar, mas diversos contextos curriculares, onde os jogos podem ser inseridos no ambiente curricular juvenil, relacionando
os jogos educacionais com os níveis curriculares propostos na
Política Curricular Nacional, sendo:

gem. Sendo a função educativa como um momento de novos
conhecimentos, habilidades e saberes, enquanto que o lúdico
se refere à diversão e ao prazer do jogo (KISHIMOTO, 1996).
Por isso, a junção dos dois proporciona condições máximas na
construção do conhecimento, além da inserção das propriedades do lúdico, o prazer, a capacidade de iniciação e a ação ativa
e motivadora (KISHIMOTO, 1999).
Para trazer esses benefícios e a promoção do desenvolvimento de estratégias e/ou habilidades é fundamental que os jogos tenham objetivos definidos e regras próprias (GROS, 2003). A
existência das regras claras e explícitas é uma característica fundamental na orientação dos jogos e a presença dos objetivos faz
com que o jogo não perca o seu sentido educativo e seja somente
uma diversão ou um passatempo em sala (CUNHA, 2012). Alguns objetivos são elencados quanto à utilização dos jogos educativos no ensino de ciências, em especial no ensino de química:
a) proporcionar aprendizagem e revisão de conceitos, buscando sua construção mediante a ex-

[...] uma proposta explícita, pensada e disposta pelo
fabricante – o currículo formal; o modo como se
joga, a interatividade, a tensão e as habilidades cognoscitivas geradas pelo envolvimento com o jogo –
o currículo em ação; as mensagens aprendidas dos
conteúdos perpassados nas tramas diversas – o currículo oculto (SANTOS E MOITA, 2011, p. 111)

periência e atividade desenvolvida pelo próprio

Santos e Moita (2011) buscam fazer essa relação entre o
educativo e o lúdico para aproximar os contextos de aprendiza-

c) desenvolver habilidades de busca e problemati-
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estudante;
b) motivar os estudantes para aprendizagem de
conceitos químicos, melhorando o seu rendimento na disciplina;

zação de conceitos;
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d) contribuir para formação social do estudante,
pois os jogos promovem o debate e a comunicação
em sala de aula;
e) representar situações e conceitos químicos de
forma esquemática ou por meio de modelos que
possam representá-los (CUNHA, 2012, p. 96).

Esses objetivos contemplam um ensino de Química que
faça sentido para os alunos e os prepare para a educação do
futuro, em que tenham habilidades essenciais para serem profissionais e cidadãos do hoje, como: saber aprender, trabalhar
em grupo, colaborar, compartilhar, iniciativa, inovação, criatividade, senso crítico, resolver os problemas, tomar decisões,
saber utilizar a tecnologia e filtrar as informações (MATTAR,
2010). Além destas, Jenkins et al. (2006) mencionam as habilidades que os jovens precisam para se adequarem ao mundo
atual, sendo estas apresentadas na Tabela 4.
Tabela 4: Habilidades a desenvolver.
Habilidades
Espírito de jogador
Performance
Simulação

Objetivos
Capacidade de explorar o ambiente a
fim de resolver os problemas.
Adotar identidades alternativas
com o objetivo de improvisação e
descoberta.
Interpretar e construir modelos
dinâmicos do mundo real.
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Escanear e remixar
Apropriação
significativamente conteúdo de
mídia.
Escanear o ambiente e mudar o foco,
Multitarefa
conforme a necessidade.
Interagir significativamente com
Cognição distribuída ferramentas que ampliam as
capacidades mentais.
Reunir conhecimento e comparar
Inteligência coletiva
informações em direção a um
objetivo comum.
Avaliar a confiabilidade e a
Senso crítico
credibilidade de diferentes fontes de
informações.
Seguir o fluxo de histórias e
Navegação transmídia informações através de múltiplas
modalidades.
Pesquisar, sintetizar e divulgar
Networking
informações.
Navegar por comunidades
diversas, discernindo e respeitando
múltiplas perspectivas, bem como
Negociação
compreendendo e seguindo normas
alternativas.
Interpretar e criar representações
de dados para exprimir ideias,
Visualização
encontrar padrões e identificar
tendências.
Fonte: Jenkins et al. (2006)
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Essas habilidades são pedidas de diversas formas e nos
variados locais aos jovens, principalmente, nas escolas, no entanto, elas são mais comumente praticadas pelos jovens através
dos games e das redes do mundo virtual, pois ainda desfrutam
dos fatores positivos proporcionados pelos jogos como o cognitivo, social, afetivo, etc. (MATTAR, 2010).
Porém, ressaltamos que não vemos o jogo como a única e suficiente metodologia salvadora do processo escolar, pois
este também possui limitações e desvantagens. Por isso, em
concordância com Grando (2001) que menciona as vantagens
e desvantagens de se utilizar os jogos em sala de aula, demonstradas na Tabela 5.
Tabela 5: Vantagens x Desvantagens dos jogos em sala de aula.
Vantagens

Desvantagens

Fixação de conceitos já aprenQuando os jogos são mal utilididos de uma forma motivadora zados, existe o perigo de dar ao
para o aluno.
jogo um caráter puramente aleatório, tornando-se um “apêndice” em sala de aula. Os alunos
jogam e se sentem motivados
apenas pelo jogo, sem saber o
porquê jogam.
Introdução e desenvolvimento
O tempo gasto com as atividade conceitos de difícil compredes de jogo em sala de aula é
ensão.
maior e, se o professor não estiver preparado, pode existir um
sacrifício de outros conteúdos
pela falta de tempo.
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Desenvolvimento de estratégias
de resolução de problemas (desafio dos jogos).

As falsas concepções de que
devem ensinar todos os conceitos através dos jogos. Então, as
aulas, em geral, transformam-se
em verdadeiros cassinos, também sem sentido algum par ao
aluno.
Aprender a tomar decisões e sa- A perda de “ludicidade” do jogo
ber avaliá-las.
pela interferência constante do
professor, destruindo a essência
do jogo.
Significação para conceitos apa- A coerção do professor, exiginrentemente incompreensíveis.
do que o aluno jogue, mesmo
que ele não queira, destruindo
a voluntariedade pertencente a
natureza do jogo.
A dificuldade de acesso e dispoPropicia o relacionamento de
diferentes disciplinas (interdis- nibilidade de materiais e recursos sobre o uso de jogos no ensiciplinaridade).
no, que possam vir a subsidiar o
trabalho docente.
O jogo requer a participação
ativa do aluno na construção do
seu próprio conhecimento.
O jogo favorece a socialização
entre alunos e a conscientização
do trabalho em equipe.
A utilização dos jogos é um fator
de motivação para os alunos.
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Tabela 6: Jogos Manuais x Jogos Didáticos

Dentre outras coisas, o jogo favorece o desenvolvimento da
criatividade, de senso crítico,
da participação, da competição “sadia”, da observação, das
várias formas de uso da linguagem e do resgate do prazer em
aprender.

-

As atividades com jogos podem
ser utilizadas para reforçar ou
recuperar habilidades de que os
alunos necessitem. Útil no trabalho com alunos de diferentes
níveis.

-

As atividades com jogos permitem ao professor identificar,
diagnosticar alguns erros de
aprendizagem, as atitudes e as
dificuldades dos alunos.

-

Categorias

É importante frisar que todos os pontos negativos mencionados estão relacionados à forma como o jogo é produzido,
aplicado e avaliado. Portanto, é imprescindível que essas três
etapas sejam bem elaboradas e definidas, pois estas são fundamentais para a construção do conhecimento utilizando os jogos pedagógicos como ferramentas metodológicas. O processo
de elaboração é o que diferencia os jogos manuais dos digitais,
e estes serão explanados na Tabela 6.
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Interação entre os jogadores através de
cartas. Utilizam como estratégia, a análise
combinatória das cartas nas mãos e na mesa.
O jogo é dividido em setores e em peças
que serão movidas ao longo do jogo. As
Jogos de
estratégias utilizadas buscam conquistar
Tabuleiro
as peças dos outros jogadores, os demais
territórios, os pontos ou valores empenhados.
Esses jogos buscam a disputa corpo a corpo,
Jogos Atléticos visando a aptidão física e coordenação
motora.
Busca desenvolver mentalmente, visando o
Educativos
objetivo educacional.
Estratégia
Reside na capacidade de tomar decisão.
Imersão do jogador em um ambiente de
Simuladores
representação física complexa.
Desafiam através de enigmas, combinando
Aventura
raciocínio com capacidades psicomotoras.
Jogos simples, que desafiam através de
Passatempo
soluções rápidas.
Enquadram-se nas outras categorias, porém
tem critérios didáticos e pedagógicos
Educacionais
associados aos conceitos que desejam ser
ensinados.

Jogos Manuais

Jogos de Carta

Jogos Digitais

Fonte: Grando (2001).

Regras do Jogo

Fonte: Lucchese e Ribeiro (2009)

Ambos os tipos de jogos podem ser utilizados no ambiente escolar e propiciam uma aprendizagem mais divertida,
de forma a deixar os alunos mais à vontade para interagirem
com o professor e seus amigos de classe. Embora, os jogos diInstituto Federal do Maranhão / Editora IFMA | 105
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O jogo foi construído em TNT
para que os alunos sigam o
percurso no jogo com o auxílio
do dado e ao longo do trajeto
responder questionamentos
sobre os modelos atômicos.

Busca avaliar a
partir dos jogos, a
interação entre os
alunos e o professor, além do avanço
na aprendizagem
dos alunos.
Instruir os alunos a fazerem
a distribuição eletrônica de
acordo com o diagrama da
Linus Pauling. Mencionar
que o ganhador será o grupo
que tiver o menor número
de erros ou o que completar
todos os níveis em menor
tempo. Os alunos podem
jogar individualmente, em
duplas ou em dois grupos
maiores, conforme os níveis
dos números atômicos.

Jogo Tabela
Periódica
Animada.

Jogo ludo
atômico, mas
também pode
ser usado para
outro conteúdo.

Desenvolver jogos
didáticos voltados
para o ensino de
química.

Jogo da
distribuição
eletrônica.

Este trabalho trata-se de propostas de
jogos para serem
trabalhadas no 1°
ano, porém ainda
não foram aplicadas.

Orientar os alunos a encaixar
os elementos químicos conforme a ordem de classificação dos elementos em seus
respectivos períodos e famílias. O jogo não tem regras
definidas quanto ao número
de participantes e a sequência de jogadores.

Elementos
químicos.

Resultados
Metodologia da
problematização
População

Tabela 7: Jogos Manuais.

O jogo Dominó Periódico
é composto por 24 peças e
pode ser jogado por até 4 alunos. Para cumprir o objetivo
do jogo deve seguir a regra do
dominó comum.

Para auxiliar a prática dos docentes da Educação Básica,
os futuros docentes e os discentes do PIBID, fizemos um levantamento dos jogos manuais (Tabela 7) disponíveis na internet
voltados para o ensino da química no ensino médio, com objetivos e metodologias definidas para contribuir no processo de
ensino e aprendizagem. De modo que, o jogo ensine, auxilie e
complemente o ensino passado em sala, seja ele antes ou após
a ministração da aula.

Conteúdo de
Química

Estado da Arte

Objetivo da
Pesquisa

Vale ressaltar que é de suma importância que a produção
e aplicação dos jogos se fundamentem em teorias pedagógicas,
pois este embasamento proporciona um melhor desenvolvimento das capacidades cognitivas e dos conhecimentos construídos.
Diversos teóricos contribuíram para esse entendimento, como
Vygostky que defendia o jogo como ferramenta sociocultural para
estimular a interação entre os pares, e que a partir de experiências
trocadas podem se dá o entendimento do significado, a formação de conceitos e o aprendizado (COSTA; GONÇALVEZ; YONEZAWA, 2013; NASCIMENTO; REIS; COSTA, 2016). Desta forma,
apontamos os jogos como excelentes potenciadores no ensino, e
traremos dos jogos na área da química, no tópico abaixo.

Referências

gitais necessitem de mais cuidados na hora da criação, quanto
aos critérios do design de game e educacional, eles também são
encontrados na internet. No entanto, neste capítulo, nos deteremos nos jogos manuais, pois eles são muitas vezes fáceis de
serem encontrados através de plataforma na internet e utilizam
materiais acessíveis do cotidiano dos docentes e alunos.

