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RESUMO 

 
 

 
A desmotivação dos alunos em aprender Química é uma das grandes preocupações 
dos docentes da área. Tornar a disciplina mais interessante significa procurar 
metodologias que tornem a aula mais dinâmica e que aproxime o ensino da 
realidade do discente, pois somente assim o novo aprendizado encontrará 
ancoragem nos conhecimentos prévios do aluno, como aponta a Teoria da 
Aprendizagem Significativa de David Ausubel. Sendo assim, o objetivo geral deste 
trabalho foi analisar a utilização da sequência didática, em que a teoria é 
apresentada por meio de mapas conceituais e a prática com kits experimentais, para 
o desenvolvimento de uma aprendizagem significativa em uma turma de 2º ano do 
ensino médio de uma escola pública do Município de Rorainópolis – RR. A pesquisa 
teve como base a teoria da Aprendizagem Significativa de David Ausubel e os 
Mapas Conceituais de Joseph Novak trabalhados conjuntamente com a realização 
de experimentos. Com relação aos procedimentos metodológicos, a ênfase da 
pesquisa foi qualitativa, pois se buscou a qualidade do ensino de química por meio 
da sequência didática; o procedimento técnico foi a pesquisa-ação e o instrumento 
de coleta de dados ocorreu por meio do questionário misto. No início da aplicação 
sequência didática utilizou-se uma avaliação diagnóstica, tanto para avaliar os 
subsunçores e programar as aulas quanto para, por meio da comparação com o 
questionário final, verificar se ocorreu a aprendizagem significativa. A avaliação 
revelou que o conhecimento dos alunos estava mais pautado no senso comum, 
cabendo ao docente desmitificar algumas informações e tornar o conhecimento mais 
científico. Durante a aplicação da sequência didática apresentou-se a teoria sobre 
Cinética Química através de um mapa conceitual. Para que as informações 
encontrassem ancoragem no cognitivo dos alunos procurou-se relacionar os 
assuntos a eventos do cotidiano e com assuntos de cunho social; além disso, foram 
desenvolvidos experimentos para tornar a aula mais dinâmica e para aproximar o 
conhecimento cientifico sobre a Química com o mundo físico. Visando amenizar a 
carência que há nas escolas públicas, no que se refere à falta de laboratórios e/ou 
kits experimentais, utilizou-se materiais alternativos. Quarenta e sete dias depois de 
encerrada a aplicação da Sequência Didática foi efetuada a avaliação final. Ao 
comparar os resultados da avaliação diagnóstica com os da avaliação final 
percebeu-se que ocorreu uma incoerência. Essa incoerência somada às 
observações ao longo das aulas creditou a Sequência Didática, aplicada, como 
metodologia eficaz. Espera-se, portanto, que esse trabalho possibilite aos docentes 
maiores reflexões sobre o ensino de Química para que outras metodologias possam 
ser desenvolvidas e aplicadas. 
  
 
Palavras-chave: Aprendizagem Significativa, Sequência Didática, Mapa Conceitual, 
Kits Experimentais, Cinética Química. 
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ABSTRACT 

  
 
 

The demotivation of the students in learning chemistry is a major concern of 
chemistry‘s teachers. Making the most interesting discipline means seeking 
methodologies that make the class more dynamic and approach teaching students 
the reality, for only then new learning find anchorage in the previous knowledge of 
the student, as pointed out by the Theory of Meaningful Learning David Ausubel. 
Thus, the aim of this study was to analyze the use of the didactic sequence, in which 
the theory is presented through concept maps and practice with experimental kits, to 
develop a significant learning in a class of 2nd year of high school a public school in 
the municipality of Rorainópolis – RR. The research was based on the theory of 
Meaningful Learning David Ausubel and Joseph Novak of Concept Maps jointly 
worked with performing experiments. Regarding the methodological procedures, the 
emphasis of the research was qualitative, as it sought the quality of chemistry 
teaching through didactic sequence; the technical procedure was to action research 
and data collection instrument was through the joint questionnaire. At the beginning 
of the teaching sequence application we used a diagnostic evaluation, both to 
evaluate the subsumers and scheduling classes as to, by comparing with the final 
questionnaire to ascertain whether there was meaningful learning. The evaluation 
showed that the students' knowledge was more guided common sense, leaving the 
teaching demystify some information and make it as scientific knowledge. During the 
application of the didactic sequence presented the theory of Chemical Kinetics 
through a conceptual map. So that the information found anchorage in cognitive of 
the students tried to relate the issues to everyday events and social nature of 
matters; furthermore, experiments were designed to make the most dynamic class 
and to bring scientific knowledge about chemistry with the physical world. In order to 
ameliorate the deficiency that there are in the public schools, as regards the lack of 
laboratory and / or experimental kits, alternative materials was used. Forty-seven 
days after the close of the application of the Didactic Sequence was performed the 
final assessment. By comparing the diagnostic assessment results with the final 
evaluation it was noticed that there was an inconsistency. This inconsistency added 
to the observations during the lessons credited Didactic Sequence, applied as an 
effective methodology. It is expected, therefore, that this work will enable teachers to 
further reflection on teaching chemistry to other methodologies can be developed 
and applied. 

 
 

Keywords: Meaningful Learning, Teaching Sequence, Concept Map, 
Experimental Kits, Chemical Kinetics. 
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INTRODUÇÃO  

 

Identificar os conceitos fundamentais constitui um aspecto importante no 

processo de aprendizagem de qualquer conhecimento. O Ensino de Ciências está 

baseado em conceitos científicos, ou seja, um saber construído por meio de 

pesquisa, cabendo ao professor o trabalho de ensinar esse saber. A ciência envolve 

várias disciplinas, que são trabalhadas em sala de aula, dentre elas, a Química que 

é uma disciplina científica que teve e tem bastante destaque nos estudos acerca do 

ensino-aprendizagem. Porém, quando se trata da sala de aula, esta disciplina que 

está tão presente no nosso dia-a-dia, não atrai a atenção dos alunos devido 

principalmente a maneira como geralmente é transmitida. Quando se fala em 

química é comum que muitos alunos pensem que é uma disciplina difícil, cheia de 

elementos e fórmulas complexas; esse pensamento os leva a não dar tanta 

importância a essa disciplina, prejudicando-os no aprendizado. Desta forma, os 

alunos não estão conseguindo captar a finalidade de se estudar química, não sabem 

para quê ela serve muito menos sua utilidade na vida cotidiana. 

No que se refere ao ensino de Química, é de suma importância que os alunos 

relacionem as aulas com atividades do seu dia a dia. Desta forma, a experimentação 

poderá ser utilizada como uma estratégia para promover a aprendizagem. Esta 

ferramenta, além de tornar as aulas mais dinâmicas, pode proporcionar aos alunos 

uma visão prática dos conceitos ministrados, sempre objetivando a aprendizagem 

significativa. Outra proposta é o uso de Kits alternativos, pois possibilita que a 

experimentação seja feita por professores de qualquer escola, mesmo naquelas 

desprovidas de laboratórios, equipamentos, vidrarias e reagentes convencionais.   

Além da prática, é necessário que a teoria seja apresentada de forma a 

facilitar a aprendizagem do aluno. Segundo David Ausubel é possível que ocorra 

uma aprendizagem significativa quando novas informações se relacionam com os 

conhecimentos prévios do indivíduo, hierarquizando os conceitos teóricos. Uma 

excelente ferramenta que facilita a hierarquização dos conhecimentos foi criada pela 

equipe de Joseph Novak e denominada de mapas conceituais. Esses mapas servem 

tanto como forma de apresentação da teoria como método avaliativo, no caso desse 

trabalho foi utilizado unicamente para apresentar a teoria sobre a Cinética Quimica.  
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As ideias para o desenvolvimento teórico e prático supracitadas foram 

organizadas em uma sequência didática que, por sua vez, apesar de ser uma 

ferramenta criada para trabalhar os gêneros textuais, tem se mostrado eficiente 

também no ensino das ciências exatas por facilitar a organização de aulas acerca de 

um tema de forma sequencial e sistematizada. 

Com relação à motivação, a pesquisa se formulou devido às dificuldades 

apresentadas pelos alunos na aquisição dos conceitos ministrados. Ante o desafio 

de se construir, no âmbito da sala de aula, práticas pedagógicas inovadoras, faz-se 

necessário um avanço na formação profissional. Por isso, a oportunidade de 

participar do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências possibilitou esse 

avanço.  

O presente trabalho de reflexão e pesquisa foi construído a partir de 

inquietações da prática enquanto professor de Química e Biologia em diversas 

escolas da rede Estadual de Ensino. Pois os alunos, desmotivados em participar das 

aulas, tinham interesse apenas em obter a nota para ser aprovado.  

É comum, entre os professores, reconhecerem que realmente os problemas 

existem, o desinteresse dos alunos pelas aulas é geral, mas, curiosamente, acabam 

olhando esses problemas com lentes que não identificam a si mesmos indivíduos 

capazes de desenvolver uma didática que auxilie os alunos a compreenderem os 

assuntos expostos em sala de aula e, consequentemente, a relacionar esses 

conhecimentos com seu cotidiano. Nesse contexto, este trabalho busca esclarecer a 

seguinte problemática: de que forma o uso da sequência didática, em que a teoria é 

apresentada por meio de mapas conceituais e a prática com kits experimentais, 

pode tornar a aprendizagem  significativa em uma turma do 2º ano do ensino médio? 

Para responder à problemática, esse trabalho teve como objetivo geral 

analisar a utilização da sequência didática, em que a teoria é apresentada por meio 

de mapas conceituais e a prática com kits experimentais, para o desenvolvimento de 

uma aprendizagem significativa no 2º ano do ensino médio.  

Os objetivos específicos foram: 

 Apresentar teorias que abordam o ensino de química e a aprendizagem 

significativa; 

 Expor as concepções de sequência didática, de mapas conceituais e de kits 

experimentais;  

 Desenvolver a sequência didática com uma turma de 2º ano do ensino médio; 
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 Comparar o resultado da avaliação dos subsunçores, aplicada antes do 

desenvolvimento da sequência didática, com a avaliação final, aplicada após o 

término das aulas; 

 Diagnosticar se ocorreu uma aprendizagem significativa por meio do confronto 

entre a avaliação dos subsunçores e a avaliação final. 

 Esta dissertação está dividida em três capítulos. O primeiro apresenta as 

teorias que serviram de embasamento, que está dividido em: uma breve história da 

Química, o panorama atual do ensino de Química, a Cinética Química, a sequência 

didática, a experimentação no ensino de Química, a aprendizagem significativa, e o 

mapa conceitual. O segundo capítulo aborda as metodologias utilizadas e está 

fragmentado nos seguintes subtópicos: a ênfase qualitativa da pesquisa, a pesquisa-

ação e pesquisa bibliográfica como procedimentos técnicos, os instrumentos de 

coletas de dados, a população e amostra, e o procedimento experimental. O terceiro 

expõe a análise dos dados subdividida com os seguintes assuntos: desenvolvimento 

da sequência didática e questões metodológicas e sociais. Ao final dos capítulos 

estão as considerações finais, em que se apresenta o que foi alcançado com relação 

aos objetivos.  
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2 APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA NO ENSINO DE QUÍMICA: O 
QUE OS MAPAS CONCEITUAIS, A EXPERIMENTAÇÃO E A 
SEQUÊNCIA DIDÁTICA TÊM A VER COM ISSO? 

 

2.1 ENSINO DE QUÍMICA:  UMA REVISÃO HISTÓRICA 

 

É comum entre os professores dos anos finais do ensino fundamental e do 

ensino médio, a sensação de frustração ao perceberem a falta de aprendizado dos 

conceitos científicos, pois, aparentemente os alunos aprendem cada vez menos e 

têm menos interesse pelo que aprendem. ―Além dessa falta de interesse, estes 

tendem a assumir atitudes inadequadas com respeito ao trabalho científico, 

esperando respostas em vez de dá-las, e muito menos são capazes de fazer eles 

mesmos as perguntas‖. (POZO; CRESPO, 2009, p. 18). Assim, a Química, sendo 

uma disciplina científica, está cercada por vários problemas com relação ao seu 

ensino. Mas como é que se pode falar de um problema educacional sobre Química 

se não se ―sabe‖, de fato, seu conceito e quando ela surgiu. Assim, torna-se viável 

abordar, de forma sucinta, acerca do surgimento e do que é esta ciência. De acordo 

com Bueno (2007, p.1): 

 

A Química é a ciência que estuda a matéria, as transformações químicas 
por ela sofridas e as variações de energia que acompanham estas 
transformações. Ela representa uma parte importante em todas as ciências 
naturais, básicas e aplicadas. O crescimento e metabolismo das plantas, a 
formação de rochas, o papel desempenhado pelo ozônio na atmosfera 
superior, a degradação dos poluentes ambientais, as propriedades do solo 
lunar, a ação medicinal de drogas [...].  