Oliveira, Silva
e Ferreira
(2010)
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Isótonos, Isótopos e Isóbaros.

Propriedades da
Tabela Periódica.

Hidrocarbonetos

Desenvolver um
jogo didático (Isoquímico) para o
ensino das semelhanças atômicas

Verificar a atuação do jogo
Quidescoberta na
aprendizagem de
Química e analisar a opinião do
aluno em relação
à aplicação dessa
metodologia em
sala.

Analisar as contribuições da
utilização do jogo
“Palpite orgânico”
como ferramenta
para a exploração
de conteúdos de
Química.

Nucléicos,
Enzimas,
Carboidratos e
Lipídeos.

Proteínas,
Ácidos

Ácidos e bases

Desenvolver uma
atividade lúdica
(Twister químico) por meio de
fórmulas e sua
respectiva nomenclatura, para
proporcionar uma
aula interativa e
diferenciada.

Avaliar o jogo
“Corrida enzimática” como
recurso facilitador
da aprendizagem
sobre Enzimas.

Combustíveis

Elaborar de jogos
pedagógicos
relacionando
utilizando
materiais de
baixo custo ou até
mesmo reciclados.

Neves et al.
(2015)

Houve maior entusiasmo por parte
dos alunos, além
de ter auxiliado
na aprendizagem
em relação às
propriedades da
Tabela Periódica e
ter contribuído no
desenvolvimento
lógico e estratégico
para vencer o jogo.

A partir da avaliação diagnóstica
pode-se observar
que os alunos
compreenderam o
conteúdo, de forma
dinâmica e prazerosa.

Acredita-se que o
jogo poderá auxiliar
a prática docente
no processo de
ensino e aprendizagem da Bioquímica.

Dividiu a sala em 4 equipes,
onde cada uma recebeu 5
vidrarias, uma cápsula (para
capturar os elementos radioativos) e 50 Mendeleev (moedas). Os alunos são instruídos
a lançarem o dado, um por
vez, em busca dos elementos.
A equipe vencedora deverá
ter capturado a maior quantidade de elementos químicos.
Este jogo é de tabuleiro e
contém 1 dado, 4 pinos e 10
fichas com dicas. Os alunos
são instruídos a posicionarem seus peões no início do
tabuleiro, após cada jogador
lançará o dado e escolherá
uma ficha, buscando acertar
a pergunta sobre o Hidrocarboneto, caso responda
errado, terá que voltar as
casas, conforme o indicado
no tabuleiro.
O processo de construção do
jogo deu-se em três etapas:
confecção das cartas, a construção do tabuleiro e dos
pinos do jogo e a elaboração
das regras do jogo. Foram
recomendadas a aplicação
durante a revisão ou avaliação de um conteúdo.

A atividade foi
realizada na Escola
Estadual da cidade
de Areia, localizada
no brejo Paraibano,
com a turma do 1°
ano, de 26 alunos.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Este trabalho trata-se de uma proposta que ainda não
foi aplicada.

O jogo foi aplicado
na Escola Estadual
Professora Maria
Zenilda Gama Tôrres, no município
de Apodi-RN, com
os alunos do 3º ano
do ensino médio.

Silva et al.
(2016)

Neves et al.,
(2015)

Aquino e Santos (2015)

A partir das etapas
avaliativas, pode-se
dizer que os alunos
compreenderam
mais os conceitos
de isótonos, isótopos e isóbaros
depois da utilização
do jogo.
A pesquisa foi realizada em
três etapas: um pré-teste sobre o conteúdo, a realização
do jogo “Isoquímico” e a execução do pós-teste, contando
com questões avaliativas
sobe o jogo e as dificuldades
do questionário.

Foi realizado em
uma turma de 20
alunos da 2° ano.

O jogo foi aplicado
em uma turma de
1º ano da Escola
Estadual Professora Maria Zenilda
Gama Tôrres, do
município de Apodi-RN.

Noronha et al.
(2013)

Observou uma participação mais ativa, comportamento
entusiasmado e
aprendizagem por
meio da fixação dos
conteúdos, além de
auxiliar na construção do conhecimento de ácidos e
base, quanto a sua
nomenclatura e
fórmulas químicas.

Soares et al.
(2013)

É jogado no solo, composto
de 4 círculos coloridos, além
de um tabuleiro menor que
contém círculos menores
com as nomenclaturas dos
ácidos e bases, nele também
mostra com qual membro
(mão/pé, esquerdo/direito)
o jogador deve usar. Após ele
girar o spinner, ele deverá
seguir as regras do tabuleiro
menor no tabuleiro maior.
Em cada partida, pode participar de 4 a 6 jogadores.

Os jogos foram
validados por um
grupo de alunos do
curso técnico de
combustíveis, para
ser aplicado posteriormente.

O jogo ainda está
em andamento,
porém o que foi
construído atendeu
a expectativa dos
alunos, pelo seu
caráter didático e
lúdico, motivando
os alunos, divertindo-os, animando
e estimulando os
alunos na aprendizagem dos novos
conhecimentos.

O “jogo Geógrafo” buscou
abordar dados como PIB,
população, as produções
elétricas, de gás natural e de
petróleo, a partir do jogo de
carta. O segundo jogo aborda
imagens que estejam relacionadas com as energias renováveis juntamente com frases
explicativa, utilizando um
jogo de quebra-cabeça.
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Após o levantamento e análise dos jogos, vimos que es-

ses trabalhos envolvem mais a produção de jogos do que a apli-

cação deles, acreditamos que devido a esse enfoque nos trabalhos é que não foram citados referenciais teóricos para o emba-

samento da prática no ambiente escolar e nem para produção
do jogo. Desta forma, mencionamos novamente a importância
dos docentes e discentes do PIBID em se pautarem em um referencial teórico que analise o processo de ensino e aprendiza-

gem, cujo objetivo seja a produção de significados a partir da
utilização do jogo como ferramenta mediacional.
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CONTEXTUALIZANDO O CONTEÚDO DE
ÁCIDOS E BASES
Rayane Kelly Pereira Ribeiro
Thaynara Ferreira Soares
Kiany Sirley Brandão Cavalcante

Introdução
O químico, físico e matemático sueco Svante August Arrhenius realizou o primeiro estudo com ácido por volta de 1884.
Arrhenius o definiu como sendo um composto que contém hidrogênio e que ao reagir com a água se ioniza, liberando cátions
na forma de íons hidrogênio (H+) e base como um composto
que em água se dissocia na forma de ânions produzindo íons
hidróxido (OH-).
Mais tarde, dois químicos, o inglês Thomas Lowry e o
dinamarquês Johannes Bronsted, em 1923, a partir de experimentos com a amônia líquida, observaram que o comportamento ácido-base descrito por Arrhenius permanecia. Logo, tal
definição não se aplicaria a água, na verdade estaria acontecendo uma transferência de prótons, tendo como doador o ácido e
como receptor a base.
Em 1923, o químico americano Gilbert Newton Lewis
apresentou a Teoria Eletrônica, em complementação a Teoria
Instituto Federal do Maranhão / Editora IFMA | 117
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Protônica de Lowry e Bronsted. Ampliando o conceito de transferência eletrônica, em que o ácido na verdade seria um doador
de par de elétrons e a base ao reagir receberia um par de elétrons.
Atualmente, essas soluções são classificadas como fortes
ou fracas, pelo ganho (protonação) ou perda de um próton (desprotonação) de forma completa ou incompleta. Quando um
ácido estiver desprotonado completamente em uma solução,
será considerado forte, e quando estiver de forma incompleta,
um ácido fraco. Um exemplo desse comportamento é a ionização do Ácido Clorídrico (HCl) e do Ácido Acético (CH3COOH),
conforme Figura 3.
Figura 3: Protonoção completa do HCl e protonoção parcial
do CH3COOH

Figura 4: Desprotonoção completa do NaOH e desprotonoção
parcial do NH4OH.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Pedagogicamente, os conceitos ácidos e básicos, começam
a ser formulados ainda na infância, por exemplo, quando identificamos com o sabor azedo das frutas ácidas. Na escola, especificamente, no 9º ano, somos instigados na disciplina de ciências a
compreender cientificamente as suas diferenças. O uso de indicadores ácido-base auxilia experimentalmente a identificar a acidez
e alcalinidade das soluções: quanto maior a concentração do íon
H+ [H+] mais ácida será a solução, e quanto maior for a presença

Fonte: Elaborada pelo autor.

Da mesma forma, quando uma base estiver desprotonada completamente em uma solução, será considerada forte e
quando estiver de forma incompleta, fraca. A Figura 4 ilustra
a definição de base forte e fraca com o NaOH, que é uma base
forte, enquanto que o hidróxido de amônio (NH4OH), uma base
fraca e instável.
118 | Instituto Federal do Maranhão / Editora IFMA

de íons OH- mais básica será a solução. Tais concentrações podem ser identificadas na escala de potencial hidrogeniônico (pH).
Nos alimentos (Figura 5), essa escala obedece aos seguintes critérios: pH de 0 a 6 (alimento ácido), 7 (alimento neutro) e
de 8 a 14 (alimento básico). Conhecer o nível de acidez/alcalinidade dos alimentos é importante para escolha do método de
conservação e para uma dieta balanceada.
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Figura 5: A faixa de pH e os alimentos.

órico e incentiva a busca pelo conhecimento científico (GONÇALVES et al., 2013).
Como estratégia de aplicação, pode-se realizar antes do
experimento, questionamentos referentes a diferença na classificação de Arrhenius, Bronsted – Lowry e Lewis, que fora ministrado pelo docente na disciplina, a fim de verificar o conhecimento construído pelos alunos.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Procedimento

Notas para os professores

Parte A: Investigando alimentos ácidos, neutros e alcalinos

A aproximação do cotidiano com o conhecimento científico ocorre no âmbito escolar, quando a contextualização do
ensino pode ser realizada usando como ponto de partida as experiências cotidianas dos alunos. No ensino fundamental, ácido e base, segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais, enquadram-se no quarto ciclo, especificamente no 9º ano, apontados no eixo temático “Vida e Ambiente” (BRASIL, 1998). No
ensino médio, o conteúdo complementado durante o 1º ano.

Materiais e Reagentes: Copo descartável de 50 mL transparentes, indicadores naturais ácido-base (extratos aquosos de
repolho roxo, uva roxa ou feijão preto) armazenados em conta-gotas, alimentos (banana, tangerina, suco de limão, leite e
clara de ovo) e água mineral.

No processo de ensino e aprendizagem, é imprescindível
que o professor investigue as concepções comuns dos seus alunos, corroborando com o psicólogo Ausubel, o qual destaca que
o conhecimento prévio influencia significativamente na construção e reflexão de novos conhecimentos, fazendo com que os
conteúdos tenham assim significado.
Experimentos investigativos sobre ácido e base tornam o
conteúdo mais atrativo com a utilização de ferramentas como
a experimentação, pois esta promove a fixação do conteúdo te120 | Instituto Federal do Maranhão / Editora IFMA

Local sugerido: Sala de aula.
Prática de ensino: Iniciar as explicações sobre o sabor
azedo dos ácidos e o adstringente da base com a degustação de
frutas com sabores ácido e adstringente, como gomos de tangerina e rodelas de banana verde, utilizando todos os cuidados de
higiene. O experimento investigativo poderá ser realizado com
a distribuição de 3 copos descartáveis aos grupos de alunos
contendo suco de limão, leite e clara de ovo, respectivamente.
Questionando aos alunos, na opinião deles sobre quais alimentos seriam ácidos, neutros e alcalinos, sem degustá-los. Expressar no quadro as opiniões de cada equipe. Em seguida, solicitar
que acrescentem gotas dos indicadores naturais e comparar
com as faixas de pH, a partir de um padrão previamente prepaInstituto Federal do Maranhão / Editora IFMA | 121
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rado (soluções com pH conhecido com o respectivo indicador
ou imprimir faixa de pH versus cores). A atividade experimental
também poderá ser de cunho competitivo entre as equipes.
Modelo: A faixa de pH usando como indicador natural o
extrato de uva roxa, conforme Figura 6.
Figura 6: Variação da cor do extrato de uva roxa em função do pH.

de Tanino, substância fenólica (DESHPANDE; CHERYAN; SALUNKHE, 1986).
Os experimentos investigativos, diferentes dos meramente ilustrativos, auxiliam na compreensão do saber científico, pois
o professor constrói suas aulas de forma a ensinar os alunos a
como fazer ciências e criando espaços para que eles exponham
suas ideias (KASSEBOEHMER; HARTWIG; FERREIRA, 2015).
Questionamentos sobre a opinião prévia dos alunos em relação aos resultados tal como Você acha que o leite é ácido, neutro
ou alcalino? são capazes de instigá-los, e consequente formulação de perguntas e investigação do objeto de estudo, promovendo
assim uma aprendizagem significativa.

Fonte: A faixa de pH e os alimentos

Considerações finais
A prática emprega alimentos do cotidiano do aluno (tangerina, banana, limão, leite, ovo, repolho roxo, uva e feijão). A
compreensão de fenômenos químicos, que contribuem para a
compreensão do saber científico, pode ser alcançada a partir da
implantação de prática pedagógica como a Transposição Didática, por meio da contextualização e interdisciplinaridade, de
maneira prática e reflexiva (ALMEIDA, 2007).
Durante a exploração e degustação das frutas, é importante ressaltar, que a banana nesta atividade é utilizada para
comprovar o sabor adstringente característico das bases. A
adstringência presente na banana verde é devido à presença
122 | Instituto Federal do Maranhão / Editora IFMA

Complementar a discussão, comparando o resultado obtido e analisando o rótulo de uma garrafinha de água mineral é
um exemplo de contextualização. Segundo Guimarães (2009),
possibilitar a criação de problemas reais podem servir como estratégia para arguição e assim avaliar o conhecimento prévio do
aluno além de contextualizar o conteúdo. O autor ainda afirma
que o ensino de Química aliado com a experimentação proporcionará melhor compreensão do conteúdo e, quando realizada
pelos discentes, a aprendizagem torna-se mais significativa.
A prática pode utilizar indicadores ácido-base sintéticos
e comparar com os resultados dos indicadores naturais, conforme os exemplos da Tabela 8. É necessário que o docente,
durante a realização dos testes prévios das amostras naturais,
identifique e selecione o indicador que tenha um impacto visual maior para os alunos. Os extratos naturais devem ser preparados em no máximo 48 horas antes da aula, pois eles perdem
Instituto Federal do Maranhão / Editora IFMA | 123
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sua eficiência com o tempo. Aconselha-se preparar, juntamente com os discentes, indicadores com extratos naturais.
Tabela 8: Alguns Indicadores Ácido-Base sintéticos e naturais.
INDICADOR
MEIO ÁCIDO
Indicadores sintéticos
Azul de Bromotimol
Amarelo
Fenolftaleína
Incolor
Tornassol
Vermelho
Alaranjado de Metila
Vermelho
Indicadores naturais
Feijão Preto
Vermelho
Jabuticaba
Vermelho
Repolho roxo
Vermelho
Uva
Vermelho
Fonte: FOGAÇA 2016

MEIO BÁSICO
Azul
Rosa
Azul
Amarelo
Verde
Verde
Verde
Amarelo
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QUÍMICA EM VELOCIDADE MÁXIMA: VOCÊ
TOPA ESSA DISPUTA?
Matheus Henrique da Silva Ribeiro1
Emily Cristina Silva Sousa Ramos2
Anailde Carvalho Costa3

Introdução
Em nosso cotidiano, observamos diversas reações químicas - como queima da vela, oxidação do ferro e explosão da
dinamite - relacionadas ao estudo da Cinética Química. É uma
área da ciência química, que se preocupa em investigar a rapidez ou o retardo das reações e os fatores que influenciam sua velocidade. Estuda ainda a possibilidade de controlar a velocidade
das reações, tornando-as mais rápidas ou mais lentas, com base
nos seus mecanismos de reações (MIRANDA, et al., 2015).
Conhecer a aplicabilidade de conceitos, em situações
que estão presentes em nosso dia a dia (LIMA, 2000), torna o
aluno um agente participante na formação dinâmica do ensi1

Acadêmico do curso de Licenciatura em Química pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão. matheushenrique1396@gmail.com

2

Acadêmico do curso de Licenciatura em Química pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão. m.lyramos14@gmail.com

3

Professora de Química da Secretaria de Educação do Estado do Maranhão. anaildecostagd@gmail.com
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no e aprendizagem. Por exemplo, quando o aluno é motivado a
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Figura 7: Diagrama da energia de ativação com e sem enzima.

pensar sobre a conservação de um alimento, é possível explorar
os tipos de reações enzimáticas e a possibilidade de inativar as
enzimas catalíticas quando o alimento é condicionado sobre
refrigeração. Bem como o papel dos airbags nos automóveis,
que inflam por meio de uma reação química praticamente instantânea, e a aplicação de produtos químicos que servem para
retardar a ferrugem, dentre outros exemplos que ajudam a facilitar a compreensão de assuntos que estão interligados e estão
presentes na sua vida diária.
Nas escolas conveniadas ao subprojeto do PIBID-Química do IFMA, campus Monte Castelo, foi constatado que a maior
dificuldade dos alunos no estudo de Cinética Química envolve
os assuntos relacionados à Energia de Ativação, Eat (quantidade
de energia necessária para que os reagentes de uma reação química atinjam um estado reativo).
Contextualizando a Eat com os renomados catalisadores
biológicos, vamos compreender como as enzimas ligam-se aos
substratos que mantêm ativamente as reações bioquímicas.
Em geral, as enzimas catalisam (aceleram) reações bioquímicas, pois as enzimas reduzem as energias de ativação de reações químicas (Figura 7).
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Fonte: Elaborada pelo autor.

Nos alimentos, as enzimas possuem diversas funções,
como é o caso das reações de escurecimento enzimático presentes em frutas e vegetais (por ex. maçã e batata), quando suas
membranas protetoras são rompidas. Estas reações ocorrem na
presença de oxigênio, entre o substrato e a enzima polifenoloxidase (PPO), produzindo um polímero com pigmentos escuros,
como as melaninas. A inativação destas enzimas através do calor e redução de pH (VILAS BOAS, 2002; NOVAES et al., 2013).
As enzimas são essenciais e estão presentes em praticamente todos os processos vitais. A sua inexistência ou o desempenho inadequado de uma enzima específica pode ocasionar
diversas doenças e distúrbios, como o albinismo, a síndrome
de Hunter e a doença de Tay-Sachs. Podem acarretar também
as conhecidas intolerâncias alimentares, como é o caso da intolerância à lactose, no qual o individuo possui predisposição a
produzir menos enzima lactase, capaz de digerir a lactose.
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De fato, sem enzimas, tais reações bioquímicas não
seriam rápidas o bastante para assegurar a vida na terra. Por
exemplo, a sacarose ou açúcar de mesa, um dissacarídeo composto por uma molécula de glicose e frutose, quando consumida em uma barra de chocolate, o corpo começa imediatamente
a trabalhar convertendo sacarose em água, dióxido de carbono
e energia, enquanto esse mesmo açúcar pode permanecer na
sua cozinha por anos sem sofrer nenhuma alteração.
Notas para os professores
A abordagem da Cinética dos Alimentos atende o modelo
CTSA (Ciências, Tecnologia, Sociedade e Ambiente) de ensino,
pois proporciona um ensino contextualizado para que o aluno
exerça sua cidadania embasada em conhecimentos científicos
(FAVILA; ADAIME, 2013). Esta abordagem pode ser desenvolvida
a partir de atividades diferenciadas, como os jogos educativos.
Para obtenção de resultados positivos da atividade, aconselha-se que o jogo “Química em velocidade máxima: você topa
essa disputa?” seja aplicado de forma dinâmica. O professor deve
buscar temas relacionados a acontecimentos que estejam presente diariamente no cotidiano dos discentes, para aumentar o
interesse e a motivação dos alunos pelo conteúdo de cinética química, promovendo a curiosidade e a reflexão de situações que facilitam a compreensão do conteúdo de maneira agradável.
As atividades lúdicas na perspectiva esportiva, quando
bem planejadas, além de estimular o raciocínio rápido e o espírito esportivo, oportunizam o respeito e a interlocução de saberes e a socialização dos indivíduos, fortalecendo e preservando
valores universais, como solidariedade, justiça, ética e liberdade (RIBEIRO, et al., 2016).
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Procedimento
Parte A: Jogo “Química em velocidade máxima: você
topa essa disputa?”
Materiais e Reagentes: Papel cartão e bola.
Local sugerido: Quadra da escola, pátio ou local com espaço amplo.
Cartões perguntas: Elaborar perguntas claras, objetivas
e totalmente isentas de ambiguidade, sobre o assunto previamente estudado em sala de aula (sugere-se sobre “Cinética dos
alimentos”). Imprimir os “Cartões perguntas” em papel cartão.
Também participarão desta coletânea, os “Cartões surpresas”
que proporcionarão perda/ganho de benefícios ao longo do
jogo, em caso de erro ou acerto as perguntas.
Prática de ensino: Na quadra esportiva (ou outro ambiente amplo, que possibilite a locomoção dos participantes),
o professor deverá explicar as regras do jogo. Os estudantes
deverão formar um círculo. Escolher um aluno aleatoriamente
para ficar no centro. O jogo inicia com o “jogador central” arremessando a bola para cima. Os demais jogadores se dispersam
pela quadra e assim que a bola tocar o chão, o professor grita
stop e todos deverão parar de correr. Neste momento, o jogador
central deve arremessar a bola em qualquer um dos participantes. O aluno “queimado” deverá escolher um cartão pergunta
aleatório, ler a questão em voz alta e responder. Caso acerte, o
participante permanece no jogo como “jogador central”. Caso
erre, ele será eliminado. O jogo segue nesse ritmo até restar o
único e grande vencedor da disputa em “Velocidade máxima”.
Modelo: O quadro abaixo apresenta um modelo de jogo
com perguntas e respostas, conforme a Tabela 9, abaixo.
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Tabela 9: Jogo de pergunta e respostas sobre Cinética Química.
Perguntas

1. O amadurecimento da banana é
uma transformação física ou química?
Explique sua resposta.

2. Como você explicaria as reações
químicas que ocorrem durante o
processo de amadurecimento das
frutas?

3. Para que servem a aplicação de
aditivos nos alimentos? Cite algum
caso cotidiano.

Respostas

R: É um processo químico,
devido essa transformação
alterar o estado inicial da fruta
de modo que a mesma não pode
voltar a ser como antes.
R: Ocorre de forma lenta,
através da liberação de etileno,
substância capaz de iniciar
a reação química na qual o
amido é convertido em açúcar,
favorecendo o amadurecimento
das frutas.
R: Servem para manter,
modificar ou melhorar a
aparência ou o sabor dos
alimentos.

4. Se elevarmos a energia de ativação
de um sistema a reação iniciará mais
lentamente ou mais rapidamente?

R: Mais lentamente.

5. Como você explicaria o efeito
da temperatura no processo de
conservação de alimentos?

R: Em temperaturas baixas, a
decomposição dos alimentos
acontece de maneira lenta,
pois ocorre uma diminuição
na agitação das moléculas,
aumentando o tempo de vida
útil do mesmo. Além disso, o
abaixamento da temperatura
faz com que os microrganismos
sejam praticamente inativos, já em
temperaturas elevadas o processo
de decomposição é acelerado.
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6. A superfície de contato é um dos
fatores que contribui para que as
reações químicas aconteçam de
forma rápida, aplique este fator para
exemplificar sua influência no preparo
ou cozimento de alimentos.

R: Se a região da superfície de
contato for satisfatória, aumenta
a quantidade de colisões
efetivas e por consequência a
velocidade da reação também,
assim o cozimento é rápido.

8. Qual é o efeito na pressão na
cinética das reações químicas
durante o cozimento de um alimento
utilizando a panela de pressão?

R: O aumento da pressão
diminui o volume, intensificando
os choques efetivos entre
as moléculas, (aumentando
a velocidade do cozimento
ou diminuindo o tempo no
cozimento do alimento).

7. Se adicionarmos um catalisador em
uma reação, certamente ela irá:

9. Qual a relevância da cinética
química para a conservação dos
alimentos?

10. Qual a importância das
embalagens dos alimentos em relação
a cinética química?

11. A que teoria estar baseado os
estudos sobre energia de ativação?

R: Ter sua energia de ativação
diminuída, assim irá se processar
mais rápido que o normal.