 

Desta forma, a Química envolve mais do que a matéria, mais do que 

elementos químicos, envolve também as fases da vida das plantas, a constituição 

das rochas, os produtos utilizados na nossa alimentação, dentre outros.  

Oliveira e Carvalho (2006) defendem que alguns historiadores consideram 

que a Química só é tratada como disciplina cientifica a partir do século XVIII ―[...] 

num processo que culminaria com a obra de Lavoisier, no entanto, conhecimentos 

práticos relacionados com a química já existiam‖. (OLIVEIRA; CARVALHO, 2006, p. 

27). 

Exemplo de que a Química já existe há muitos anos está na carta de Pero 

Vaz de Caminha, em que ele relata que as tinturas que os indígenas usavam, para 
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pintar sua pele, eram feitas com urucum e a seiva do fruto do jenipapo, ―[...] que 

após reagir com as proteínas da pele produziam a cor preta.‖ (OLIVEIRA; 

CARVALHO, 2006, p. 28).  

O autor acima citado ainda defende que ―O século XIX foi um dos mais 

grandiosos para os estudos da ciência, uma vez que a ciência estava praticamente 

difundida por todo o planeta.‖ (OLIVEIRA; CARVALHO, 2006, p. 31). Em 1812, foi 

criado o Laboratório Químico-Prático do Rio de Janeiro, iniciando-se o 

desenvolvimento de processos de interesse industrial; em 1818, foi fundado o 

Museu Real, que possuía um laboratório químico onde se desenvolvia pesquisas 

sobre o refino dos metais.  

No final do século XIX, instalaram-se fábricas de sabão, de pólvora, de vidros, 

de papel, de velas, de ácido sulfúrico, de ácido nítrico, de ácido clorídrico e de cloro. 

Porém havia um grande problema, os donos das fábricas dependiam da importação 

de técnicos, juntamente com equipamentos e processos, evidenciando assim, que o 

país necessitava criar e desenvolver produtos químicos e formar técnicos 

especializados. O primeiro curso oficial de Química foi oferecido pelo Instituto de 

Química no Rio de Janeiro, em 1918. ―Hoje há um grande número de cursos de 

química oferecidos pelas instituições de ensino superior no Brasil.‖ (OLIVEIRA; 

CARVALHO, 2006, p. 35).  

Assim, é perceptível que, mesmo com todos os problemas, o estudo da 

Química sofreu uma grande evolução. Atualmente, os estudos químicos e 

tecnológicos encontram-se em acelerada ascensão, porém o mesmo não ocorre no 

ensino sistematizado  de química nas escolas públicas, como mostra o panorama 

atual do ensino de química. 

 

2.2 PANORAMA ATUAL DO ENSINO DE QUÍMICA 

  

Há grandes problemas no ensino de Química. Vários fatores contribuem para 

que as aulas de Química sejam tidas como uma das mais complexas do currículo 

escolar. Com base nas Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEMs) 

(BRASIL, 2006, p. 107):  

 

[...] o ensino praticado nas escolas não está propiciando ao aluno um 
aprendizado que possibilite a compreensão dos processos químicos em si e 
a construção de um conhecimento químico em estreita ligação com o meio 
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cultural e natural, em todas as suas dimensões, com implicações 
ambientais, sociais, econômicas, ético-políticas, científicas e tecnológicas. 

 

Ou seja, o ensino de Química tem funções unicamente curriculares, sem 

correlação com a sociedade em que o aluno está inserido. A ideologia que permeia 

os programas escolares é de que há um número enorme de conteúdos para serem 

trabalhados nas aulas de Química, assim, os educadores obrigam-se a ‗correr com a 

matéria‘, amontoando um item após o outro na cabeça do aluno, impedindo-o de 

participar na construção de um entendimento fecundo sobre o mundo natural e 

cultural (BRASIL, 2006). Com relação aos educandos os Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio (BRASIL, 2000, p. 79) informam que: 

 

Pesquisa recente com jovens de Ensino Médio revelou que estes não vêem 
nenhuma relação da Química com suas vidas nem com a sociedade, como 
se o iogurte, os produtos de higiene pessoal e limpeza, os agrotóxicos ou as 
fibras sintéticas de suas roupas fossem questões de outra esfera de 
conhecimento, divorciadas da Química que estudam na escola. No caso 
desses jovens, a Química aprendida na escola foi transposta do contexto de 
sua produção original, sem que pontes tivessem sido feitas para contextos 
que são próximos e significativos.  

 

Percebe-se que o ensino de Química, em algumas escolas, não tem 

significado para boa parte dos educandos, ou seja, eles não conseguem associar os 

conteúdos de Química com sua realidade, assim, não há a junção entre o 

conhecimento novo com o prévio.  

Silva (2011) também defende que o ensino de química nos dias de hoje vem 

em declínio por conta de vários fatores. Dentre estes fatores pode-se destacar a 

carência na formação de professores da área, metodologia ultrapassada, poucas 

aulas experimentais e desinteresse dos alunos. Esta questão do desinteresse dos 

alunos pode ser resultado de uma má interpretação do significado desta disciplina, 

pois ―[...] a Química é citada pelos alunos como uma das mais difíceis e complicadas 

de estudar, e que sua dificuldade aumenta por conta de ser abstrata e complexa. 

Eles alegam a necessidade de memorizar fórmulas, propriedades e equações 

químicas.‖ (SILVA, 2011, p. 07). 

Fica evidente que o aluno é apresentado a uma Química que, a seu ver, só 

existe nos livros didáticos e científicos. A falta de laboratório, em muitas escolas 

públicas, ou do hábito de executar experimentos em sala de aula faz com que essa 
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ideia persista, mas o educador tem a capacidade de, aos poucos, ir quebrando esse 

paradigma.  

Embasado em Silva (2011), quando diz respeito ao professor como 

intermediador de conhecimento, é viável relatar que este reflita sobre o que ensina e 

como ensina; como desenvolve os assuntos adequadamente; e como concilia as 

atividades práticas com os conteúdos teóricos. Desta forma o educador precisa 

analisar sua metodologia, evitando aulas expositivas que utilizam como único 

recurso didático o quadro e seu discurso. É necessário que o professor induza o 

aluno a associar cada assunto com o que ocorre em seu dia-a-dia. 

 

2.3 CINÉTICA QUÍMICA 

 

A Cinética Química é a área da Química que esta preocupada com a 

velocidade das reações químicas e os fatores que nelas interferem. É possível 

observar sua influencia nos processos do dia a dia, como fermentação de massas, 

formação de ferrugens, decomposição de alimentos, entre outros. Segundo Brown, 

LeMay e Bursten (2005, p. 483) ―A química é por sua própria natureza, preocupada 

com a mudança. As reações químicas, convertem substâncias com propriedades 

bem-definidas, em outros materiais com propriedades diferentes.‖ 

Os principais fatores que influenciam as velocidades das reações são 

definidos por Brown, LeMay e Bursten (2005, p. 483, 484) da seguinte forma: 

 

O estado físico dos reagentes: os reagentes devem entrar em contato 
para que reajam. Quanto mais rapidamente as moléculas se chocam, 
mais rapidamente elas reagem. As concentrações do reagentes: a 
maioria das reações químicas prossegue mais rapidamente se a 
concentração de um ou mais dos reagentes é aumentada. A 
temperatura na qual a reação ocorre: as velocidades das reações 
químicas aumentam conforme a temperatura aumenta. A presença de 
um catalisador: os catalisadores são agentes que aumentam as 
velocidades sem serem usados. [grifos dos autores]. 

 

O químico sueco Svante Arrhenius sugeriu, em 1888, que para ocorrer a 

reação é necessária uma quantidade mínima de energia. Ou seja, para que reajam 

as moléculas que colidem devem ter energia cinética total igual ou maior que um 

determinado valor. Quanto maior o número de partículas com energia igual ou 

superior a de ativação, maior será a velocidade da reação. (BROWN, LEMAY e 

BURSTEN 2005, p. 501).  
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A cinética química está presente no cotidiano, seja na preservação dos 

alimentos, ou numa festividade cultural (como a festa de São João que exige uma 

fogueira), seja no cozimento alimentício em uma panela de pressão ou na 

dissolução de um remédio, enfim, nos mínimos ou macros acontecimentos existe 

interferência da cinética química e o aluno necessita tomar conhecimento de como e 

porquê ocorrem esses fenômenos. 

 

2.4 SEQUÊNCIA DIDÁTICA: CONCEPÇÕES E SUA ADAPTAÇÃO PARA AS 

AULAS DE QUÍMICA 

 

Antes de expor o significado, a importância e a estrutura da Sequência 

Didática, é relevante abordar um pouco de sua história. 

Antes da existência da Sequência Didática havia vários problemas no Ensino 

de Línguas. Um dos problemas diz respeito à seleção dos conteúdos a serem 

ensinados, pois essa seleção levava em conta tanto o conhecimento científico 

quanto as práticas sociais de linguagem. Essas práticas sociais, assim como outro 

fenômeno, deveriam ter sido objeto de leitura, de interpretação e de explicação, 

assim, com a falta da aquisição do conhecimento sobre ela, a sua abordagem ficaria 

sujeita ao senso comum e/ou a ideologia.  

Com relação ao surgimento e os precursores da Sequência Didática, 

embasado em Bronckart (2010), pode-se afirmar que ela foi criada na Universidade 

de Genebra, a partir de 1985, e desenvolvida principalmente por Schneuwly e Dolz 

na Suíça. Bronckart (2010) também aponta que no Brasil a Sequência Didática foi 

estudada por Abreu e Tardelli; Cristovão (2009); Cristovão e Nascimento (2004, 

2005); Machado (1998, 2009); Machado juntamente com outros autores (1999); e 

outros. 

De acordo com Dolz, Noverraz e Scheneuwly (2004, p. 97) ―Uma ‗sequência 

didática‘ é um conjunto de atividades escolares organizadas, de maneira 

sistemática, em torno de um gênero textual oral ou escrito‖ [grifo dos autores]. Desta 

forma o professor, em suas aulas, não perderá o seguimento de ensino na hora de 

ministrar um assunto. Com relação ao aluno, o objetivo da sequência didática é 

auxilia-lo a conhecer melhor um gênero textual, promovendo conhecimento acerca 

da forma mais adequada no ato da comunicação.  
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Para entender melhor a função de uma sequência didática é importante 

discorrer sobre suas fases.  Dolz; Noverraz; Scheneuwly (2004, p. 98) elaboraram 

um esquema acerca da estrutura de base de uma Sequência Didática: 

Figura 1 – Sequência didática: esquema. 

 

 

Por meio do esquema acima é perceptível que uma Sequencia Didática é 

organizada por fases. A primeira é a apresentação da situação, que com base em 

Dolz; Noverraz; Scheneuwly (2004, p. 99) ―[...] é descrita de maneira detalhada a 

tarefa de expressão oral ou escrita que os alunos deverão realizar‖. Logo após os 

educandos devem elaborar um primeiro texto inicial, oral ou escrito, correspondente 

ao gênero trabalhado, permitindo ao educador avaliar o conhecimento prévio dos 

alunos, bem como adaptar as atividades, vistas na sequência, de acordo com as 

necessidades da turma.  

Após a produção inicial vêm os módulos que são compostos por várias 

atividades, dando-lhes as ferramentas precisas para ter o domínio sobre o gênero, 

que são trabalhados a fundo.  

E por fim, a produção final em que o aluno ―[...] pode pôr em prática os 

conhecimentos adquiridos e, com o professor, medir os progressos alcançados. A 

produção final serve, também, para uma avaliação de tipo somativo, que incidirá 

sobre os aspectos trabalhados durante a seqüência‖ (DOLZ; NOVERRAZ; 

SCHENEUWLY, 2004, p. 98, 99). 

Depois de abordar um pouco de seu surgimento, importância, sua estrutura e 

precursores, torna-se necessário um exemplo de sequência didática na área da 

química.  

O trabalho intitulado ―Calorias e Saúde: Uma Proposta de Sequência Didática 

no Ensino de Química‖ apresentou o resultado se uma SD em uma turma, com 20 

alunos, do segundo ano do ensino médio regular; cujo tema foi ―calorias‖ (AMORIM 
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et al, 2012). Para a realização da mesma foi necessário usar o espaço de sete aulas 

de cinquenta e cinco minutos cada.  