R: A sua relevância está atrelada
a preservação dos alimentos,
pois quanto mais tempo for
mantido as propriedades
originais do alimento,
melhor será para que sejam
mantidas suas características
organolépticas e nutritivas.

R: A finalidade das embalagens é
proteger o alimento, impedindo
a passagem de umidade, ar
e luz, aumentando a vida de
prateleira dos produtos.
R: Teoria das colisões entre as
moléculas.
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12. Em quê consiste a teoria das
colisões, e qual sua importância para
compreensão da energia de ativação
de um sistema?

13. Em quê momento de uma reação
ocorre o fenômeno que chamamos de
complexo ativado?

14. Sobre mecanismos de reação,
responda corretamente: Uma reação
que acontece em duas ou mais etapas
é chamada de?

R: A teoria das colisões diz
respeito à realização de
choques entre as moléculas
dos reagentes, contudo, nem
toda choque é efetivo, àvezes
a energia molecular presente
no sistema não é suficiente ou
adequada para que a reação se
conclua, a energia de ativação
é aquela requerida para que as
colisões sejam eficazes, ou seja,
resultem no complexo ativado.
R: Na etapa intermediária da
reação, pois ocorre quando
as ligações estão sendo
enfraquecidas nos reagentes
e estão sendo formadas novas
ligações nos produtos. Esse
fenômeno é chamado de
complexo ativado.
R: Reação não-elementar.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Considerações finais
O estudo da cinética dos alimentos, perpassando pe-

los processos de conservação e degradação dos mesmos, por
exemplo, a partir da oxidação (quando as enzimas fenolases
catalisa a oxidação de certas moléculas orgânicas), aumenta

a participação dos alunos quando o professor utiliza conhecimentos prévios sobre: embalagens, refrigeração, defumação,
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salga, desidratação e pasteurização dos alimentos que os alunos comumente consomem em suas casas.
Perguntas do cotidiano facilitam ainda o emprego do
jogo. O docente como mediador do jogo, poderá sanar possíveis dúvidas a partir de correlações que estimule o raciocínio
rápido do aluno. Contudo, um bom planejamento para elaboração das perguntas e uma análise criteriosa do andamento das
ações é essencial para garantir o sucesso da atividade. E revisar
rigorosamente as perguntas, para evitar duplas interpretações.
Atividades lúdicas, nesse nível de ensino, em espaço de
criatividade e executadas de maneira coletiva, permitem que
sejam utilizadas como mecanismo de avaliação das competências cognitivas, emocionais e sociais, que se convertem no objeto prioritário do sistema educativo.
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DOMINÓ DOS ELEMENTOS QUÍMICOS
Sables Sousa Santos1
Walbelice Marques dos Santos2

Introdução
Desde o século XVIII, investiga-se classificar os elementos químicos conforme as suas propriedades. Historicamente,
o primeiro agrupamento foi realizado por Lavoisier quando
organizou os elementos em metais e não-metais. Em seguida,
muitas outras classificações foram propostas, algumas considerando as massas atômicas dos elementos em ordem crescente e outras pelas semelhanças nas suas propriedades.
Mas foi a classificação de Mendeleev que revolucionou a
ciência do século XX ao compilar a tabela periódica dos elementos químicos segundo seus pesos atômicos (LIGHTMAN, 2015).
Ele deixou espaços vazios, antecipando a descoberta de novos
elementos, e serviu de base para a elaboração da Tabela Periódica
Atualizada, que além de catalogar os 118 elementos, fornece inúmeras informações sobre suas propriedades físicas e químicas.
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Os quatro novos últimos elementos produzidos artificialmente – 113, 115, 117 e 118 – foram nomeados de Nihonium
(Nh), Moscovium (Mc), Tennessine (Ts) e Oganesson (Og), respectivamente, e reconhecidos oficialmente pela União Internacional de Química Pura e Aplicada (em inglês International
Union of Pure and Applied Chemistry, IUPAC) sediada no Brasil
em agosto de 2017. Tais elementos encontram-se alocados no
sétimo período da Tabela Periódica (Figura 8).
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Figura 8: Tabela periódica com os quatro últimos elementos
descobertos.
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O elemento-115 ou Moscóvio (Mc) é radioativo. Atualmente, a sua única aplicação é para a pesquisa científica, por
exemplo, para a produção de outros isótopos. O Mc não foi observado na natureza e não tem função biológica, a sua única
fonte conhecida é por bombardeamento nuclear. Seus primeiros átomos foram produzidos quando os núcleos de Cálcio-48
e Amerício-243 se fundiram. O decaimento dos primeiros átomos de Moscóvio levou simultaneamente à descoberta do elemento Nihôno3.
O Nihôno (Nh), por sua vez, é o elemento-113 considerado radioativo. Quando o elemento-115 foi criado, persistiu por
menos de um décimo de segundo, decaindo ao elemento-113,
que persistiu por mais de um segundo. Devido à sua posição
na tabela periódica, espera-se que o elemento seja um metal
sólido à temperatura ambiente. Até hoje, poucos átomos foram
produzidos e pouco se sabe sobre suas propriedades4.
O elemento-117 ou Tenesso foi obtido a partir do bombardeamento do Berquélio-249 com Cálcio-48 até a produção
do Ts-297 e em seguida sua decomposição em Ts-294 e nêutrons. Com base em sua localização na tabela periódica, você
pode esperar que o elemento 117 seja um halogênio, como o
cloro ou o bromo. No entanto, os cientistas acreditam que os
efeitos relativísticos dos elétrons de valência impedirão que o
Tennesso forme ânion ou alcance altos estados de oxidação.
Como o elemento 117 pode não se comportar como halogênios
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quimicamente, é provável que suas propriedades físicas como
ponto de fusão e ebulição sigam as tendências de halogênio5.
O elemento-118 ou Oganesson é um elemento transactinídeo. Com base em sua configuração eletrônica indica ser,
possivelmente, um gás nobre semicondutor, porém mais reativo que os elementos desta família. Ao contrário dos outros gases nobres, espera-se que o elemento 118 seja eletropositivo e
forme compostos com outros átomos6.
Notas para os professores
A maioria dos elementos químicos está constantemente
presente no nosso dia a dia, contudo, o estudo da Tabela Periódica é geralmente um desafio para os professores. Os métodos
tradicionais baseados na memorização de símbolos, nomes e
propriedades, dificultam ainda mais o processo de aprendizagem.
É notório que a falta de interesse pelo o conteúdo se deve
pela leve impressão de ser algo difícil devido ao número grande de elementos químicos agrupados na tabela. Considerando
que a tabela periódica, como toda e qualquer tabela, não é para
ser decorada e sim consultada, pois sempre serão acrescentados outros elementos a serem descobertos.
Jogos educativos, como o Dominó Químico, vêm auxiliando os professores no processo de ensino, avaliando o conteúdo educacional e outros aspectos cognitivos e comportamentais de liderança, cooperação e ética (BRANDES; PHILLIPS,

3

https://www.thoughtco.com/moscovium-facts-element-115-4122577

5

https://www.thoughtco.com/element-117-facts-ununseptium-or-uus-3880071

4

https://www.thoughtco.com/ununtrium-facts-element-113-606492

6

https://www.thoughtco.com/ununoctium-facts-element-118-606613
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1977). Uma maneira natural dos estudantes interagirem entre
si, vivenciando situações diferentes em que possam manifestar suas indagações, formularem estratégias, verificarem seus
acertos e erros, podendo assim, reformular seu planejamento e
as novas ações. Por estas razões o jogo em sala de aula tem sido
recomendado por diversos autores e se tornado prática crescente no ensino, gerando assim, uma alternativa atraente ao estudo da tabela periódica para o aluno conhecer e relacionar os
elementos com suas características e suas simbologias.

periências e opiniões, favorecendo um clima harmônico para a
construção do conhecimento.

Diante da importância de conhecer os elementos químicos, a aplicação de metodologias lúdicas que facilitam a aprendizagem, se faz necessário para uma melhor ênfase do conhecimento dos símbolos (MESSEDER NETO; MORADILLO, 2016).
Baseada na teoria sociocultural de Vigotsky (2010), os jogos permitem atividades em grupo que estimulam a troca de ideias e
reflexões suscitando assim, um ambiente para o ensino e aprendizagem. Estimula também a reciprocidade do entender e explicar, ampliando o seu conhecimento e aproximando o professor
do aluno ou vice-versa. Os jogos podem exercitar o raciocínio,
facilitando assim os estudos e sendo úteis no favorecimento do
intelecto e até mesmo a memorização de certos conceitos.

Construção do dominó: Escolher e organizar alguns elementos químicos (sendo um dele o hidrogênio), que poderão
ser correlacionados de três formas: com seus respectivos nomes, com sua classificação em família e com a sua classificação
em cinco grandes grupos (hidrogênio, metais, ametais, semimetais e gases nobres). Neste jogo, diferente do jogo tradicional não terá peça bucha branco (doble) ou de sena (doble-seis).
Imprimir em papel cartão 28 peças retangulares do tamanho
das peças (pedras/fichas) de um jogo de dominó tradicional
(53 mm x 27 mm), divididas em dois quadrantes de tamanhos
iguais separadas por uma linha reta. Posicionar, no centro de
cada quadrante, a simbologia de um elemento químico, nome,
classificação ou características, conforme modelo a seguir. Recortar com estilete o isopor 53 mm x 27 mm e colar as peças impressas. As peças do dominó também poderão ser construídas
em tamanhos 5x maiores (26,4 cm x 13,5 cm) para ser trabalhado no chão da sala de aula.

Não é viável usar o jogo sem realmente planejar o momento que deve ser inserido, momento este que estimule e intervenha na atividade, de modo mais descontraído, mas não
menos importante. Para trabalhar com jogos o professor deve
traçar e definir os objetivos que se quer alcançar, para não ficar
um momento solto e sem significado dentro da sala de aula.
A relação entre educadores e alunos deve ser de troca de ex142 | Instituto Federal do Maranhão / Editora IFMA

Procedimento
Parte A: Construindo um jogo de dominó
Materiais: Folha de isopor de aproximadamente 11 mm de
espessura, papel cartão colorido, cola de isopor, tesoura, estilete.
Local adequado: Sala de aula

Regras do jogo: Para os dominós com tamanhos convencionais, a turma poderá ser dividida em grupos de 4 pessoas para cada jogo de dominó. As partidas se iniciam conforme
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algumas regras de um jogo tradicional de dominó: (i) voltar as
pedras para baixo; (ii) mexer todas as pedras e cada jogador escolhe 7 peças; (iii) sair a partida com aquele que estiver com o
Hidrogênio (H), colocando a pedra inicial virada para cima no
centro aproximado da mesa, seguido pelo jogador à sua direita
e assim sucessivamente até o último, e caso o jogador não esteja
com a peça correspondente, passa a vez; (iv) o jogo finaliza pela
batida (dominada) quando um dos jogadores lançar a sua última pedra, ou por fecha (tranca) quando não houver possibilidade de seguir o jogo. Neste caso, vence aquele que estiver com
a menor soma dos números atômicos de suas pedras em mãos.
Modelo: 14 peças contendo características de 14 elementos
químicos, conforme exemplo ilustrado na Figura 9. Tais informações deverão ser duplicadas, porém posicionadas aleatoriamente.
Figura 9. Dominó dos Elementos Químicos.

Considerações finais
O Dominó Químico apresentou um excelente meio educacional para pré-avaliação, revisão e avaliação dos conhecimentos dos alunos sobre os elementos químicos.
Quando aplicado de forma individual, ele facilita a avaliação da aprendizagem de cada aluno, contudo quando aplicado em dupla ou equipe, permite o compartilhamento de conhecimento e uma reflexão coletiva dos saberes, estabelecendo
uma relação de complementaridade.
O professor como facilitador, deve conduzir cada aluno
(ou grupo) com o esclarecimento das normas e elaboração de
perguntas oportunas que norteiem a novos níveis de compreensão e conhecimento.
Por ser uma atividade participativa, o jogo favorece um
ambiente constituído de diálogo e reflexões conjuntas. Ações
que irão contribuir para o compartilhamento de dúvidas, incertezas e saberes, de maneira informal e não formais, acrescentando novos valores e gerando pluralidade de conhecimento
acerca da disciplina e do conteúdo.