 O objetivo da Sequência Didática foi o de ―apresentar de modo diferenciado 

um conceito já estudado pelos alunos‖ (AMORIM et al 2012, p. 1). Em um primeiro 

momento fez-se uma sondagem, verificando o conhecimento prévio dos alunos 

sobre o tema. Pretendeu-se viabilizar a participação dos alunos de forma ativa, 

adequando o tema à sua realidade.  

Para a abordagem do conceito de caloria utilizou-se a exibição de filme e 

experimento. Foi visto o filme Wall-e, que mostra ―[...] como os seres humanos 

podem se tornar obesos comendo apenas alimentos industrializados e sem praticar 

qualquer tipo de exercício. O filme mostra isso de maneira exagerada‖ (AMORIM et 

al 2012, p. 5). O experimento realizado foi o cálculo de calorias de uma salada de 

fruta, produzida por eles mesmos. 

A Sequência Didática foi iniciada com um primeiro momento de 

problematização do tema, em que a professora fez alguns questionamentos para os 

alunos: ‗O que é a caloria?‘ ‗O que já ouviram falar sobre calorias?‘ ‗Em quais 

disciplinas?‘ ‗Vocês usam esse termo no dia-a-dia?‘ ‗Como?‘.  

De acordo com Amorim et al (2012, p. 4) ―Os alunos responderam a todas as 

perguntas livremente, sendo a primeira a que gerou maior polêmica [...]‖. Pois os 

alunos ―[...] possuem um limitado conhecimento sobre a unidade de medida caloria. 

Mas a professora soube como empolgá-los com perguntas que envolvem seu 

cotidiano.‖ (AMORIM et al 2012, p. 5). 

Após o término do filme a professora iniciou um novo diálogo a partir de uma 

pergunta que um dos alunos haviam feito antes de assistir o filme, que neste caso 

foi: ―Quem faz muito exercício pode comer mais?‖ uma das respostas foi que ―sim‖, 

pois a pessoa que faz exercício pode perder calorias. (AMORIM et al 2012, p. 6). 

Pode-se analisar que os alunos, mesmo possuindo alguma dificuldade, começaram 

a entender o assunto.  

No segundo momento os alunos leram uma apostila que discorria sobre 

energia, medidas de energia, calorias, valor nutricional de algumas frutas, uma 

tabela de valores calóricos de algumas frutas, poluição e também a informação de 

como fazer o cálculo do Índice de Massa Corpórea. Assim, como já foi dito, foi 

pedido para os alunos que calculassem o valor calórico de uma salada de fruta 

produzida por eles mesmos. 
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 O terceiro momento ocorreu quando os alunos foram para o pátio da escola 

concluir a atividade. Eles elaboraram um relatório, onde não foram encontrados 

erros nos cálculos e nem nos comentários sobre o assunto. 

Pode-se verificar que os alunos conseguiram apreender o conceito, de forma 

que eles puderam utilizar seu conhecimento prévio e não apenas substituir o que 

eles já possuíam, mostrando que a utilização da Sequência Didática é importante 

para a aquisição de conhecimento e amadurecimento de concepções. 

 
2.5 A EXPERIMENTAÇÃO NO ENSINO DE QUÍMICA  

 

O trabalho experimental é bastante desenvolvido nas universidades e há mais 

de cem anos influencia seu desenvolvimento nas escolas. Seu objetivo é melhorar a 

aprendizagem do conteúdo científico, pois os alunos abstraem conhecimento sobre 

o assunto, mas não sabem como e onde utilizá-los (IZQUIERDO; SANMARTÍ; 

ESPINET, 1999 apud CHWAHNN; OAIGEN 2009). 

Como já foi dito o problema da falta de associação da teoria com a prática nas 

aulas de química preocupa muitos estudiosos da área, pois sabe-se que a 

experimentação é a melhor alternativa para solucionar esta questão e desenvolver 

diversas habilidades: 

 

A atividade de laboratório é um importante elemento para o ensino de 
Química e esse tipo de atividade pode ser direcionado para que atinja 
diferentes objetivos, tais como facilitação de aprendizagem, habilidades 
motoras, hábitos, técnicas e manuseio de aparelhos, aprendizagem de 
conceitos e suas relações, leis e princípios (MOREIRA; LEVANDOWSKI, 
1983, apud CHWAHNN; OAIGEN, 2009, p. 2)  

 

A forma como a experimentação é utilizada dependerá muito da habilidade e 

do conhecimento do professor para saber quais atividades deverão ser monitoradas, 

quais fenômenos deverão ser explorados e que conceitos serão estudados em cada 

experimento. ―[...] em educação não basta fazer, mas é preciso, cada vez mais, 

conhecer o que se faz, como e para que se faz.‖ (CHASSOT, 2004, p.139). 

Neste mesmo sentido, a experimentação no ensino de ciências, mais 

especificamente em química, é concebida apenas como ―demonstrações‖ e não 

como fonte de pesquisas e possibilidades para aguçar no aluno o prazer em 

aprender.  
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A importância da experimentação no processo de aprendizagem também é 

discutida por Bazin (1987) que, em uma experiência de ensino não formal de 

Ciências, aposta na maior significância desta metodologia em relação à simples 

memorização da informação, método tradicionalmente empregado nas salas de 

aula. 

Desta forma, cabe ao professor perceber a importância do processo de 

planejamento e elaboração de registros relativos à atividade experimental proposta, 

e assim buscar a incorporação de tecnologias, estimulando a emissão de hipóteses 

como atividade central da investigação científica e mostrando a importância da 

discussão das hipóteses construídas durante a realização da atividade. Mas, para 

isso, é importante que, além de motivação e verificação da teoria, essas aulas 

estejam situadas em um contexto histórico-tecnológico, relacionadas com o 

aprendizado do conteúdo, de forma que o conhecimento empírico seja testado e 

argumentado, para enfim acontecer a construção de ideias, permitindo que os 

alunos manipulem objetos, ampliem suas ideias, negociem sentidos entre si e com o 

professor (GAZOLA et al 2011).  

No momento em que o aluno conseguir ir além da manipulação de objetos e 

da ampliação de suas ideias ele estará desenvolvendo o conhecimento científico. 

Nesse sentido, o conhecimento dos procedimentos essenciais no planejamento de 

aulas experimentais, e também o conceito que se tem dessas aulas, poderiam ser 

considerados como aspectos fundamentais do ensino experimental de Ciências. O 

trabalho científico escolar usualmente se orienta pela prática indutiva, utilizando uma 

série de passos consecutivos e característicos, tais como: observação e 

experimentação, generalização indutiva, formulação de hipóteses, tentativa de 

verificação, comprovação ou recusa e obtenção de conhecimento objetivo.  

Oliveira (2009) também defende o uso da experimentação nas aulas de 

Química e para o autor os alunos participam ativamente das aulas e até comentam 

que são interessantes, mas quando as atividades são teóricas o resultado é outro, 

―[...] os alunos comentam que ficam entediados, ouvindo ou copiando passivamente 

a exposição do professor sobre um determinado assunto e, muitas vezes, chegam a 

se desinteressar pela aula [...]‖ (OLIVEIRA, 2009, p. 12).  

O autor acima citado comenta que uma das dificuldades da utilização da 

experimentação é que muitas escolas não têm condições para conseguir e muito 
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menos manter um laboratório e seus materiais, assim a melhor forma de trabalhar 

com a experimentação é por meio de kits experimentais com material alternativo.  

Porém, alguns profissionais não creem no uso do material alternativo:  

 

Alguns professores não acreditam que a utilização de material alternativo 
nas atividades de experimentação possa levar a ―demonstração‖ ou 
―comprovação‖ de uma determinada lei da Química. Consideram que por 
ser esse material ―um lixo‖, deve ser descartado, e que não deveria ser 
utilizado como material didático (OLIVEIRA, 2009, p. 39) [grifos do autor]. 

 

O autor discorda desta ideia, pois a atividade deve objetivar a aquisição dos 

conceitos envolvidos nos fenômenos e, também porque ―[...] o objeto quando bem 

confeccionado substituirá perfeitamente o convencional muitas vezes inexistente em 

algumas escolas públicas‖ (OLIVEIRA, 2009, p. 39) 

É interessante abordar algumas experiências realizadas, em que os kits 

experimentais são feitos com material alternativo, assim a sua utilidade poderá ser 

melhor compreendida.. Oliveira (2009) em seu trabalho ―As atividades de 

experimentação lúdicas – AEL‖ aborda acerca dos experimentos, do uso com 

material alternativo, bem como alguns experimentos elaborados em diferentes 

turmas de três escolas de ensino médio: 

 

Experimento 1: Decantação 

 

A atividade foi iniciada com o mediador mostrando aos alunos uma mistura de 

água e óleo, em que ele perguntou o que era preciso para separar as duas mistura, 

qual o procedimento e equipamento necessários para cumprir a tarefa.   

 

A definição da decantação como processo de separação, bem como o 
material de laboratório para processar a separação da mistura constituiram-
se como parte da estratégia a que chegaram os alunos. Observamos, a 
partir do confronto das ideias, que não ocorreu a transferência de 
conhecimento, mas a construção participativa do(s) aluno(s), onde o 
conhecimento prévio que ele(s) traz(em) influenciou na(s) definição(ões) 
(OLIVEIRA, 2009, p. 73). 

 

Algumas das alternativas dadas pelos alunos foram a filtração e coação, em 

que a água sairia e ficaria o óleo;  e evaporação, na qual a água evaporaria e ficaria 

o óleo. Porém, o mediador argumentou que na filtração e coação os dois sairiam 

juntos; e já na evaporação o óleo poderia perder sua essência.  
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Após discussões, os alunos propuseram a decantação como forma de 

separação das misturas, ―[...] utilizando palavras como: ‗Um líquido, mais pesado, 

deveria sair primeiro do que o outro‘.‖ (OLIVEIRA, 2009, p. 74). O mediador aceitou 

a proposta e fez o seguinte questionamento: ―Qual o equipamento que deve ser 

usado para fazer-se a separação após a decantação, de um líquido, mais denso do 

que o outro?‖ (OLIVEIRA, 2009, p. 74). 

Os alunos, juntamente com o mediador, chegaram à conclusão que o kit que 

deveriam utilizar seria formado por: um funil fechado, o qual o professor esclareceu 

ser um funil de decantação; para a confecção do funil utilizaram garrafa plástica; e 

para controlar a vazão um pedaço de mangueira de equipo soro, firmada na tampa 

da garrafa utilizada, sendo a vazão controlada pelo controlador de vazão do referido 

equipo soro; como béqueres foram usados copos descartáveis e, como suporte, 

uma armação de madeira e arame.  

 

               Figura 2 – Experimento 1: Decantação 

 
Fonte: Oliveira (2009).  

 

De acordo com Oliveira (2009, p. 76) ―[...] os alunos fizeram uso de sua 

bagagem cultural, atribuindo ao material alternativo utilizado novos/as 

significados/simbologias [...]‖. Desta forma fizeram uso de seu conhecimento de 

mundo.  Além disso, ―[...] deixaram a realidade da sala de aula e se entregaram a 

uma atividade lúdica, como se estivessem realmente em um laboratório de química 

realizando o experimento proposto.‖ (OLIVEIRA, 2009, p. 76) 
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Experimento 2: Existência do ar 

 

Ao iniciar esta atividade foi questionado aos alunos como era possível 

comprovar a existência do ar.  

Alguns alunos encheram balões e mostraram-no, mas o mediador 

argumentou que os alunos estavam mostrando o balão e não o ar. Após inúmeras 

discussões, o mediador pede para todos abanarem as mãos, assim, pode-se sentir o 

ar. ―Querendo conhecer algumas propriedades do ar entre elas a compressibilidade 

e a elasticidade, o mediador pergunta: como comprová-la?‖ um aluno começa a 

apertar e esticar um balão de festa. O mediador afirma que o aluno estaria 

demonstrando as propriedades do material que constituem o balão. Até que 

chegaram à conclusão de que poderiam usar uma seringa. 

 

Figura 3 – Experimento 2: Existência do ar 

 
Fonte: Oliveira (2009). 

 
Para confirmar a existência do ar e suas propriedades físicas, propôs-se o 

―[...] abanar das mãos e o uso de uma seringa hipodérmica, com os quais se discutiu 

a existência do ar e as propriedades de compressibilidade e elasticidade [...]‖ 

(OLIVEIRA, 2009, p. 84). Neste experimento, quando o aluno usou suas mãos para 

abanar-se, ―[...] construiu um modelo imaginário, o leque, o abanador.‖ (OLIVEIRA, 

2009, p. 84) [grifo do autor]. 