Referências
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Editores, 1977.
Fonte: Elaborada pelo autor.
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MESSEDER NETO, H. DA S.; MORADILLO, E. F. DE. O Lúdico no
Ensino de Química: Considerações a partir da Psicologia Histórico-Cultural. Química Nova na Escola, v. 38, n. 4, p. 360–368, 2016.

TRILHANDO PELAS REAÇÕES QUÍMICAS
Rogério Resende de Oliveira1
Ruan Carlos Corvel Carvalho2
Ysla Janine Paurá Martins Brasil3

VIGOTSKY, L. V. Psicologia pedagógica. São Paulo: Martins Fontes, 2010.

Introdução
Reação química é o fenômeno que ocorrem quando uma
substância química combina-se com outra(s) (reagentes) sofrem transformações e dão origem a novas substâncias (produtos). Vivemos diariamente cercados por reações químicas como,
a digestão alimentar no sistema digestório, a conversão da energia solar em energia química pelas plantas clorofiladas (fotossíntese) e até mesmo no preparo dos alimentos na cozinha.
A reação de Maillard e a caramelização são responsáveis,
por exemplo, pela cor marrom dos bolos quando terminam de
assar. A glicose e a proteína são os reagentes principais e a formação do pigmento escuro chamado, denominado de malanoidina, é o produto final, conforme esquema geral da reação
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de Maillard descrita na Figura 10. O subproduto hidroximetilfurfural (HMF) é um dos responsáveis pelo aroma característico agradável do açúcar caramelizado.
Figura 10: Esquema da reação de Maillard.

rá o desenvolvimento de habilidades que envolvem o indivíduo
em todos os aspectos: cognitivos, emocionais e relacionais”.
O jogo do tabuleiro humano “Trilhando pelas Reações
Químicas” possui funções lúdicas e educativas, ações que devem estar em equilíbrio, sob a mediação do professor (KISHIMOTO, 1994).
Procedimento
Parte A: Construindo um Tabuleiro humano

Fonte: ARAÚJO (2008) adaptado.

Notas para os professores
Reações químicas é um assunto de grande importância
para o entendimento de como as substâncias são formadas. A
abordagem deste conteúdo facilita o entendimento de alguns
fenômenos químicos, estreitando a relação da ciência com o
cotidiano (ZANON, 2008).
Em escolas com a infraestrutura adequada, o estudo sobre reações químicas está atrelado à realização de experimentos
em laboratórios de ciências. Contudo, muitas escolas, sobretudo as públicas, não possuem esse espaço, o que leva o professor
a empregar metodologias alternativas.
Como o objetivo de despertar o interesse da classe, o
professor pode utilizar o lúdico para facilitar a aproximação e a
compreensão de conteúdos. Segundo Borges e Schwarz (2005,
p. 03), “ao criar ou adaptar um jogo ao conteúdo escolar ocorre148 | Instituto Federal do Maranhão / Editora IFMA

Materiais e Reagentes: Tecidos (ou TNTs) coloridos, tesoura, fita dupla face, papel cartão (ou EVA), isopor.
Local adequado: Sala de aula ou local aberto.
Construção do jogo: Construir o protótipo do tabuleiro idealizado no papel, com etapas tradicionais desse tipo de
jogo: início, avance, perguntas, fique sem jogar etc. Esquematizar conforme número de jogadores, o tempo necessário para
finalizar o jogo e o sistema de rodada. Como o protótipo finalizado, realizar teste sozinho e com outras pessoas. E por sim,
ampliar para um tamanho real. Sugestão de tabuleiro do tipo
trajeto único com 26 casas para 4 jogadores: recortar 22 quadrados (30cm x 30cm) de tecidos (ou TNT) coloridos e 4 casas
no formato de U para as curvas da trilha com 30cm de largura.
As casas do tabuleiro podem ser representadas por formas ou
imagens, imprimi-la em papel A4 (ou escrever/desenhar em
EVA) e fixar com fita dupla face no tecido (ou TNT). Construir
um dado de 50cm x 50cm com isopor usando pontos ou numeração padrão (1 até 6). Construir cartas em papel cartão com as
perguntas sobre o conteúdo em estudo.
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Cartas: Elaborar perguntas contextualizadas que envolvam situações presentes na vida dos alunos. Algumas sugestões
estão apresentadas na Tabela 10.
Tabela 10: Perguntas e respostas sobre Reações Químicas.
Perguntas

Respostas

2. Podemos encontrar a Lei de
Proust em quase tudo que fazemos.
O preparo de um bolo pode ser um
exemplo? Justifique.

Sim, pois a Lei de Proust é a lei das
proporções constantes. E durante
o preparo de um bolo utilizamos
quantidades exatas de ingredientes
para atingir o resultado desejado.

1. “Em uma reação química, a massa R: Lei da Conservação da Massa.
total dos reagentes é igual a massa
Pelo cientista Frances Antoine
total dos produtos”. Esta afirmativa
Lavoisier.
obedece a qual lei da natureza e
descoberto por qual cientista?

3. A produção de vinho tinto é
realizada a partir da fermentação
do suco de uva. Nesta
transformação química quem são
os reagentes e os produtos?
4. Explique o que acontece
com embalagens de alimentos
industrializados quando
apresentam estufamento.

5. O aparecimento de coágulos
no leite é uma evidência de que
ocorreu uma transformação?
Explique.

gerar grandes compêndios, e partidas de curta duração, sugere-se duração média de 30 minutos. Outra sugestão e o tabuleiro
humano. Os tabuleiros humanos utilizam alunos (representantes de cada equipe) como os próprios peões. Assim, possibilite que cada representante discuta as perguntas com os demais
colegas da equipe, permitindo a inclusão de todos. Dê preferências ao jogo dinâmico que valoriza o mérito e não a sorte,
por exemplo, o jogador avança a(s) casa(s), porque acertou a
pergunta e não porque tirou número 6 no dado. O visual atrai
muito os alunos, valorize a estética do material didático.
Modelos: Modelos de trilhas que podem ser construídas
no chão (Figura 11a) ou sobre a mesa (Figura 11b).
Figura 11: Trilha Química.

R: O reagente é o açúcar presente
no suco e os produtos são o
etanol presente no vinho e o gás
carbônico, liberado durante o
processo.

R: Indica uma reação química e
microbiana com liberação de gás.
E o alimento está impróprio para o
consumo.

R: Sim. Esses coágulos são
formados a partir da coagulação da
caseína do leite. A coalhada é um
produto deste processo.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Prática de ensino: Para deixar o jogo mais atrativo, sugere-se utilizar modelos comerciais tais como (colocar os jogos
que os jovens mais brincam). Elabore regras simples, para não
150 | Instituto Federal do Maranhão / Editora IFMA

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Considerações finais

Referências

Jogos de tabuleiro humano são atividades enriquecedoras, que leva o aluno a construir conhecimentos a partir da simplicidade, sem a necessidade de empregar subterfúgios tecnológicos educacionais.

ARAÚJO, J. M. A. Química de Alimentos: teoria e prática. 4. Ed.
Viçosa: Ed.UFV, 2008. 596p

A criação de jogo é uma verdadeira arte! Para ele se tornar
mais atraente, aposte nas incertezas. Durante a sua construção,
provoque dúvida nos jogadores sobre qual a melhor jogada a
ser feita. O jogo fica desinteressante se ele souber, com facilidade, todas as decisões a serem tomadas.
Jogos inclusivos são didaticamente mais adequados. O
tabuleiro humano permite que todos os participantes se reúnam durante as tomadas de decisão. Assim, a sua aplicação
desse ser realizada em um local estratégico, como o centro da
sala, com as cadeiras organizadas em círculo. Isto facilita a visualização e a participação da turma.
O uso de perguntas que requerem cálculo deverá ser respondido no quadro branco, permitindo uma melhor visualização tanto de quem responde como de quem observa, uma vez
que, o lúdico permite a participação dos alunos na construção
de conhecimentos e aquisição de informações.

BORGES, R. M. R.; SCHWARZ, V. O. O Papel dos jogos educativos no processo de qualificação de professores de ciências. In:
IV Encontro Ibero-Americano coletivos escolares e redes de
professores que fazem investigação na escola, 4. Lajeado. ed.
UNIVATES, 2005.
FERNANDES, C. S.; MARQUES, C. A. Noções de contextualização nas questões relacionadas ao conhecimento químico no
Exame Nacional do Ensino Médio. Química Nova na Escola,
v.37, n.4, p.294-304, nov. 2015.
KISHIMOTO, Tizuko Morchida. O jogo e a educação infantil.
São Paulo: Pioneira, 1994.
ZANON, D. A. V.; GUERREIRO, M. A. S.; OLIVEIRA, R. C. Jogo
didático Ludo Químico para o ensino de nomenclatura dos
compostos orgânicos: projeto, produção, aplicação e avaliação. (UNESP)-Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita
Filho Campus Araraquara- São Paulo, 2008.

Questões claras, objetivas e contextualizadas empregadas como elemento facilitador da aprendizagem a partir da valorização do cotidiano (FERNANDES; MARQUES, 2015), atendem as exigências dos Parâmetros Curriculares Nacionais do
Ensino Médio (PCNEM) e das Diretrizes Curriculares Nacionais
do Ensino Médio (DCNEM).
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A QUÍMICA DA VELA: UMA
EXPERIMENTAÇÃO PROBLEMATIZADORA
SOBRE HIDROCARBONETOS
Fiama Martins Cutrim1
Manuela Conceição Machado da Silva2
Kiany Sirley Brandão Cavalcante3

Introdução
Os hidrocarbonetos são caracterizados pela presença de
carbonos e hidrogênios ligados por meio de ligações simples,
duplas ou triplas. Dentre elas destacam-se os alcanos, alcenos,
alcinos, alcadienos, ciclanos, ciclenos, ciclinos e aromáticos.
Os alcanos, de forma molecular CnH2n+2, também chamados parafínicos ou parafinas, do latim parum (pouco) e afins
(afinidade), são hidrocarbonetos alifáticos (cadeia acíclica) saturados (ligações simples) com baixa reatividade química resultante da baixa polaridade das ligações carbono-hidrogênio
1
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(CAREY, 2011). Dependendo do número de carbonos ligados,
podem-se ter substâncias gasosas, líquidas e sólidas.

menos quentes (chama amarelada) ocorre a oxidação do carbono residual com a produção de dióxido de carbono (CO2).

A cera parafina, uma mistura de hidrocarbonetos sólidos
derivada do petróleo, tem sido empregada na produção de velas, desde 1830 (SOUZA, 1997). Uma típica fonte de luz composta de um combustível sólido (parafina) e um pavio (fios de
algodão), conforme ilustra a Figura 12.

Notas para os professores

Figura 12: Representação da química da vela.

O estudo dos hidrocarbonetos é premissa teórica para
as demais funções orgânicas, estando presentes na natureza
como constituintes da matéria orgânica de origem animal e vegetal, tornando o conteúdo de fácil contextualização ao utilizar
o cotidiano do aluno.
As discussões propostas em uma experimentação problematizadora podem proporcionar aos alunos uma visão mais
abrangente do conteúdo por ir além da simples experimentação para comprovação da teoria, proporcionando ainda a atuação ativa dos discentes quanto ao levantamento de suas hipóteses a partir dos questionamentos propostos no questionário
“Pensando Quimicamente” (CUTRIM, et al., 2015).

Fonte: Elaborada pelo autor.

A produção de energia ocorre a partir da reação combustão sob as condições ambientais favoráveis: ignição, combustível e comburente. Iniciada a queima do pavio, empregando
qualquer fonte de ignição (por exemplo, um isqueiro), a energia liberada ocasiona a fusão da cera, que por sua vez em fase
líquida, sobe pelo pavio por capilaridade. A parafina é consumida em diversas regiões da chama: nas regiões mais quentes
(chama azulada) o hidrogênio é separado do combustível, em
seguida, ele é queimado formando vapor de água; e nas regiões
156 | Instituto Federal do Maranhão / Editora IFMA

Assim, a investigação da propriedade inflamável de alcanos utilizando a parafina da vela e a mistura dos gases propano
e butano contido em isqueiros é uma proposta capaz de desenvolver o sensu crítico e investigativo dos alunos (SANTOS, 2011;
BALDINATO; PORTO, 2008).
Procedimento
Parte A: A Química da Vela
Materiais e Reagentes: Vela, pavio, suporte e isqueiro
descartável transparente.
Local adequado: Laboratório ou sala de aula.
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Prática de ensino: Dividir a turma em grupos pequenos.
Para cada equipe distribuir dois suportes, uma vela comum
(com o pavio), um pavio (sem a parafina) e um isqueiro. Solicitar aos alunos a acender o isqueiro, a vela e o pavio. A partir
da execução dessa etapa, deve-se chamar a atenção dos alunos
para as diferenças e semelhanças entre os três combustíveis
através de questionamentos (Figura 2).