Por meio desses dois experimentos foi possível perceber que o material 

alternativo foi de grande importância. Os alunos aprenderam assuntos da Química, 
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em que associaram algumas questões do assunto trabalhado com seu 

conhecimento de mundo.  

 

2.6  APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA: HISTÓRIA, CONCEITO E IMPORTÂNCIA 

PARA O ENSINO 

 

A teoria cognitiva da aprendizagem significativa foi apresentada por David 

Ausubel na década de 60. Segundo o próprio Ausubel (2003) sua obra intitulada 

Psicologia da Aprendizagem Verbal Significativa (The Psychology of Meaningful 

Verbal Learning, 1963) deu início às primeiras postulações sobre a aprendizagem 

significativa. Esse trabalho tinha como base a ideia presente na teoria ausuberiana 

até os dias atuais, que é a ―[...] proposição de que a aquisição e a retenção de 

conhecimentos [...] são o produto de um processo activo, integrador e interactivo 

entre o material de instrução (matérias) e as ideias relevantes da estrutura cognitiva 

do aprendiz, [...]‖ (AUSUBEL, 2003 p. XI).  

De uma forma mais simples Moreira e Masini (2001, p. 17) postulam que a 

―[...] aprendizagem significativa é um processo pelo qual uma nova informação se 

relaciona com um aspecto relevante da estrutura do conhecimento do indivíduo.‖. 

Apesar de simples, os próprios autores informam que apresentar a confirmação 

teórica dessa ideia é um processo complexo: tanto a nova informação, quanto os 

conhecimentos do aprendiz e ainda a forma com que um interferirá no outro são 

focos de investigações e análises. 

Em primeira instância há o conhecimento prévio, que Ausubel denomina 

conceito subsunçor ou apenas subsunçor. Esse conhecimento é o resultado das 

experiências vividas pelo indivíduo, e só servirá de ―ancoragem‖ à nova informação 

se estiver claro e correlacionar-se com o dado novo. Baseando-se em Ausubel, 

Moreira (2006 p. 15) afirma que: 

 

A aprendizagem significativa ocorre quando a nova informação "ancora-se" 
em conceitos relevantes (subsunçores) preexistentes na estrutura cognitiva. 
Ou seja, novas ideias, conceitos e proposições podem ser aprendidos 
significativamente (e retidos), na medida em que outras ideias, conceitos, 
proposições, relevantes e inclusivos estejam, adequadamente claros e 
disponíveis, na estrutura cognitiva do individuo e funcionem, dessa forma, 
como ponto de ancoragem as primeiras. [grifo do autor]. 

 



26 
 

O processo de ancoragem é, em outras palavras, o armazenamento de 

informações no cognitivo e ocorre de forma extremamente organizada e hierárquica, 

ou seja, os ―[...] elementos mais específicos de conhecimento são relacionados (e 

assimilados) a conceitos e proposições mais gerais, mais inclusivos.‖ (MOREIRA; 

MASINI, 2001, p. 18) gerando o que ele denominou de Estrutura cognitiva 

significativa. 

 A organização hierárquica e estrutural inspirou as pesquisas sobre a 

utilização dos mapas conceituais, que será discutido no tópico seguinte. Observe um 

mapa conceitual da Teoria da Aprendizagem Significativa que reúne as principais 

informações sobre a mesma: 

 

Figura 4 – Mapa Conceitual: Teoria da Aprendizagem Significativa. 

 

 

 

Como observado, os subsunçores, que estão presentes na estrutura cognitiva 

do aprendiz, estão suscetíveis à variações e são adquiridos por recepção verbal.  No 

ensino, o professor deve avaliar os subsunçores do aluno antes de programar suas 

aulas para que seja possível relacionar o conteúdo novo ao conhecimento prévio, 

mesmo que aquele conhecimento seja advindo do senso comum. Um aluno, por 

exemplo, que nunca tenha estudado cinética química sabe que um alimento 
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conserva-se por mais tempo se em baixa temperatura pelo simples fato de que as 

pessoas em sua casa armazenam alimentos na geladeira para conserva-los. Se ele 

conhece os motivos químicos básicos que justificam essa informação, o professor 

poderá partir desse ponto, mas vale lembrar que mesmo o conhecimento 

proveniente apenas das experiências cotidianas são também subsunçores que 

auxiliarão na ancoragem de informações mais aprofundadas em cinética. 

Ausubel (2003, p. 71) afirma que ―A aprendizagem na sala de aula ou de 

matérias refere-se, essencialmente, à aquisição, retenção e utilização de grandes 

conjuntos de informações significativas, tais como factos, proposições, [...]‖, A 

aquisição desses novos conhecimentos pode ocorrer por recepção ou por 

descoberta. Ausubel, Moreira e Masini (2001, p. 19) afirmam que ―[...] na 

aprendizagem por recepção o que deve ser aprendido é apresentado ao aprendiz 

em sua forma final, enquanto que na aprendizagem por descoberta o conteúdo 

principal a ser aprendido é descoberto pelo aprendiz.‖ Mas em ambas situações só 

ocorrerá aprendizagem significativa se o que foi aprendido correlacionar-se com os 

conhecimentos prévios do indivíduo. 

 

A aprendizagem por recepção significativa envolve, principalmente, a 
aquisição de novos significados a partir de material de aprendizagem 
apresentado. Exige quer um mecanismo de aprendizagem significativa, quer 
a apresentação de material potencialmente significativo para o aprendiz. 
(AUSUBEL, 2003, p. 1) 

 

Independente de qual tipo de aprendizagem, o já mencionado processo de 

ancoragem de informação não se dará de forma passiva, pois o aprendiz deve fazer 

uso dos significados que já internalizou, de maneira substantiva e não arbitrária, 

para poder captar os significados dos materiais educativos. Nesse processo, ao 

mesmo tempo que está progressivamente diferenciando sua estrutura cognitiva, está 

também fazendo a reconciliação integradora de modo a identificar semelhanças e 

diferenças e reorganizar seu conhecimento. Quer dizer, o aprendiz constrói seu 

conhecimento, produz seu conhecimento. 

O aluno não é um recipiente vazio onde o professor ―deposita‖ informações 

relevantes e/ou conceitos; a metodologia utilizada deve propiciar a formação do 

conhecimento, uma reflexão entre o que está sendo apresentado e a realidade do 

discente. Chassot (2004) comenta que a aprendizagem deixa de ser um processo de 

simples internalização de conceitos apresentados pelo professor, pois ocorrerá ―[...] 
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uma reorganização, de um desenvolvimento ou uma (r) evolução das concepções 

dos alunos.‖ (CHASSOT, 2004, p. 64) 

Quando não ocorre ancoragem da nova informação com os subsunçores, 

sucede a aprendizagem mecânica, ou repetitiva. Na aprendizagem mecânica a 

informação é arquivada de forma arbitrária, visto que não há interação do que está 

sendo aprendido com conceitos subsunçores. É importante frisar que em alguns 

casos é necessário que, em primeira instância, a aprendizagem seja mecânica, e a 

partir desse primeiro contato com determinado assunto o aprendiz estará provido de 

subsuçores possibilitando a aprendizagem significativa.   

Finalizando, pode-se afirmar que a aprendizagem significativa é importante no 

processo de ensino aprendizagem, pois quanto mais sentido as informações fizerem 

ao aprendiz, tanto melhor será o seu desempenho.  

 

2.7 MAPA CONCEITUAL 

 

Como abordado no tópico anterior, a teoria da aprendizagem significativa 

defendida por Ausubel destaca a importância dos conhecimentos prévios no 

processo de aquisição de novos conhecimentos, além disso, foi comentado que as 

informações no cognitivo se organizam de forma estrutural e hierárquica. Tendo em 

vista esses pressupostos, no início da década de 1970, a equipe de Joseph Novak 

desenvolveu os mapas conceituais (SEQUEIRA; FREITAS, 1989). 

Os mapas conceituais, por sua estrutura, facilitam a ralação entre 

conhecimento prévio e o conhecimento novo e, segundo Sequeira e Freitas (1989, p. 

108) ―[...] aprender ciência, é um processo de ativa construção cognitiva, em que o 

que já se sabe é tão ou mais importante do que o que de novo é descoberto ou 

transmitido‖. 

No que se refere à definição de mapas conceituais, é possível encontrar 

diversas postulações. Moreira (1986) os define como diagramas que mostram as 

relações entre os conceitos; Especificamente, podem ser interpretados como 

diagramas hierárquicos que procuram refletir a organização conceitual de um corpo 

de conhecimento ou de parte dele. Autores como Amabis e Martho (2004) afirmam 

que os mapas conceituais são diagramas bidimensionais que relacionam conceitos 

de uma determinada área de conhecimento. Para Harley e Woodward (1987 apud 

OKADA, 2008), ―[...] mapas é uma das formas mais antigas de representação e 
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comunicação gráfica que facilita a compreensão espacial das coisas, conceitos, 

condições, processos ou eventos no mundo humano‖. Não há conflito entre esses 

conceitos, pois é perceptível que partem de uma mesma premissa. 

 Sequeira e Freitas (1989), argumentam que os mapas conceituais contêm 

quatro componentes principais: os conceitos, as relações entre conceitos, a 

hierarquia e as ligações cruzadas entre diferentes estruturas. A identificação destas 

estruturas por parte do aprendiz poderá indicar quais são os conhecimentos prévios 

necessários ao aprendizado de novos conceitos.  

Exemplificando os conceitos apresentados, foi construído um mapa conceitual 

sobre Mapas Conceituais, observe: 

 

Figura 5 – Mapa Conceitual sobre Mapas Conceituais. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

É possível perceber que os pontos principais ficam destacados e claros, 

facilitando o entendimento de quem observa, mas não é completo por si só, ou seja, 

requer explanação antes, durante ou após sua apresentação. No ensino, os mapas 

conceituais oportunizarão ao aprendiz classificar e agrupar os conceitos.  Amoretti e 

Tarouco (2000), afirmam que os conceitos não são nem construções mentais na 

cabeça, nem ideias abstratas no mundo, cada indivíduo já tem uma representação 
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mental das coisas que lhe cercam e utilizam de uma maneira aceitável para o resto 

da comunidade. 

 

Os conceitos são pensados de forma interativa e múltipla em que cada subclasse 
herda automaticamente as propriedades da sua classe, diminuindo o tempo e a 
dificuldade da aprendizagem, exigindo da memória apenas os elementos mais 
representativos. (AMORETTI; TAROUCO, 2000, p.3). 

 

Sendo assim, o professor poderá separar os conceitos mais importantes no 

planejamento das unidades didáticas e na preparação de suas exposições, com 

conceitos conectados por palavras de vinculação, identificando a relação que há 

entre eles, evitando que os conceitos sejam mal compreendidos. Percebe-se que os 

mapas conceituais, como ferramenta pedagógica, tornam-se mais produtivos 

quando são construídos pelo próprio professor, pois sua construção é pessoal e 

contextual, dando-lhe a oportunidade de destacar os conceitos mais importantes e 

deixar em segundo plano aspecto de detalhamento ou temas não pertinentes aos 

objetivos didáticos que se deseja alcançar. Para Moreira (1986, p. 2), o uso de 

mapas conceituais serve para mostrar as relações hierárquicas no processo de 

representação: 

 

No ensino, mapas conceituais podem ser usados para mostrar relações hierárquicas 
entre concepções que estão sendo ensinadas em uma única aula, em uma unidade 
de estudo ou em toda a matéria. São representações concisas das estruturas 
conceituais que estão sendo ensinadas e procuram facilitar a aprendizagem 
significativa [...]. 
 

 

 Além disso, o docente poderá correlacionar, no mapa conceitual, os 

conhecimentos prévios do aluno, com as informações novas, facilitando a criação 

e/ou reformulação de um modelo mental. Segundo Greca e Moreira (2002) os 

mapas conceituais proporcionam ao aprendiz a construção de representações 

internas. Os mesmos autores afirmam que o processo de aquisição do 

conhecimento estaria dado por sucessivas reformulações dos modelos mentais. 

Alguns pesquisadores já obtiveram resultados que demonstraram o quanto o 

trabalho com mapas conceituais facilita o ensino e a aprendizagem. Dessas 

experiências é possível extrair os pontos principais que já foram destacados na 

teoria.  

Pesquisadores como Martins, Verdeaux e Sousa (2009) incorporaram os 

mapas conceituais à aulas expositivas e demonstrativas e concluíram que além de 
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ter ocorrido uma aprendizagem significativa, os alunos desenvolveram ―[...] 

competências e habilidades associadas as diferentes disciplinas, em especial ao 

estudo da física.‖ (MARTINS; VERDEAUX; SOUSA, 2009, p. 10). 

Almeida e Moreira (2008, p. 7), após os resultados de uma investigação, 

tendo a utilização de mapas conceituais como instrumento didático, perceberam que 

além de facilitar a aprendizagem significativa dos conceitos, contribuiu para a 

identificação das dificuldades de aprendizagem apresentadas pelos discentes. Fator 

importante para que o professor possa direcionar os estudos com o objetivo de 

solucionar tais problemas. Outros pesquisadores, como Aiziczon e Cudmani (2010), 

confirmaram o que foi comentado anteriormente neste tópico: ―[...] a construção do 

mapa conceitual facilitou a aprendizagem significativa, sugerindo conexões entre o 

que já se sabe e os novos conhecimentos‖.  

Além de ferramenta de apresentação da teoria, os mapas conceituais podem 

ser utilizados como método avaliativo, Souza e Boruchovitch (2010) chegaram à 

conclusão que estruturar e reestruturar os mapas conceituais permite que ocorram 

 

[...] conflitos cognitivos e espaços para a tomada de consciência acerca de 
discrepâncias, problemas, dificuldades, erros – que, quando analisados, 
confrontados, discutidos e explorados, se apresentam como espaços de 
avanços, superações e, por que não, de regulações e autorregulações. 
(SOUZA; BORUCHOVITCH, 2010, p. 805) 

 

Nesta mesma linha, Castiñeiras (1996), após um estudo transversal 

embasado em mapa conceitual de modelos e domínio conceitual, afirma que ―(...) 

uma análise qualitativa dos mapas conceituais dos estudantes, oferece ricas e 

detalhadas visões sobre a aprendizagem significativa resultante da introdução [...]‖. 

(CASTIÑEIRAS, 1996, p. 26). Além de método avaliador, pode servir como forma de 

auto avaliação.  Amoretti (2001), analisando como se ocorre a organização do saber 

a partir de experiências com acadêmicos, afirma que os mapas conceituais possuem 

um papel fundamental na auto avaliação: 

 

[...] o papel da auto-avaliação é fundamental no ensino e aprendizagem com 
mapas conceituais para que o aluno expresse o conhecimento que tem 
estocado na memória e reflita sobre o crescimento e a reorganização das 
suas próprias estruturas de conhecimento através da comparação das 
alterações evidenciadas ao longo do trabalho. (AMORETTI, 2001, p. 52). 
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Esses exemplos são apenas para demonstrar que essa ferramenta é 

extremamente importante e que possui diversos vieses que facilitam o ensino-

aprendizagem e, portanto, podem ser explorados pelo docente. Assim sendo, o 

professor deve atentar-se para as especificidades e necessidades de seus alunos 

para que possa utilizar os mapas conceituais da forma que melhor se enquadre à 

sua proposta de ensino.  
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

Descrevem-se, neste capitulo, os procedimentos metodológicos que 

nortearam esta pesquisa. Aborda-se primeiramente, a ênfase da pesquisa e o 

procedimento técnico, optando pela estratégia da pesquisa ação aliada a 

observação participante, de tal modo que venha a nos permitir captar o impacto do 

trabalho realizado ao mesmo tempo em que os dados estão sendo coletados de 

modo a facilitar a discussão dos resultados. Em seguida, tecem-se considerações 

sobre o método alicerçado sobre o enfoque epistemológico materialista histórico 

dialético, elencam-se por fim, os instrumentos de coletas de dados, a população, 

amostra e procedimento experimental. Cabe, ainda, salientar que a metodologia é 

de grande relevância numa pesquisa científica, uma vez que é a etapa 

preponderante para alcançarem-se os objetivos propostos.     

 
3.1 A ÊNFASE QUALITATIVA DA PESQUISA 

 

Este estudo foi desenvolvido com base na abordagem qualitativa, uma vez 

que esta possibilita elucidar a problemática, analisar, interpretar, compreender e 

encontrar caminhos alternativos para atenuá-la, ou seja, vai além de uma possível 

descoberta, pois requer investigação e planejamento, já que há necessidade de 

interferir sobre uma realidade objetiva dentro do contexto educacional. 

A opção pela abordagem qualitativa atrela-se à necessidade de se partir do 

quadro referencial dos próprios sujeitos do estudo, cabendo ao pesquisador 

interpretar o significado da ação humana e não apenas em descrever 

comportamento. Além disso, nesse tipo de abordagem há a exploração das 

características dos indivíduos e cenários que não podem ser facilmente descritos 

numericamente, tendo em vista que o dado é frequentemente verbal e é coletado 

pela observação, descrição e gravação (MOREIRA; CALEFFE, 2006 apud CALIL, 

2011). 

As principais características deste estudo metodológico são: a imersão do 

pesquisador nas circunstâncias e no contexto da pesquisa, o reconhecimento dos 

sujeitos participantes como produtores de conhecimentos e práticas e, a busca por 

resultados como fruto de um trabalho coletivo resultante da interação entre 
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pesquisador e pesquisado. Sendo assim, como metodologia para esta abordagem 

optou-se pela utilização da pesquisa-ação.     

A pesquisa buscou descrever os avanços e fragilidades quanto a utilização de 

atividades experimentais com kits alternativos para a construção de objetos de 

aprendizagem e inserção no ensino-aprendizagem do conteúdo de Química. 

Quanto aos objetivos a pesquisa foi exploratória. Segundo Gil (2002, p. 41) as 

pesquisas exploratórias ―têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o 

problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses.‖ Desta 

forma, foi preciso explorar todos os temas abordados nesse trabalho.  

 

3.2 A PESQUISA-AÇÃO E PESQUISA BIBLIOGRÁFICA COMO PROCEDIMENTOS 

TÉCNICOS 

 

 Os procedimentos técnicos envolveram a pesquisa bibliográfica que, segundo 

GIL (2002, p. 44) ―A pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já 

elaborado, [...]‖. Para elaboração dessa pesquisa foi utilizado diversos livros, mas 

também artigos disponíveis em sites da internet; todas essas obras contribuíram 

para a familiarização com o problema e para o embasamento necessário na análise 

dos dados. Neste caso esta pesquisa foi utilizada para ter maior conhecimento de 

como está o Ensino de Química nas escolas e de como esta disciplina é vista pelos 

discentes, assim como o uso de kits alternativos na experimentação pode influenciar 

no processo de Ensino-Aprendizagem.   

 A expressão pesquisa-ação surgiu na década de 1940 com os trabalhos de 

Kurt Lewin, que propôs a criação de uma dinâmica de grupos com o intuito de 

integrar minorias étnicas ao contexto social dos Estados Unidos da América (KEMIS; 

McTAGGART, 1992). 

Cochran e Smith (1983 apud DUARTE, 2010) definem a pesquisa-ação como 

a ―pesquisa dos educadores‖, pesquisa sistemática e intencional realizada por 

professores sobre sua própria escola e sala de aula, em que se preocupa com as 

questões que são levantadas a partir da experiência de vida dos professores e da 

vivencia de ensino expressa na linguagem que emerge da pratica.  

A pesquisa-ação se caracteriza muito com o trabalho proposto, pois o que se 

propôs foi o uso de kits alternativos nas aulas de química como uma estratégia 

motivadora para a aprendizagem significativa. Isso infere no processo de ensino-
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aprendizagem de forma estratégica, onde os professores são incentivados a 

questionar suas próprias práticas através de uma autorreflexão coletiva, conforme 

Moreira (2011).  

 

3.3 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

Elegeu-se como instrumento de pesquisa a observação participante e o 

questionário misto, os quais permitiram obter informações sobre a subjetividade dos 

participantes.   

  

3.3.1 Observação participante 

 
Segundo Marconi e Lakatos (2009, p. 79) esse instrumento de coleta de 

informações ―[...] consiste na participação real do pesquisador com a comunidade ou 

grupo [...]‖. A observação ajudou a avaliar a experiência vivenciada na sala de aula a 

partir da perspectiva do professor-pesquisador. 

Durante a observação participante, as informações foram registradas através 

de filmagem, para a tabulação dos dados visando identificar atitudes e 

comportamentos dos discentes diante da proposta bem como os acontecimentos no 

decorrer do processo. 

 

3.3.2 Questionário misto  
 

 Esse instrumento foi efetuado visando verificar dentre outros pontos, anseios 

e perspectivas dos discentes diante das atividades experimentais. O questionário 

misto é a combinação de perguntas abertas e fechadas, nas quais Marconi e 

Lakatos (2006, p. 101-103) explicam a diferença entre uma e outra: 

 

Perguntas abertas: também chamadas livres ou não limitadas, são as que 
permitem ao informante responder livremente, usando linguagem própria, e 
emitir opiniões. Perguntas fechadas ou dicotômicas: também denominadas 
fixas, são aquelas em que o informante escolhe sua resposta entre duas 
opções [...] ou entre uma série de possíveis respostas, abrangendo várias 
facetas do mesmo assunto (perguntas de múltipla escolha). 
 
 

 Nesta pesquisa foi essencial a utilização de perguntas abertas e fechadas. As 

fechadas facilitam a investigação, mas por não possibilitar que os investigados 
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expressem o quanto ―entendem‖ de determinado assunto, a aberta é essencial 

neste caso; assim foram utilizados os dois tipos. 

 

3.3.3 O mapa conceitual como ferramenta de ensino  
 

O mapa conceitual é um instrumento que ajuda o professor a organizar e 

explicar determinado assunto, também facilita a aquisição de conhecimento por 

parte dos alunos, visto que é uma ferramenta de fácil compreensão, em que os 

conceitos, a serem trabalhados, estão interligados (SEQUEIRA; FREITAS, 1989). A 

Cinética Química, apesar de estar presente no cotidiano, é um tema bem complexo 

de ser estudado, desta forma o mapa conceitual foi ideal para se trabalhar este 

assunto.    

Para apresentar o conteúdo de Cinética Química aos alunos do 2º ano do 

ensino médio foi utilizado o seguinte mapa conceitual: 
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Figura 6 – Mapa Conceitual: Reações Químicas. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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3.4 POPULAÇÃO E AMOSTRA  

 

Marconi e Lakatos (2006, p. 106), explicam que ―população é o conjunto de 

seres animados ou inanimados que apresentam pelo menos uma característica em 

comum […]‖. Com relação a amostra Sampieri, Collado e Lucio (2012, p. 252), 

argumenta que esta, sobre o enfoque qualitativo, é uma ―[...] unidade de análise ou 

conjunto de pessoas, contextos, eventos ou fatos sobre o qual se coletam os dados 

sem que necessariamente seja representativo do universo‖. 

Neste estudo em particular a população alvo foi uma turma de alunos 

matriculados na segunda série do ensino médio regular de uma Escola Estadual 

localizada no município de Rorainópolis – RR. 

 

3.5 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

 

Para buscar desenvolver o conteúdo de Físico-Química as ações constaram 

da montagem de um processo onde houve a utilização de material didático 

apostilado. O processo didático em questão teve a finalidade de organizar ideias e 

informações, realizar manipulações, exercitar a análise e a interpretação de 

situações problemas para facilitar a assimilação de alguns conceitos do conteúdo de 

Físico-Química na estrutura cognitiva dos estudantes participantes desta pesquisa. 

As ideias e informações selecionadas no material apostilado visaram à formação de 

significados claros e estáveis a partir de um corpo sistematizado de conceitos.  

As atividades experimentais desenvolvidas nesta pesquisa foram retiradas da 

internet e livros didáticos. Todos os experimentos foram selecionados por terem 

conteúdos diretamente envolvidos e relevantes com o conteúdo de Físico-Química e 

por serem de fácil realização, independente de a escola possuir laboratório e, além 

disso, oportunizou explicações e discussões posteriores às exibições. 

Esses experimentos foram utilizados como organizadores prévios dos 

conceitos ministrados, isto é, antes das explicações do conteúdo contido no material 

apostilado ou mesmo antes da resolução de alguma atividade, os experimentos 

tiveram a função de organizar ideias e informações que foram trabalhadas. 

Assim sendo, os recursos facilitadores utilizados nas situações de 

aprendizagem constaram de: 1) apresentação de conceitos partindo da abordagem 

geral até as especificidades; 2) apresentação de experimentos como organizadores 
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prévios apresentados antes de iniciar as atividades do conteúdo do material 

apostilado, seguindo os princípios de diferenciação progressiva e reconciliação 

integrativa; 3) material apostilado sistematizado conforme os princípios de 

diferenciação progressiva e reconciliação integrativa; 4) utilização de experimentos 

que propiciaram condições para subsunção. 