ço para reflexões e levantamento de hipóteses para as questões

Modelo: A Figura 13 propõe questões-problemas para o
professor empregar durante o experimento.

alimentar a chama da vela, ou seja, atuando como combustível.

Figura 13: Proposta de Questionamentos para o Experimento
Química da Vela.

Considerações finais
A experimentação problematizadora favorece um espa-

investigativas discutidas em uma relação dialógica.

A queima da vela completa e somente o pavio, estimula

os alunos a perceber a função que a parafina desempenha ao
A partir dos questionamentos do professor, os alunos são insti-

gados a refletir acerca do papel da parafina durante o processo
de queima da vela, com base no conhecimento adquirido em
aulas anteriores.

Comparando-se as características físicas e a combustão

do isqueiro e da vela, os alunos são desafiados a refletir sobre as
diferenças de estado físico dos hidrocarbonetos de diferentes es-

truturas carbônicas. Caso os alunos tenham dúvidas em relacio-

nar o tamanho das cadeias carbônicas ao estado físico dos alcanos, o professor deverá enriquecer com explicações no quadro.

A reação de combustão que acorre na queima da vela e

no isqueiro possuem diferentes velocidades de reação, devido à
estrutura molecular dos seus constituintes. Que também poderá ser discutida com os diferentes tipos de cadeias carbônicas.

Outros assuntos podem ser discutidos a partir da quei-

ma da vela como volatilidade das parafinas, processo de conFonte: Elaborada pelo autor.
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densação da cera, entre outros.
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USO DE PLANTA MARANHENSE NA
CONTEXTUALIZAÇÃO DE FUNÇÕES
ORGÂNICAS
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Introdução
As funções orgânicas podem apresentar diferentes tipos
de arranjos atômicos e moleculares, como ligações simples,
duplas ou triplas, cadeia mista, aberta ou fechada, presença de
heteroátomos, como oxigênio e nitrogênio (CAREY, 2011). Presentes em substâncias orgânicas, elas desempenham diversos
papéis necessários à vida.
Por exemplo, a vitamina C ou ácido ascórbico ou 2-oxi-L-treohexônio-1,4-lactona-2,3-enediol (C6H8O6) é um composto
orgânico pertencente ao grupo dos ácidos hexurônicos (6 car-
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bonos) constituído por importantes grupos funcionais oxigenados, como álcool, enol e éster (Figura 14).
Figura 14: Estruturas químicas e suas funções orgânicas do
ácido ascórbico.

tação vermelha (que dá origem ao nome: do tupi uru-ku que
significa vermelho) decorrente do apocarotenoide cis-norbixina
ou 9’-cis-6,6’-diapocaroteno-6,6’-ácido dioico, um ácido dicarboxílico (Figura 15a) derivado naturalmente da bixina, um corante que por sua vez possui apenas um ácido carboxílico e um
éster metílico na extremidade da cadeia carbônica (Figura 15b).
Figura 15: Estruturas químicas e funções orgânicas de carotenóides do Urucum: norbixina (b) e bixina (c).

Fonte: Elaborada pelo autor.

Ela corre naturalmente em diversas frutas e vegetais sob a
forma dos isômeros L-ácido ascórbico (forma ativa) e o D-ácido
ascórbico. Possuem efeitos estimulantes imunológicos contra
infecções, como gripe e resfriado (LOPES, 2006).
No Maranhão, o “xarope de urucum” é preparado à base
de mel e extrato aquoso de urucum (Bixa orellana L.) indicado
para o tratamento de afecções do pulmão (como pneumonia,
tuberculose e enfisema pulmonar) é um dos medicamentos fitoterápicos desenvolvido no Herbário Ático Seabra, sob a direção
da farmacêutica Terezinha Rêgo, doutora em Botânica e Fitoterapia (DINIZ et al., 2016).
Além da vitamina C, o urucum possui proteínas, beta-caroteno, carotenoide, açúcares e ferro. Segundo Costa e Chaves
(2005), o pericarpo das suas sementes apresenta uma pigmen162 | Instituto Federal do Maranhão / Editora IFMA

Fonte: Elaborada pelo autor.

Culturalmente, a polpa das sementes das vagens do urucum é utilizada pelos índios da América do Sul para pintura
corporal, bem como proteção para a pele (ANDERSON; CLAY,
2002). Suas propriedades cosméticas são atribuídas à presença do óleo fixo composto por ácidos graxos poli-insaturados e
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os carotenoides, que atuam como coadjuvante de filtro solar. O
óleo de urucum, segundo Costa e colaboradores (2013), é composto por ácidos graxos insaturados, como o ácido linoléico
(19,5%) e saturados, como o palmítico (15,5%), conforme ilustra a Figura 16.
Figura 16: Estruturas químicas e funções orgânicas de ácidos
graxos do Urucum: ácido linoléico (a) e ácido palmítico (b).

capaz motivar os alunos na visualização da relação teoria-prática no seu contexto social (CAVAGLIER; MESSEDER, 2014).
O experimento “A química do xarope de urucum”
(CUTRIM et al., 2016) permite que o aluno amplie seus conhecimentos acerca da cultura do urucum (que origina o colorau, um
condimento utilizando na culinária maranhense), as técnicas de
preparo para a sua aplicação em xarope fitoterápico, também
bastante conhecido pelos maranhenses, e suas propriedades
medicinais. Durante a execução da prática, o professor como
mediador, permeia o estudo das principais substâncias químicas presentes no urucum e seus respectivos grupos, levando os
alunos a compreender as relações ligadas à saúde, cultura, ciência e ao desenvolvimento sócio-ambiental (BRASIL, 1999).
O estudo de plantas típicas regionais também contribui
para o enriquecimento dos saberes populares, a partir do reconhecimento dos conhecimentos prévios dos alunos em relação
à sua cultura local, possibilitando ainda uma discussão da sua
relevância para a elaboração de novos produtos fitoterápicos.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Notas para os professores
O ensino, teórico ou experimental, quando centrado em
saberes pedagógicos contextualizados e estruturado em contextos sociais e culturais, conduz os alunos a uma atitude crítica
e ativa frente as suas vivências pessoais (FESTAS, 2015).
“Plantas Medicinais”, enquanto tema gerador do conhecimento, é um método didático de ensino promissora, pois é
164 | Instituto Federal do Maranhão / Editora IFMA

Procedimento
Parte A: A Química do xarope de Urucum
Materiais e Reagentes: 100 g de semestres de Urucum in
natura, água mineral, papel de filtro, 200 mL de mel, copos descartáveis, dois cálices graduados de vidro (ou béqueres) de 500
mL, almofariz, pistilo, espátula, funil de vidro.
NOTA: Se as vidrarias não forem específicas para fins
alimentícios, substituir por utensílios de cozinha: bacias/panelas, funil de plástico, pilão/liquidificador.
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Local a ser aplicado: Laboratório de alimentos ou cozinha.
Prática de ensino: Triturar 100g de sementes de Urucum
in natura, usando almofariz e pistilo. Transferir para o cálice e
adicionar 100 mL de água mineral. Misturar e deixar em repouso por 10 minutos. Filtrar a mistura e recolher o extrato aquoso
em outro cálice. Preparar uma porção de xarope, misturando 50
mL do extrato aquoso de Urucum e 200 mL de mel, conforme
a Figura 17. Distribuir em copos descartáveis para degustação.
Figura 17: Materiais utilizados no preparo do xarope de Urucum (a) e produto final do extrato de urucum (b).

Fonte: Elaborada pelo autor.

Na etapa de ensino de funções orgânicas é importante
que haja a contextualização do conteúdo através de diferentes
temáticas (normalmente, sugeridas nos livros didáticos), como
suas aplicações em fármacos, pigmentos etc. (PAZINATO, at al.,
2012). É importante também chamar a atenção dos alunos para
os grupos funcionais presentes nas substâncias ativas na planta
em estudo reforçando e expandindo o que foi trabalhado em
sala de aula através da atividade experimental voltada para o
enaltecimento do conhecimento científico e popular.
166 | Instituto Federal do Maranhão / Editora IFMA

Considerações finais
A experimentação “A química do xarope de urucum”,
como estratégia didática complementar no estudo sobre funções orgânicas, possibilita um ensino contextualizado frente
aos saberes prévio de alunos maranhenses.
Estes quando questionados sobre as informações do
urucuzeiro, como sua história, aplicações e atividade biológica,
foram levados a refletir sobre a cultura popular e conduzidos ao
domínio do conteúdo científico.
Nesta etapa, é importante a prática de um professor
questionador, que de forma simples conduza as perguntas e estimule o raciocínio dos alunos.
O experimento por culminar na degustação do produto
final, requer sérios cuidados que atendam as normas de segurança alimentar. Vidrarias usadas em laboratório químico, impreterivelmente, não podem ser empregadas nesta prática devido a possíveis contaminações oriundas de produtos químicos.
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JOGANDO COM PROPRIEDADE:
ENSINANDO DE FORMA LÚDICA OS
PRINCÍPIOS DAS PROPRIEDADES
COLIGATIVAS
Ruan Carlos Corvel Carvalho
Thays Cristinne Campos Lavra

Introdução
Propriedades Coligativas é um conjunto de propriedades de soluções que dependem da concentração de um soluto,
mas não da identidade química do mesmo (FONSECA, 2010),
conhecidas como: Tonoscopia (diminuição da pressão de vapor
do líquido, após adição do soluto); Ebulioscopia (elevação do
ponto de ebulição do líquido, após adição do soluto); Crioscopia
(abaixamento do ponto de congelação do líquido, após adição
do soluto); Osmoscopia (difusão do sólido de um líquido para
outro, por meio de membranas). Coligar vem do latim colligare
e significa unir/juntar e também significa “dependendo da coleção”. Assim, elas dependem do efeito coletivo do número de
partículas de soluto (BROWN, et al., 2016).
Fenômenos que estão constantemente presentes no cotidiano, sobretudo na área alimentícia, afetam as propriedades
químicas, microbiológicas e sensoriais dos alimentos, facilitanInstituto Federal do Maranhão / Editora IFMA | 171
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do a contextualização deste assunto nas aulas, uma vez que a
ciência dos alimentos é sempre bem-sucedida no processo de
ensino de química, devido as fortes associações que as pessoas têm com os alimentos, afinal necessitamos nos alimentar
diariamente. Desde o preparo do café da manhã, por exemplo,
ao se misturar açúcar ao café com água em ebulição é possível
notar que água para de ferver imediatamente e só depois de alguns instantes volta a atingir o ponto de ebulição. Assim, esse
comportamento está incluído na propriedade Ebuliscopia. Ao
se adicionar sal a uma carne, haverá entre o meio externo (células da carne) e o interior das células de micro-organismos uma
diferença de concentração, ocasionando a saída de água dos
dois meios (células da carne e células de micro-organismos),
promovendo a conservação da carne por mais tempo, já que
a desidratação ocasionará a morte das células dos micro-organismos. Observamos o fenômeno de Osmose. Dentre outros
que podem ser citados para explicar a influência das propriedades coligativas no cotidiano (ANTUNES, et al., 2013).
Wickware e colaboradores (2017) exploraram o estudo
das Propriedades Químicas de maneira inusitável através da temática “A Ciência de um Sundae” a partir de três componentes:
cereja, caramelo e sorvete (Figura 18).
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Figura 18: A Ciência de um Sundae e as Propriedades Coligativas.

Fonte: Elaborada pelo autor.