Estas situações experimentais duraram um bimestre e foi limitada ao tópico 

―Termoquímica‖, desenvolvida a alunos do 2º ano do Ensino Médio na modalidade 

regular na Escola Estadual Jose de Alencar, localizada na sede do município de 

Rorainópolis – RR.  

Assim sendo, a utilização de atividades experimentais visaram contribuir para 

a assimilação significativa de alguns conceitos do conteúdo de Fisico-Química pelo 

processo de subsunção subordinada, em que conceitos mais específicos foram 

relacionados e assimilados. Além disso, essa metodologia teve a intenção de 

conduzir a uma aprendizagem por recepção, tendo em vista que os conhecimentos 

foram apresentados aos estudantes em sua forma final; previsto por (MOREIRA; 

MASINI, 2001; AUSUBEL, 2003; MOREIRA, 2011). 

Nessa perspectiva, a nova metodologia visou que o aprendiz separasse as 

características essenciais ou regularidade do conteúdo desenvolvido, passando a 

representá-lo por símbolos, para que com o passar do tempo, os significados dos 

conceitos deixassem de ser individualizados de seus subsunçores, tornando-se um 

esquecimento significativo, ou seja, um subsunçor modificado pelas novas ideias e 

informações que foram assimiladas pelos significados mais estáveis das ideias 

estabelecidas (MOREIRA; MASINI, 2001; AUSUBEL, 2003; MOREIRA, 2011). 
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4 ANÁLISE DOS DADOS 
 
 

4.1 DESENVOLVENDO A SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 

A aplicação da sequencia didática na turma do 2º ano ―B‖  iniciou no dia 15 de 

julho de 2014. Na primeira aula apresentou-se o tema a ser estudado e as 

metodologias a serem utilizadas. Na sequência, fez-se uma avaliação diagnóstica 

composta por quatro questões, no intuito de verificar os subsunçores presente na 

estrutura cognitiva dos alunos no que se refere à Cinética Química. Essa verificação 

serviu de base para adaptar a sequência didática de forma a dar seguimento aos 

conhecimentos dos estudantes, visto que Moreira (2006) ao se basear em Ausubel 

afirma que quando há um conhecimento prévio esse serve de ancoragem à nova 

informação, propiciando assim, uma aprendizagem significativa. O mesmo autor 

também afirma que quanto mais consistentes forem os subsunçores tanto mais 

significativa será a aprendizagem.  

Na segunda aula foram apresentados os conteúdos programados para o 

bimestre e as metodologias a serem utilizadas. É importante relatar que os alunos 

foram indagados sobre as metodologias utilizadas por outros professores, se estes 

utilizavam mapas conceituais, e/ou experimentação no ensino de ciências em geral, 

e de química, em particular. Diante da negativa dos alunos, foi preciso explicar como 

seriam desenvolvidas essas metodologias. 

Em um primeiro momento os discentes ficaram confusos com o mapa 

conceitual como método. Foi esclarecido que o mapa conceitual serviria como 

ferramenta de apoio na compreensão dos conteúdos a serem ministrados e que o 

professor explicaria detalhadamente cada um dos temas. Essa colocação foi 

baseada nas proposições de Moreira e Masini (2001 p. 55) que afirmam: ―[...] 

contrariamente a textos e outros materiais instrucionais, os mapas conceituais não 

dispensam explicações do professor‖. No entanto, mesmo sendo explicado como 

seria a utilização do mapa conceitual, os alunos só compreenderam sua real função 

no decorrer das aulas. 

Com relação à experimentação, os alunos se mostraram curiosos e fizeram 

alguns questionamentos: ―Mas, professor, como é que vai acontecer esse 

experimento? Vai ser onde?”, “Vai ser igual nos filmes que eles cortam sapos na 

escola?” (risos). Foi explicado que os experimentos seriam em sala de aula mesmo, 
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e não envolveria animais, visto que o assunto das aulas seriam a cinética química e 

os fatores que interferem na velocidade das reações. Aproveitou-se esse momento 

para explanar sobre o que a Cinética Química estuda, esclarecendo que os 

experimentos seriam apenas sobre a temperatura, a concentração, os catalizadores 

e os inibidores. 

Com base nos comentários dos alunos, notou-se que eles não estavam 

acostumados a fazer experimentos científicos em sala de aula. Segundo Oliveira 

(2009) a experimentação é um método importante para o desenvolvimento cognitivo 

dos alunos, por permitir maior envolvimento dos discentes com temas científicos. 

Sendo assim, é fundamental a utilização da experimentação nas aulas de química, 

visto que os alunos participam ativamente das aulas e conseguem fazer associação 

entre a teoria e a prática.  

Na mesma aula foi apresentado o mapa conceitual (veja página 37). Como é 

possível observar, ele aborda os fatores que interferem nas reações químicas: a 

temperatura, a superfície de contato, a pressão, a concentração, a presença de luz, 

o catalizador e os inibidores.  

Na terceira aula foram expostos os fatores temperatura e pressão. Conforme 

o mapa, a temperatura está ligada à agitação das moléculas e quanto maior o calor 

maior a energia cinética, e que, portanto, a interferência desse fator aumenta a 

velocidade da reação. Em seguida o professor apresentou o fator pressão e 

escreveu no quadro: “Por que cozinhamos feijão, e outros alimentos, na panela de 

pressão?”. Um aluno respondeu: “É mais rápido”. E o professor perguntou: “Por que 

é mais rápido?”. Nenhum aluno soube responder. O docente retornou ao mapa 

conceitual, e passou a explanar sobre os tópicos interligados ao fator pressão.  

Ao fim da aula, o professor questionou novamente o porquê de o alimento 

cozinhar mais rápido na panela de pressão. Com base nas explicações dadas, 

alguns alunos afirmaram: “Os reagentes ficam mais imprensados, aí reagem mais 

rápido, a comida cozinha mais rápida‖; “É que as partículas se chocam mais, isso 

aumenta a energia”. 

Na quarta aula efetuou-se uma experimentação para exemplificar como a 

temperatura interfere na velocidade da reação química, bem como no dia- a- dia dos 

alunos. Primeiro explicou-se qual o objetivo do experimento a ser efetuado; por 

conseguinte os alunos foram divididos em quatro grupos e orientados a cortar uma 

batata descascada em três pedaços, para que cada um desses pedaços fosse 
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exposto a diferentes ambientes. É importante relatar que esse procedimento ocorreu 

na copa da escola. O primeiro pedaço foi exposto à temperatura ambiente; o 

segundo a uma temperatura de aproximadamente 4ºC, em que foi deixado na 

geladeira; e o terceiro, no forno aquecido, a uma temperatura entre 50 a 60ºC. Foi 

necessário aguardar 40 minutos para concluir o experimento.  

 

Figura 7 – Experimento A: Temperatura Figura 8 – Experimento B: Temperatura 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Durante os 40 minutos foi apresentada a reportagem ―Poluição Termal‖1, 

retirada do site Brasil Escola, que aborda sobre a poluição provocada pela utilização 

da água, de rios e lagos, para o resfriamento das torres onde ocorrem as reações de 

fissão nuclear. O texto também informa que a água aquecida devolvida ao meio 

ambiente aumenta a velocidade das reações de poluentes, prejudicando o ciclo 

reprodutivo de algumas espécies e diminuindo, assim, o tempo de vida das mesmas. 

Após a leitura, o professor solicitou que os alunos apontassem as informações mais 

relevantes; essas informações foram anotadas no quadro e serviram de base para 

se discutir sobre os problemas relatados no texto. 

Após a discussão sobre a reportagem, os alunos foram orientados a 

observarem qual o resultado do experimento. Eles afirmaram que a batata que 

escureceu mais rápido foi a que estava em temperatura mais elevada, ou seja, a que 

foi colocada no forno, pois o aumento da temperatura favoreceu a velocidade da 

reação. 

                                            
1 Disponível em: <www.brasilescola.com/quimica/poluicao-termal.htm>  

Acesso em: 30.05.2014. 
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O tema da quinta aula foi mais um dos fatores que afetam a velocidade de 

uma reação química: a superfície de contato. Foi utilizado o mapa conceitual em 

parceria com o livro didático. No decorrer das explicações, foram feitos 

questionamentos instigando os alunos a relacionarem o assunto com suas 

experiências cotidianas. Algumas das perguntas efetuadas foram: “vocês podem 

citar um exemplo de como a superfície de contato influencia na reação química?” Os 

alunos não souberam responder, e foi perguntado se eles sabiam o que queimava 

mais rápido, se era uma fogueira feita com pedações de lenha ou com gravetos. 

Alguns responderam que era com os gravetos, e dessa forma eles começaram a 

entender o assunto, mas ainda não conseguiam encontrar exemplos. 

Passados alguns instantes de reflexão, um aluno perguntou: “Professor, 

quando eu chupo um bombom inteiro, ele demora pra acabar, mas quando eu 

mastigo, ele acaba rápido. Isso tem alguma coisa a ver?‖. O professor então 

transferiu a pergunta para a turma: “Vocês acham que o bombom desmanchar mais 

rápido quando triturado tem alguma relação com a superfície de contato?” Alguns 

ficaram em dúvida, mas a maioria disse que achava que sim. O professor-

pesquisador deixou a questão em aberto e passou um vídeo intitulado ―Trabalho de 

Química – superfície de contato2‖, que aborda sobre o assunto. Após o vídeo o 

professor refez a pergunta, citada acima, e os alunos compreenderam que no caso 

do bombom também ocorreu a aceleração de uma reação química.  

Na sexta aula o fator abordado foi a concentração dos reagentes. Após 

explicar teoricamente, por meio do mapa conceitual, como a concentração do 

reagente influencia na velocidade de uma reação química, o professor-pesquisador 

apresentou uma reportagem, do site Brasil Escola, intitulada ―Concentração dos 

Reagentes e Velocidade das Reações3‖. O texto aborda dois exemplos simples e 

que fazem parte do cotidiano dos alunos: abanar as brasas aumenta o contato com 

o oxigênio, o que aumenta a combustão; utilização do álcool gel no lugar do álcool 

comum, visto que o primeiro possui menos teor de álcool e, portanto, menor risco de 

entrar em combustão.  

Após a leitura da reportagem foi perceptível que os alunos começaram a 

entender o fator concentração, pois fizeram algumas afirmações como: “acho que eu 

                                            
2
 Disponível em: <www.youtube.com/watch?v=LhF5U6nWJUI> Acesso em: 05.06.2014. 

3
 Disponível em: <www.brasilescola.com/quimica/concentracao-dos-reagentes-velocidade-das-

reacoes.htm> Acesso em: 01.06.2014. 
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tô entendendo professor. Eu não sabia que era o oxigênio que deixava o fogo aceso, 

mas eu sabia que era alguma coisa...”. Outro aluno afirmou: “Uma coisa eu já sabia, 

que quando a gente abana a brasa ela fica mais forte!” O professor então explicou 

aos alunos que esse conhecimento é adquirido por meio do senso comum, e 

somente através dos estudos da química é possível compreender o funcionamento 

desse processo.  

Na aula seguinte foi efetuado o experimento ―Efeito da concentração‖ para 

concretizar o conhecimento sobre o fator acima citado. Para o experimento foi 

utilizado 300 ml de água a temperatura ambiente; uma batata inglesa lavada; uma 

faca; um copo transparente de plástico.  

Os alunos adicionaram 300 ml de água, em temperatura ambiente, ao copo 

de plástico, em seguida descascaram a batata e a dividiram em pedaços. 

Adicionaram um dos pedaços dentro do copo com água; o segundo ficou exposto ao 

ar. O experimento necessitou de 40 minutos para ser concluído.  

 

Figura 9 – Experimento: Efeito da concentração. 

 
 Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Durante esse período o professor explicou a respeito das enzimas, que são 

macromoléculas que causam o escurecimento de tubérculos e frutos expostos ao 

oxigênio. O professor-pesquisador utilizou, como material de apoio, a reportagem da 

revista eletrônica Pesquisa FAPESP ―Proteção Vegetal4‖. Esta reportagem mostra a 

iniciativa de duas pesquisadoras, que criaram embalagens que conservam os 

vegetais por mais tempo, uma das proteções é ter resistência ao oxigênio do ar, 

                                            
4
 Disponível em: <revistapesquisa.fapesp.br/2012/07/16/protecao-vegetal/> Acesso em: 05.06.2014. 
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para que ocorra a inibição da atividade enzimática. Além dos conhecimentos 

adquiridos, os alunos puderam perceber o quanto a cinética química auxilia no 

desenvolvimento científico. 