O primeiro componente (cereja) foi explorado medindo
a concentração de açúcar em suco de cerejas frescas e calda de
cerejas em conservas, usando um refratômetro portátil. Esta
atividade prática permeia o entendimento sobre a influência da
quantidade elevada de açúcar no aumento da pressão osmótica
interna das células microbianas, na diminuição de atividade da
água e consequentemente na inibição do crescimento microbiano no alimento.
Na segunda experiência os alunos preparam o caramelo, aquecendo duas misturas de água com açúcar (nas proporções 1:2 e 1:4) até o ponto de calda. Mediram as temperaturas
de ebulição das misturas e compararam com a da água pura.
Eles observaram que o solvente puro entrou em ebulição mais
rapidamente que as misturas, isso porque o açúcar diminui a
pressão de vapor da solução. E por fim, avaliaram com o teor
de açúcar influencia nas características sensoriais do caramelo
(sabor, cor e textura).
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A investigação do terceiro componente (sorvete) foi realizada degustando duas sobremesas e analisando seus respectivos rótulos: um sorvete de baunilha e uma emulsão láctea de
chocolate (sem adição de açúcar e pouca gordura). Fazendo
uma comparação com as normas alimentícias, os estudantes
observaram que o produto de chocolate não poderia ser vendido como sorvete, contudo a sua textura assemelhava-se ao
sorvete. Foram levados a refletir sobre o processo de produção do sorvete, sobretudo, na etapa de cristalização dos três
componentes principais: água, lactose e gordura. O ponto de
congelação da mistura diminui, porque os solutos reduzem a
pressão da água, de acordo com as propriedades coligativas. E
compreenderam o processo de incorporação de ar à mistura do
sorvete (denominado de overrun) nos estágios iniciais de congelamento, proporcionando ao produto final com uma textura
cremosa e suave.
Com base nesses estudos vemos a importância de trazer
exemplos do cotidiano para sala de aula para que o aluno desenvolva a capacidade de fazer análise crítica da realidade que o cerca.
Notas para os professores
O estudo das propriedades coligativas é muito importante para que haja a compreensão de certos fenômenos que
ocorrem no cotidiano. O uso de leitura de textos temáticos relacionados ao cotidiano é estratégia de ensino que valoriza a
abordagem cognitiva. Somadas ao uso de questões norteadoras
que dinamizam a discussão do assunto e fornecem espaço para
que o discente demonstre o que pôde compreender sobre suas
indagações e instruí-lo da maneira mais conveniente. A con174 | Instituto Federal do Maranhão / Editora IFMA
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textualização curricular (FERNANDES; FIGUEIREDO, 2012) desempenha um papel central no processo de aprendizagem e é
capaz de tornar as aulas mais atrativas, tendo como ponto de
partida a valorização do conhecimento prévio do aluno.
Para que o entendimento de tais propriedades coligativas seja efetivo, os alunos também precisam estar familiarizados com alguns termos químicos que antecedem esta compreensão, como: concentração, número de mols, fusão, ebulição e
pressão de vapor.
Procedimentos metodológicos alternativos podem ser empregados visando uma melhor abordagem dos conceitos químicos.
Metodologias alternativas, como jogos didáticos que promovem uma abordagem lúdica, ganham espaços, motivando,
estimulando e fazendo crescer o interesse do estudante em relação à aprendizagem dos conhecimentos químicos (CUNHA,
2012). Assim, Jogando com propriedade é um jogo que pode ser
empregado como ferramenta de avaliação da aprendizagem,
no qual o aluno deverá fazer correlações às propriedades coligativas (Tonoscopia, Ebulioscopia, Crioscopia e Osmoscopia),
com seus respectivos conceitos e exemplificações.
Procedimento
Parte A: Jogando com propriedade
Materiais: papel cartão A4, fita adesiva, pincel para quadro branco, quadro branco e cronômetro.
Local: Sala de Aula
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Fichas: Imprimir separadamente, em papel cartão, as fichas (tamanho 25cm x 10cm, fonte Arial 72): nome de cada propriedade coligativa; conceitos; exemplificações do cotidiano e
algumas curiosidades. (Sugestão: Inserir conceitos e exemplificações de outros conteúdos para dificultar o jogo).
Prática de ensino: Dividir a turma em quatro equipes.
Entregar para cada equipe, os cartões referentes a uma das propriedades coligativas. Escrever o esquema no quadro as palavras: PROPRIEDADES; CONCEITO(S); EXEMPLO(S). Em seguida, cada equipe (após sorteio) deverá completar o esquema,
colando os cartões com fita adesiva. Usar o cronômetro para
marcar o tempo necessário que a equipe levou para finalizar
o esquema. A equipe que completar a prova corretamente em
menor tempo, vence o jogo.
Modelo: Integrar as terminologias específicas do conteúdo em estudo, com clareza. Empregar exemplificações do cotidiano, que contribuam para a compreensão, por exemplo, de
fenômenos naturais (LEWIT, 1991) ou práticos (SILVA, 2012). O
quadro abaixo apresenta um modelo (Tabela 11).
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Tabela 11: Exemplificação para o esquema do Jogando com
Propriedade.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Considerações finais
Jogando com Propriedade, além de promover um processo competitivo, é um jogo de cunho cooperativo, pois é capaz
de promover uma relação positiva entre os estudantes a partir
do trabalho em equipe. Para Silva e Silva (2011, p. 137) jogos
cooperativos como “dinâmicas de grupo que utilizam do lúdico
para desenvolver na equipe a união, o respeito e a postura cooperativa entre os indivíduos”.
Práticas pedagógicas dinâmicas que pode ser empregada facilmente no âmbito escolar para diversificar práticas tradicionais de ensino e estimular ainda o desenvolvimento de
competências que diz respeito à comunicação, das relações
interpessoais e utilizando a relação cooperação/competição
em um contexto formativo, pois os alunos cooperam entre si
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e promovem a competição saudável com outras equipes que
são formadas pelos demais discentes. Esse clima faz com que
os alunos envolvam suas emoções na ação, proporcionando dinamicidade ao processo de ensino.
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TRANSFORMAÇÕES GASOSAS:
INVESTIGANDO O COMPORTAMENTO DOS
GASES
Rayane Kelly Pereira Ribeiro1
Thaynara Ferreira Soares2

Introdução
O ar atmosférico, essa mistura homogênea que respiramos, é constituído por diferentes gases, vapores, microrganismos e materiais particulados. A composição do ar seco, segundo Viveiros (2011) é formada por 78% de nitrogênio (N2), 21%
de oxigênio (O2), 0,9% de argônio (Ar), 0,035% de dióxido de
carbono (CO2) e traços de outros componentes como neônio
(Ne), metano (CH4), criptônio (Kr), óxido de nitrogênio (NOx),
xenônio (Xe) e vapor d’agua (H2O).
Segundo a Teoria Cinética dos Gases (ou Teoria do Gás
Ideal), os gases são fluidos formados por partículas que estão
em movimento constante e desordenado, provocando colisões
e interações entre suas moléculas. O estudo sistemático do
1
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comportamento dos gases é importante para compreensão de
muitas situações do nosso cotidiano.
Para seu estudo, Feltre (2004) afirma ser relevante avaliar as grandezas fundamentais (quantidade de matéria, volume, pressão e temperatura) e suas variações dos estados físicos (transformação isocórica, isobária e isotérmica), a partir de
práticas alternativas de ensino em sala de aula para exemplificar tais transformações.
As leis físicas dos gases são três:
Transformação Isotérmica, T1 = T2 (Lei de Boyle-Mariotte): os cientistas Robert Boyle e Edme Mariotte provaram, a partir de experimentos variando a pressão de determinada massa,
que o volume e a pressão são inversamente proporcionais, se
mantidos em temperatura constante: .
Transformação Isobárica, P1 = P2 (Primeira lei de Charles) - Jacques Charles investigou a variação de volume de gases
do ar causada pela variação de temperatura. Mais tarde, os experimentos de Louis Gay-Lussac empregando outros gases corroboram que a temperatura e o volume são diretamente proporcionais.
Transformação Isovolumétrica, Isométrica ou Isocórica, V1 = V2 (Segunda lei de Charles) = constante: Jacques Charles, em busca de um termômetro com maior precisão, realizou
pesquisas a cerca da expansão dos gases e observou que a pressão exercida em uma massa de gás mantida a volume constante, é diretamente proporcional a sua temperatura.
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Reunindo as três leis, chegou-se na Equação Geral dos Gases: massa constante (HEDDWEN et al., 2014), comprovando que
cada gás exerce uma pressão proporcional a sua concentração
na mistura (pressão parcial), nas condições Normais de Pressão
e Temperatura (CNPT): 1 atm → 760 mmHg e 0 ºC → 273 K.
Notas para os professores
É comum identificarmos no ambiente escolar, alunos
desmotivados para estudar Química, alegando que é uma disciplina de difícil compreensão por ser carregada de fórmulas e
teorias. Porém, também observamos nessas falas a necessidade de aliarmos a Química com o cotidiano dos estudantes, discutindo seus diversos aspectos sociais, políticos e econômicos
para o desenvolvimento de atitudes e valores, visando à formação cidadã dos alunos (SANTOS, 2007).
Neste sentido, Sasseron (2015) destaca o ensino por investigação nas aulas de Ciências como uma abordagem didática que pode ser utilizada juntamente com outros recursos de
ensino. No entanto, é necessário que o docente promova atividades que auxiliem na aprendizagem, na interação com os pares, os materiais de apoio e o conhecimento já sistematizado.
Assim, o uso de situações problemas despertará nos estudantes
o interesse nas discussões em sala de aula, a busca pela solução
através da observação, raciocínio, desenvolvimento de hipóteses e construção de leis, teorias e modelos.
Desta forma, propomos a contextualização integrada a
experimentos de Físico-química facilmente executados em sala
de aula. Ações para contribuir na construção do conhecimento
dos alunos, através da relação entre o conhecimento comum e
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o científico. Compreendendo que a atividade prática tem potencial de desencadear discussões a cerca do conteúdo trabalhado, estabelecendo relações com o senso comum do aluno.

ta e o balão se comprime), tais como: Por que o balão diminuiu

Procedimento

rior do balão se equilibrou com a pressão externa contida na

Parte A: Balão de Boyle em seringa (Transformação Isotérmica)
Materiais e Reagentes: Seringa de 100 mL. Bexiga. Barbante.
Local a ser aplicado: Sala de aula.
Prática de ensino: Para promover uma aprendizagem
significativa, o professor pode mediar e orientar a atividade experimental através da Metodologia Investigativa, empregando
argumentos válidos que levam o aluno a construção de conhecimentos científicos.
Experimento: Encher e esvaziar uma bexiga 3 (três) vezes (para aumentar a flexibilidade da bexiga). Prender uma pequena quantidade de ar na bexiga (tamanho suficiente para
entrar na seringa) e amarrar com barbante. Cortar as sobras da
bexiga. Retirar o êmbolo da seringa e colocar o balãozinho no
seu interior. Inserir o êmbolo. Mover o êmbolo. Realizar argumentos que instigue o aluno a refletir sobre o resultado obtido (o balãozinho permanece com o mesmo formato, devido à
pressão atmosférica normal), tais como: ao mover o êmbolo vocês percebem alteração no tamanho do balão? Por que ao movermos o êmbolo, o balão não aumenta/diminui de tamanho? Após
os questionamentos, tampar a extremidade da seringa com o
dedo. Mover o êmbolo, pressionando o ar no interior da seringa. Realizar argumentos consistentes que façam referência ao
resultado (com a redução do volume, a pressão interna aumen184 | Instituto Federal do Maranhão / Editora IFMA

de tamanho ao empurramos o êmbolo do balão? E por que o tamanho do balão parou de variar? (Explicar que a pressão inteseringa). Por que o balão aumentou de tamanho ao soltarmos o
êmbolo? Fazer conexão a lei de Boyle.
Modelo: O experimento “Balão de Boyle em seringa”
(ARVIND GUPTA, 2009) pode ser construído a partir das etapas
a seguir (Figura 19).
Figura 19: Etapas do experimento “Balão de Boyle em seringa”.

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Parte B: Expansão e Compressão do Balão (Transformação
Isobárica)

Capítulo 13

Figura 20: Etapas do experimento de Expansão (a) e Compressão (b) do Balão.

Materiais e Reagentes: Vasilhas de alumínio. Garrafa de
vidro vazia. Água quente. Água gelado com cubos de gelo. Bexiga.
Local a ser aplicado: Laboratório de Ciências.
Prática de ensino: Empregar também a metodologia investigativa.
Experimento: Encher e esvaziar duas bexigas 3 (três) vezes (para aumentar a flexibilidade da bexiga). Fixar uma bexiga
vazia na extremidade superior de uma das garrafas vazias. Adicionar água quente em uma das vasilhas de alumínio até metade do seu volume e na outra água gelada com cubos de gelo.
Imergir uma das garrafas na vasilha com água quente. Realizar
argumentos que instigue o aluno a refletir sobre o resultado
obtido, tais como: Por que quando aumentou a temperatura do
recipiente, o balão aumentou de volume? Qual a relação entre
a temperatura e o volume do balão? (Explicar que o aumento
da temperatura provoca aumento da taxa de colisões das moléculas de gases presentes no interior da garrafa e o balão se
expande). Encher a outra bexiga de ar e fixar na extremidade da
segunda garrafa. Imergir a garrafa na vasilha com água gelada.
Realizar argumentos sobre o resultado obtido, como: Por que o
balão diminuiu de volume quando inserido na água fria (menor
temperatura)? O que aconteceu com as moléculas? (Explicar que
os gases se condensam e o volume dos gases diminui).
Modelo: Os experimentos sobre Expansão do Balão e
Compressão do Balão (Nascimento, 2008) estão demonstrados
nas Figuras 20a e 20b, respectivamente.
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Fonte: Elaborada pelo autor.

Considerações finais
O ensino por investigação a partir de um experimento não

é uma tarefa fácil. Mediar à construção de argumentos em sala
de aula é considerado um desafio para muitos professores. En-
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tão, “Como sair da simples emissão de opiniões baseadas apenas
no senso comum para opiniões que estejam fundamentadas no
conhecimento científico?” (MOTOKANE, 2015, p. 118). Este, assumindo seu papel como professor reflexivo, precisa realizar um
bom planejamento de argumentos ordenados, estruturados e
articulados antes da execução da atividade experimental, conforme os princípio das Sequências Didáticas Investigativas (SDI).
Assim, a compreensão científica dos experimentos “Balão de Boyle em seringa” e “Expansão e Compressão do Balão”
é facilitada quando o aluno é levado a refletir a partir de questionamentos. Por isso, Bianchini e Zuliani (2009) apontam inicialmente as situações problemas que envolvam relação com
o cotidiano para despertar o interesse dos alunos em adquirir
conhecimento; durante a prática experimental o docente deve
oferecer subsídios para que os alunos indaguem sobre o tema
em discussão. Posteriormente as discussões, é importante que
os alunos elaborem hipóteses para explicar os fenômenos observados com os conhecimentos já adquiridos. Oliveira (2010)
destaca as contribuições das atividades experimentais no ensino de Ciências, sendo elas: (1) motivar e despertar o interesse dos alunos; (2) desenvolver o trabalho em grupo, iniciativa
e tomada de decisão; (3) estimular a criatividade, aprimorar a
capacidade de observação e registro das informações, aprender
a analisar dados e propor hipóteses para os fenômenos, aprender conceitos científicos, compreender a natureza da ciência e
o papel do cientista em uma investigação e as relações entre
ciência, tecnologia e sociedade e aprimorar as habilidades manipulativas dos alunos.
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O POTENCIAL DIDÁTICO DE UM VÍDEO
PARA O ENSINO DA QUÍMICA: APLICAÇÃO
DA CINÉTICA QUÍMICA VISTA DE OUTRA
MANEIRA
Sables Sousa Santos

Introdução
A síntese da amônia em laboratório figura-se como uma

das mais importantes descobertas da história da Ciência. Não

apenas por sua aplicação industrial, na qual os fertilizantes sin-

téticos e adubos nitrogenados contribuíram significativamen-

te para a agricultura, mas do ponto de vista científico. Embora
78% da atmosfera seja composto por nitrogênio, ele é um elemento quimicamente e biologicamente inutilizável devido à
sua elevada estabilidade (ERISMAN et al., 2008).

Em 1905, Fritz Haber (1868 – 1934) publicou os resulta-

dos das primeiras reações do nitrogênio atmosférico (N2) com o
gás hidrogênio (H2) para formação da amônia (NH3), catalisada
pelo ácido nítrico. Mais tarde, William Carl Bosch (1874 – 1940)

transportou para escala industrial, garantindo a seus criadores
os prêmios Nobel de 1918 e 1931.
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A Figura 21 representa a equação balanceada da síntese
da amônia. Segundo a lei de Avogadro, volumes iguais de N2, H2
e NH3, nas mesmas condições de temperatura e pressão, contêm o mesmo número de moléculas. Uma molécula de N2 reage
com três moléculas de H2 produzindo duas de NH3.

reação estará em equilíbrio quando a velocidade em que os reagentes se colidem para formar produtos for igual à velocidade
de colisão dos produtos para formar os reagentes: V1 = V2:

Figura 21: Reação de síntese da amônia.
As velocidades são expressas em função das concentrações dos gases.
Se,
V1 = k1 . [N2] . [H2]3
V2 = k2 . [NH3]2
V1 = V2
Fonte: COLLEGE (2015), adaptado.

Ainda hoje, cerca de cem anos após a primeira síntese
da amônia, publicam-se numerosos trabalhos científicos com
base nas investigações das variáveis (temperatura, pressão,
concentração e catálise) que influenciam o equilíbrio de gases,
como no processo Haber-Bosch. Uma reação exergônica (libera energia) e exotérmica (desprende calor), considerada um
exemplo clássico da cinética química.
O tratamento dos equilíbrios dinâmicos, baseado no Princípio de Le Chatelier “Quando uma perturbação exterior é aplicada a um sistema em equilíbrio dinâmico, ele tende a se ajustar para reduzir ao mínimo o efeito da perturbação” (ATKINS;
JONES, 2012, p. 405), envolve condições cinéticas, ou seja, uma
192 | Instituto Federal do Maranhão / Editora IFMA

Logo:
k1 . [N2] . [H2]3 = k2 . [NH3]2
Como k1 e k2 são constantes cinéticas, a Equação da
Constante de Equilíbrio Cinético (K) será a relação entre as
constantes:

Em geral, as condições para que uma reação ocorra depende da afinidade química dos reagentes, do contato entre
eles e um choque de colisão bem orientado, conforme Teoria
das colisões.
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Notas para os professores

Procedimento

As tecnologias audiovisuais educacionais são ferramentas didáticas ideais para subsidiar o ensino a partir da associação de áudios e imagens. A estratégia de ensino aqui apresentada tem como principal objetivo a construção de vídeos educativos como alternativas pedagógicas no ensino da Química.

Parte A: Vídeo de curta metragem “Cinética Química em ação”

A criação de vídeos, como entretenimento dinâmico, articula o conhecimento científico e a tecnologia. As tecnologias
digitais móveis são de fácil acesso, produção, edição e publicação de vídeos, tornando-se ferramentas educacionais atrativas
e grandes aliados ao processo de ensino e aprendizagem.
Os estudantes são incentivados a produzir seus próprios
vídeos educativos, numa prática envolvente que integra uma
dimensão moderna e lúdica, como parte integrante de uma
atividade interdisciplinar, produzindo, protagonizando e divulgando entre os colegas e na internet. Aqui, o aluno não cumpre
apenas as exigências escolares, mas também demonstra que
aprendeu e está, por isso, apto a novas experiências em sala de
aula (SANTOS; SOUZA; SOUSA, 2016).

Materiais necessários: Livro didático, câmera digital,
computador.
Local adequado: Critério do aluno.
Prática de ensino. Orientar os alunos na produção audiovisual com base em três etapas (LIMA et al., 2017). Etapa
1 (pré-produção): realizar pesquisa científica e revisão da literatura, a partir do seu próprio livro didático e outros livros
sobre cinética; fazer um brainstorming de ideias; escolher um
tema específico; elaborar a história; montar a estrutura do enredo; escrever a primeira versão do roteiro; realizar a criação do
storyboard, ou seja, representar visual as ideias; avaliar o roteiro conforme critérios (drama, ritmo, personagem, diálogo leve/
impactante, som e estilo visual). Etapa 2 (produção): realizar as
filmagens. Etapa 3 (pós-produção): realizar a edição e finalização do vídeo, e apresentar em sala de aula.

A tecnologia educacional torna o ensino mais dinâmico
e enfático no que se refere ao “aprender” e despertar da curiosidade, tornando o ensino recíproco do saber. Estimular o conhecimento através de metodologias ativas, instiga o aluno a
pensar e criar, deixando que ele saia do papel passivo e seja um
produtivo de ideias e conhecimento, compartilhando e trocando conhecimento. (MORIN, 2000).
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Modelo: A Figura 22 apresenta uma proposta de sinopse
para o vídeo “Cinética Química em ação”.
Figura 22: Sinopse e Vídeo sobre Cinética em ação.
Filme curta metragem: Cinética Química em ação
Duração: 10 min
Personagens: CASAL: Reagentes (gás nitrogênio e gás hidrogênio)
VILÃO: Inibidor-Ar (arsênio)
AMIGO DO CASAL: Catalisador (ferro)
FATORES INDEPENDENTES: temperatura e
concentração
Sinopse: O filme conta a estória de uma crise romântica entre dois jovens apaixonados (gás nitrogênio e gás hidrogênio),
que numa conotação científica trata-se da reação química
entre dois reagentes. Um relacionamento que vem enfrentando vários obstáculos com a presença de Vanúbia-inibidora, a
vilã desta relação amorosa aqui representando o inibidor da
reação química. Com o intuito de diminuir a velocidade da
reação, inibidoras-alunas aproximam-se dos reagentes (aumento de moléculas interferentes) para dificultar a formação
do produto final (casal). Mais tarde, Claudete-catalisante, a
fada madrinha do casal, com sua varinha mágica de Ferro
idealizou um encontro dos dois em uma sala bem pequena
(diminuição de volume e aumento da pressão) provocando a
aproximação dos reagentes aumentando a probabilidade de
colisões efetivas e finalmente provocando a formação do produto final (casal amônia).
Reação balanceada: N2 + 3 H2 à 2 NH3
Exemplo:
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Fonte: Elaborada pelo autor.

Considerações finais
O professor ao desvencilhar-se da sua rotina de aulas expositivas e enraizadas pelos métodos tradicionais de ensino, torna o processo de ensino e aprendizagem dinâmica e prazerosa.
Articular produção audiovisual e o ensino de química
tem suscitado muitas reflexões no sistema educacional. O uso
das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs) nas práticas educacionais torna-se um facilitar do conhecimento, por ser um grande meio de comunicação de massa e
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possibilitar maior motivação ao estudo (ARAGÃO et al., 2018).
Os inseparáveis celulares, smartphones, tabletes, mp3, mp4,
entre outros utensílios portáteis eletrônicos dos estudantes,
deixam de ser vilões em sala de aula e ocupam o lado dos aliados ao processo de ensino e aprendizagem.
A internet, como um território visual presente de forma
contínua e acelerada entre os jovens, torna-se também colaboradora nesta difusão de experiências educacionais. As redes
sociais como Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) estão
ganhando espaço, a partir de postagens em sites como Youtube
e compartilhamentos nas páginas de Apps sociais como Facebook, Instagram e WhatsApp. A interação nestes ambientes on
line e o compartilhamento de conhecimentos-visuais tornam
os jovens multiplicadores de saberes.
É consensual no campo da Educação, que o professor
deve assumir papel de mediador da aprendizagem colaborativa
(VIGOTSKY, 2001) e facilitador da autonomia do aluno (FREINET, 2004).
O trabalho em equipe para a criação do vídeo “Cinética
Química em ação” articulou estas duas práticas educativas com
a integração de saberes do conteúdo em estudo. A transformação da reação química em estudo em uma história fictícia que
contava a relação de amor e suas dificuldades no relacionamento levou os alunos a interagir através de encenação. Porém, de
forma fantasiosa mostrou todo o trajeto dos reagentes até a formação dos produtos, incluindo os entraves como os inibidores
e fatores independentes, como temperatura e concentração. De
modo geral, os alunos criaram adaptações que facilitaram o entendimento do assunto e desenvolveram habilidades práticas
para criação de vídeos didáticos.
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