Após a discussão da reportagem os alunos retornaram a atenção ao 

experimento; o professor-pesquisador passou algumas questões sobre o resultado 

para os discentes resolverem em casa; as questões foram as seguintes: Em qual 

dos casos, na batata exposta ao ar ou na água, a evolução da coloração ocorreu 

com maior velocidade? Existe alguma causa que justifique a diferença nas 

velocidades de reação? Conhece algum alimento que após ser descascado deve ser 

mantido sob a água? 

No inicio da oitava aula debateu-se a respeito das questões que o professor-

investigador havia passado para os alunos sobre o resultado do experimento de 

concentração. Como as quatro equipes chegaram à mesma conclusão, usou-se 

como base apenas a resposta de uma equipe. Na primeira questão afirmaram que a 

evolução da coloração ocorreu com mais velocidade na que estava exposta ao ar; 

na segunda questão eles disseram que a reação ocorreu com mais velocidade na 

batata que estava exposta ao ar porque a concentração de oxigênio existente no ar 

é maior do que a concentração existente na água. E na ultima questão, em que foi 

questionado se eles conheciam algum alimento que depois de descascado devia ser 

mantido sob a água, eles citaram a banana e a macaxeira.  

Logo após, o professor-investigador deu seguimento a aula, com a utilização 

do mapa conceitual como guia, apresentou outro fator que acelera uma reação 

química, neste caso o efeito catalisador, que de acordo com o mapa conceitual, não 

participa da reação química, simplesmente diminui a energia de ativação, 

aumentando a velocidade da reação, um exemplo disso são as enzimas. Este 

exemplo ficou tão evidente que um aluno fez a seguinte observação: “professor eu 

entendi como funciona esse fator... gostei muito desse mapa, e tô vendo que com 

ele fica melhor pra entender... só não sei bem como é que isso tudo acontece”.  

Para melhor exemplificar este fator o professor apresentou um vídeo do 

site YouTube intitulado ―Pasta de dente de elefante (experiência com água 

oxigenada)5‖. Este vídeo apresenta um experimento, cujos materiais utilizados  

foram: água oxigenada ultra concentrada,  detergente, iodeto de potássio, corante 

                                            
5
 Disponível em: <www.youtube.com/watch?v=PygjKCTcwqY&x-yt-ts=1422411861&x-yt-

cl=84924572> Acesso em: 06.06.2014. 
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de cozinha, uma espátula, uma proveta, e equipamentos de proteção como óculos, 

jaleco e luvas. Primeiro foi colocado um pouco de água oxigenada dentro da 

proveta, um pouco do detergente, algumas gotas de corante e uma colher de chá de 

iodeto de potássio. Neste experimento o H2O2 liberou oxigênio e com o iodeto de 

potássio essa reação acelerou, ou seja, o iodeto agiu como catalisador; e por causa 

do sabão as bolhas de oxigênio se transformaram em espuma.  

Após assistir o vídeo do experimento, discutiu-se a respeito do efeito 

catalisador. Alguns alunos fizeram as seguintes perguntas: “professor, o cara falou 

que a água oxigenada é uma substancia instável, o que é isso mesmo? Não 

entendi.”; “A gente não pode não fazer esse experimento?”. O professor informou 

que o experimento em sala de aula seria feito com água oxigenada e batatas, as 

respostas para as outras duas perguntas poderiam ser pesquisadas por eles e 

seriam respondidas na aula seguinte, após o experimento sobre o fator catalisador. 

Iniciando a nona aula o professor questionou se haviam compreendido a 

função do catalizador. A maioria respondeu que sim. Ele sugeriu que explicassem, 

sem olhar no mapa conceitual. Um aluno comentou “As partículas se chocam com 

mais velocidade... aí a reação química vai mais rápida.” O docente então passou a 

explicar que com o experimento a ser feito, seria possível perceber um catalisador 

acelerando uma reação química, da mesma forma que o catalisador iodeto de 

potássio havia acelerado a reação no experimento do vídeo. Com a turma dividida 

em quatro grupos, cada um deles ficou com a quantidade exata de material 

necessário para o experimento: 250 ml de água (água quente levada pelo professor 

em garrafa térmica); uma batata inglesa; uma faca; três copos transparentes de 

vidro 300 ml; um frasco novo de 100 ml de peróxido de hidrogênio (H2O2) a 3% m/m 

(10 volumes). 

Os procedimentos foram, primeiramente, descascar a batata e cortá-la em 

cubos de aproximadamente 1 cm; a metade dos cubos de batata foram colocados na 

água quente onde permaneceram por aproximadamente 10 minutos. Nos três copos 

de vidro transparentes, foram adicionados uma quantidade suficiente de solução de 

peróxido de hidrogênio) de modo a formar uma coluna de aproximadamente 5 cm de 

altura. Os cubos de batata mantidos na temperatura ambiente foram colocados em 

um dos copos e, no segundo copo, os cubos que foram colocados na água fervente. 

O terceiro copo, contendo apenas H2O2, serviu como referência.  

 



47 
 
Figura 10 – Experimento A: Catalizador Figura 11 – Experimento B: Catalizador 

 

Fonte: Elaborado pelo autor.    Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O professor escreveu no quadro as seguintes questões: 

a) Em qual dos experimentos a reação ocorreu com maior velocidade? 

b) Existe alguma causa que justifique a diferença nas velocidades de reação? 

c) Conhece algum desprendimento gasoso ao se adicionar água oxigenada? 

Após discussões a turma chegou às seguintes respostas: a) ―A batata crua 

faz a reação ficar mais rápida‖; b) ―O catalizador, que é a batata crua, faz o peróxido 

de hidrogênio liberar mais oxigênio.‖; e c) ―Pó descolorante e iodeto de potássio‖. 

Encerrando, o docente retomou as perguntas que ficaram em aberto na aula 

anterior e questionou a turma: ―Lembram que ficou uma pergunta para ser 

respondida hoje?‖ ―A água oxigenada, alguém sabe o porquê de ser considerada 

instável?‖ Ninguém soube responder. O discente explicou que o H2O2 tem a fórmula 

parecida com a da água (H2O), porém com um oxigênio a mais, assim, a água 

oxigenada libera um átomo de oxigênio para a atmosfera, esse processo só encerra 

quando todas as moléculas de água oxigenada tenham liberado um átomo de 

oxigênio, tornando-se água. 

Outro fator discutido em sala de aula foi: presença de luz. E foi esse o tema 

da décima aula de cinética química. Primeiramente o docente explicou que a 

presença de luz é uma energia em forma de onda magnética que ajuda a quebrar a 

barreira de ativação, provocando a reação química, ou apenas acelerando uma 

reação. Como exemplo, explicou que a água oxigenada se decompõe mais 

rapidamente quando exposta à luz, já a fotossíntese é influenciada por sua 

presença.  
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Para que o assunto se tornasse mais claro, o professor-pesquisador mostrou 

o vídeo ―Reações Fotoquímicas6‖. O vídeo mostrou, de forma simples e divertida, 

três exemplos da presença de luz: a fotossíntese, o bronzeado, e a fotodegradação. 

A luz interfere na fotossíntese por, juntamente com o dióxido de carbono e a água, 

fazer com que os seres vivos clorofilados obtenham a glicose. Já no bronzeamento, 

a luz solar faz com que a pele escureça com a liberação da melanina. Na 

fotodegradação ocorre a perda da cor das roupas, a fragilização de objetos de 

jardim, o envelhecimento da pele, dentre outros.  

Para finalizar esta aula o professor dividiu a turma em três grupos: grupo 1 

com o tema ―fotossíntese‖, grupo 2 com ―bronzeamento‖, e grupo 3 com 

―fotodegradação‖. Cada grupo ficou responsável por ler o subtópico referente a cada 

tema no guia didático digital ―É Tempo de Química‖. Após a leitura os grupos 

apresentaram aos demais as partes que consideraram mais relevantes do texto. 

Na última aula da sequência didática sobre Cinética Química foi abordado o 

tema: Inibidores. Os inibidores, ao contrário dos catalisadores, aumentam a energia 

de ativação e, consequentemente, reduzem a velocidade de uma reação. Como 

exemplo o professor falou sobre um conservante que é encontrado em alguns 

alimentos, medicamentos e cosméticos: o parabeno. Explicou que esse conservante 

funciona como inibidor no processo de degradação, mas apesar de trazer esse 

benefício, também causa riscos aos consumidores, tais como alergias cutâneas e o 

envelhecimento precoce da pele. 

Após a explicação sobre o assunto, o professor-pesquisador perguntou para a 

turma se eles conheciam alguma estratégia para retardar uma reação química. Um 

grupo de alunos estava conversando e ao serem indagados pelo professor um 

integrante do grupo se dispôs a responder: “Não... é que a gente estava falando do 

sal... Porque quando a gente salga alguma carne ela demora pra estragar. Então é 

um inibidor, não é?”. O professor disse que sim, o sal faz com que a carne desidrate, 

impossibilitando que as bactérias proliferem; lembrou ainda que essa técnica foi uma 

das primeiras utilizadas pelo homem para conservar seus alimentos por mais tempo.  

Foi apresentado aos alunos o slide ―Velocidade das reações – Explicatorium‖ 

que mostra exemplos de conservação de alimentos influenciada pela inibição e 

outros fatores que influenciam a velocidade de uma reação química. A partir deste 

                                            
6
 Disponível em: <www.youtube.com/watch?v=b7hG2fUjlSs> Acesso em: 29.05.2014. 
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slide o professor pediu para os alunos que apontassem os outros fatores e seus 

respectivos exemplos. Desta forma os alunos encontraram os seguintes fatores: 

superfície de contato (queima da lenha, carne picada); presença de luz (vinho 

guardado em local escuro e fresco, suco de laranja consumido logo após ser feito); 

temperatura (guardar alimentos na geladeira) e catalisador (a manteiga que se 

degrada mais rapidamente quando exposta ao oxigênio, o mesmo acontece com o 

café e o vinho); e inibidores (picles conservados no vinagre, as compotas e xaropes 

conservados pelo açúcar).  

Terminada a aplicação da sequência didática o professor pesquisador 

retornou à classe somente quarenta e sete dias depois, no intuito de aplicar a 

avaliação final. 

 

4.1.1 Análise: questões metodológicas e sociais que envolveram a sequência 
didática 

 

4.1.1.1 Mapas Conceituais 
 

Apesar de inicialmente os alunos se mostrarem receosos com a utilização do 

mapa conceitual, no decorrer das aulas eles foram compreendendo que o mapa é 

uma ferramenta usada para evidenciar alguns pontos importantes do assunto 

abordado, facilitando a compreensão do conteúdo. Isto ficou evidente quando o 

aluno Y comentou: ―professor eu entendi como funciona esse fator... gostei muito 

desse mapa, e tô vendo que com ele fica melhor pra entender... (...)‖. (pág. 40)  

Segundo Moreira (2006) o mapa conceitual pode ser utilizado para mostrar a 

hierarquia dos conceitos apresentados sobre determinado tema, o autor também 

afirma que os mapas ―São representações concisas das estruturas conceituais que 

estão sendo ensinadas e, como tal, provavelmente facilitarão aprendizagem dessas 

estruturas‖ (MOREIRA, 2006 p.16).  

Ficou evidente que o mapa conceitual, como ferramenta de ensino, é eficaz, 

não só para se aprender cinética química, mas também qualquer tema, de qualquer 

disciplina, visto que ele reúne as informações mais relevantes de determinado 

assunto.  
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4.1.1.2 Experimentos em sala de aula 
 

Com a utilização de experimentos foi possível observar que os alunos 

compreenderam melhor como determinados fatores aceleram uma reação química, 

além disso, os experimentos tornaram a aula mais dinâmica e, em consequência, os 

alunos se mostraram mais interessados em aprender sobre o tema. Os alunos 

estavam tão empolgados que, durante a aula prática sobre o catalizador, a aluna X 

comentou: “Ei, sabia que a gente podia desocupar essa sala bem aqui, pra ser um 

laboratório... ninguém usa essa sala!”. 

 Com base em Giordan (1999 apud OLIVEIRA, 2009) a experimentação 

conduz, ludicamente, a compreender os assuntos trabalhados em sala de aula. 

Neste mesmo sentido, Oliveira (2009) defende que com a experimentação aprender 

química se torna mais interessante, instigando a participação ativa dos alunos. A 

pesquisa do autor revelou que, nas aulas apenas expositivas, os alunos não 

interagem e apenas ouvem e escrevem o que o professor repassa.  

Pode-se perceber que a utilização do experimento propiciou maior interesse 

sobre o tema abordado, bem como a sua utilidade e importância no cotidiano dos 

alunos. É necessário, portanto, que esta estratégia passe a ser comum nas aulas de 

química.    

 

4.1.1.3 A utilização de Kits experimentais com materiais alternativos. 
 

O comentário da aluna X é a comprovação de que os alunos perceberam a 

necessidade de tornar os experimentos mais frequentes. Além disso, aponta para 

uma realidade: a escola não possui laboratório. No entanto, o uso de Kits 

experimentais com materiais alternativos ameniza essa carência.   

Oliveira (2009) confirma que a inexistência de equipamentos convencionais 

pode ser solucionada com a utilização de Kits experimentais com materiais 

alternativos; o importante é que o aluno consiga adquirir os conceitos sobre 

determinado assunto. O mesmo autor diz que ―Alguns professores não acreditam 

que a utilização de material alternativo nas atividades de experimentação possa 

levar a ‗demonstração‘ ou ‗comprovação‘ de uma determinada lei da Química.‖ 

(OLIVEIRA, 2009, p. 39).  
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Por meio de todas as aulas experimentais, foi perceptível que a utilização de 

material alternativo consegue suprir a falta de um laboratório. É necessário, no 

entanto, que o professor esteja disposto a pesquisar e criar novas estratégias, 

sempre buscando aprimorar e adequar às necessidades da instituição e dos 

discentes. 

 

4.1.1.4 O Ensino de química e o aluno como cidadão 
 

Nas aulas o professor abordou algumas questões presentes no cotidiano dos 

alunos e assuntos mais complexos, envolvendo a sociedade. Como exemplo, as 

poluições termais e as novas tecnologias para conservação dos alimentos; além das 

facilidades possibilitadas pelo conhecimento químico.  

De acordo com as OCEMs (BRASIL, 2006) o ensino de química deve 

possibilitar ―(...) a construção de um conhecimento químico em estreita ligação com 

o meio cultural e natural, em todas as suas dimensões, com implicações ambientais, 

sociais, econômicas, ético-políticas, científicas e tecnológicas‖. Ou seja, é preciso 

que a abordagem dos conceitos químicos esteja ligada aos temas de interesse 

social, apresentando ao aluno o quanto a química está presente em sua vida. São 

as correlações entre a química e as tecnologias, que geram benefícios e malefícios 

para a sociedade, que irão incentivar o aluno a refletir e a se descobrir como 

indivíduo atuante em sociedade. 

 

4.2 AVALIAÇÃO DOS SUBSUNÇORES X AVALIACÃO FINAL  

           

4.2.1 Avaliação dos subsunçores 
 

Como comentado no início do capítulo, fez-se uma avaliação diagnóstica 

composta por quatro questões, no intuito de verificar os subsunçores dos alunos no 

que se refere à Cinética Química. A primeira questão inquiria: ―Um produto 

alimentício ao ser colocado na geladeira conserva por mais tempo do que quando 

fica exposto à temperatura ambiente?‖ Todos, ou seja, 26 alunos, afirmaram que 

sim. Na mesma questão foi solicitado que justificassem suas respostas. Essas 

respostas foram divididas em 4 (quatro) grupos. O primeiro refere-se apenas uma 

das respostas (3,84%) em que o aluno justificou sua afirmação escrevendo: “Pois 
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suas partículas deixam de se agitar e são propícias a não envelhecer‖. O segundo 

grupo, 15 alunos (57,69%) usaram como explicação que a temperatura baixa 

conserva o alimento. Observe estes exemplos: “Por causa de sua temperatura que é 

gelada.”; “porque ele vai ficar congelado”; “porque quanto maior a temperatura, 

maior a velocidade da reação, então o alimento em temperatura ambiente estragaria 

mais rápido”. 

O terceiro grupo, composto por 3 alunos (11,53%)  justificou falando da 

temperatura, mas também dos poluentes presentes no ambiente: “Pois só estará 

exposto a um tipo de temperatura, que o conservará e o manterá longe do calor e 

sujeiras da temperatura ambiente.” “Mantido fora da geladeira os gases poluentes 

age (sic) sobre o produto danificando e estraga o alimento.‖ 

O quarto grupo, equivalente a 7 alunos (26,92%), afirmaram que na baixa 

temperatura os alimentos estariam livres de bactérias. Por exemplo: ―Porque na 

geladeira a temperatura está baixa e assim a ploriferação (sic) de bactérias será algo 

mais difícil, coisa que a (sic) temperatura ambiente não ocorre”; “Pos (sic) com o 

congelamento o alimento não vai tá (sic) exposta (sic) a micro organismo e 

bactérias”. 

A segunda questão foi: ―O que você faria para aumentar a velocidade de 

dissolução de um comprimido efervescente em água?‖. As alternativas eram: I) 

Usaria água gelada; II) Usaria água a temperatura ambiente; III) Dissolveria o 

comprimido inteiro e IV) Dissolveria o comprimido em quatro partes. 

Três alunos (11,53%) responderam que a I e a IV estavam corretas; 8 

(30,76%)  responderam que a I e a III; 5 (19,23%) disseram que somente a III; 

4(15,38%) afirmaram que a II e a III e seis (23,07%)  marcaram a II e a IV como 

corretas. Sendo assim, apenas 23,07% dos alunos acertaram a questão. 

Na terceira questão foi apresentado: ―A sabedoria popular indica que, para 

acender uma lareira, devemos utilizar inicialmente lascas de lenha e só depois 

colocamos toras. Em condições reacionais idênticas e utilizando massas iguais de 

madeira em lascas e toras, verifica-se que madeiras em lascas queimam com mais 

velocidade. O fator determinante, para essa maior velocidade da reação, é o 

aumento da: II 

Dos 26 alunos, 7 (26,92%) marcaram a letra a, 3 (11,53%) a letra b e 16 

(61,53%) a letra c. Ou seja, 61,53% responderam corretamente.  
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A última pergunta foi: ―A palha de aço enferruja mais rápido do que um 

pedaço de prego com a mesma massa?‖ e foi solicitado que justificassem suas 

respostas. Dos 26 alunos, 25 (96,15%) afirmaram que sim e 1 (3,84%) disse que 

não. Quanto às justificativas, o aluno que respondeu negativamente explicou que 

―Não, porque a ação que o aço exerce é reação curta, e a do prego é uma reação 

intermediária‖.  

Dos 25 que responderam sim, 3 alunos (12%)  não souberam justificar; 1(4%) 

disse: “porque o aço da palha se decopõe (sic)  primeiro de que um prego”; 1(4%)  

disse: “porque ela fica em contato em gorduras‖; 3 (12%) disseram que a palha de 

aço enferruja mais rápido devido sua composição: “porque a composição da palha 

de aço é menor que a do prego”; 5 (20%) afirmaram que a concentração de massa 

do prego é maior do que a palha de aço: ―sim, porque o prego tem uma 

concentração de massa maior que a palha, a massa do prego está bem compactada 

e a palha de aço não”; 6 (24%) afirmaram que é por causa da superfície de contato: 

“por que a palha de aço tem mais superfície de contato, e está mais sujeita ao ferruje 

(sic)”; 7 (28%) afirmaram que é porque a palha de aço é mais fina: “Sim, pois a palha 

de aço tem um material mas (sic) fino e pequeno, fácil de enferrujar, já o prego não‖.  

Percebeu-se que parte dos alunos já conheciam alguns princípios básicos da 

cinética química, como por exemplo, a colocação apresentada na quarta questão, 

em que o aluno afirmou que a palha de aço enferruja mais rapidamente por possuir 

uma superfície de contato maior; ou na primeira questão, sobre o alimento conservar 

menos tempo em temperatura ambiente que na geladeira, onde o aluno afirmou que 

isso ocorria “porque quanto maior a temperatura, maior a velocidade da reação, 

então o alimento em temperatura ambiente estragaria mais rápido”.  

No entanto, a maioria dos alunos possuía um conhecimento básico 

proveniente do senso comum, ou seja, suas respostas estavam mais pautadas nas 

experiências cotidianas do que no conhecimento científico. Na primeira questão 

todos acertaram sobre o alimento conservar por menos tempo em temperatura 

ambiente que na geladeira, mas nem todos souberam explicar, cientificamente, o 

porquê desse fenômeno. A mesma situação verifica-se quando os estudantes são 

questionados sobre a palha de aço enferrujar mais rapidamente que o prego. Dos 26 

alunos, 25 disseram que a palha de aço enferruja mais rapidamente, no entanto, 

apenas 6 responderam com mais clareza que o motivo disso ocorrer é devido a 

superfície de contato ser maior. 
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4.2.2 Questionário Final 
 

Decorridos quarenta e sete dias após a aplicação da sequência didática, o 

professor pesquisador retornou à escola para a aplicação do questionário final. O 

objetivo foi diagnosticar se ocorreu uma aprendizagem significativa na turma de 2º 

ano. O questionário foi respondido por 18 alunos do 2º ano ―B‖, sendo dividido em 

dois momentos. O primeiro, composto por cinco questões, aborda o tema ―Cinética 

Química‖ e o segundo refere-se à metodologia ―experimentação‖ e a importância da 

cinética no cotidiano.  

Decorridos quarenta e sete dias após a aplicação da sequência didática, o 

professor pesquisador retornou à escola para a aplicação do questionário final. O 

objetivo foi diagnosticar se ocorreu uma aprendizagem significativa na turma de 2º 

ano. O questionário foi respondido por 18 alunos do 2º ano ―B‖, sendo dividido em 

dois momentos. O primeiro, composto por cinco questões, aborda o tema ―Cinética 

Química‖ e o segundo refere-se à metodologia ―experimentação‖ e a importância da 

cinética no cotidiano.  

A primeira questão foi: Relacione os fenômenos descritos na coluna I com os 

fatores que influenciam sua velocidade, mencionados na coluna II.  

Coluna I Coluna II 

1) queimadas alastrando-se rapidamente quando está 

ventando 

a) Superfície de 

contato;  

2) conservação dos alimentos no refrigerador; b) Catalizador;  

3) efervescência da água oxigenada na higiene de 

ferimentos; 

c) Concentração;  

4) lascas de madeiras queimando mais rapidamente que 

uma tora de madeira 

d) Temperatura 

A alternativa que contém a associação correta entre as duas colunas é: 

 A) 1-c, 2-d, 3-b, 4-a;  B) 1-d, 2-c, 3-b, 4-a;  C) 1-a, 2-b, 3-c, 4-d;  

D) 1-b, 2-c, 3-d, 4-a;  E) 1-c, 2-d, 3-a, 4-b. 

12 (66,66%) dos alunos acertaram a questão, que corresponde a letra A; 

neste caso mais da metade; 3 (16,66 %) assinalaram a letra B; 3 (16,66 %) 

marcaram a questão C e nenhum marcou a questão D e nem a E.   

A segunda questão indagou: As reações químicas, em geral, podem ser 

aceleradas. Um fator que acelera uma reação química é:  



55 
 

A) O aumento da superfície de contato;  

B) A diminuição da superfície de contato;  

C) A diminuição da concentração dos reagentes;  

D) A ausência do contato entre os reagentes;  

E) A ausência de substâncias reagentes. 

 9 alunos (50%) assinalaram a letra A, 1 aluno (5,55 %) marcou a letra C, 8 

(44,44%) marcaram a letra D e nenhum aluno marcou a letra B e nem a E. Sendo 

assim, apenas a metade dos alunos acertou a questão.   

A terceira questão foi: O que você faria para aumentar a velocidade de 

dissolução de um comprimido efervescente em água?  

 

Alternativas Respostas 

I. Usaria água gelada;  A) I e IV; 

II. Usaria água à temperatura ambiente;  B) I e III; 

III. Dissolveria o comprimido inteiro; C) III;  

IV. Dissolveria o comprimido em 4 partes. 
D) II e III; 

E) II e IV. 

 

Dos 18 alunos apenas 6 (33,33%) assinalaram a questão E, que equivale a 

correta; 12 (66,66%) marcaram a alternativa A e ninguém marcou as questões 

B,C,D.  

A quarta questão apresentou: Um comprimido efervescente reage mais 

rapidamente com a água se for moído. Isso porque, com a moagem, torna-se maior 

a:  

A) Concentração dos componentes do comprimido na água;  

B) ação catalítica da água sobre o comprimido;  

C) Superfície de contato dos componentes do comprimido com a água;  

D) Temperatura do comprimido;  

E) Energia cinética das espécies componentes do comprimido.  

 
Nesta questão somente 3 (16,66%) dos educandos assinalaram a resposta 

correta, e os demais marcaram as seguintes questões: 6 (33,33%) A;  3 (16,66%) B; 

2 (11,11%) D; e 4 (22,22%) E. 
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A quinta questão pediu: Considere as duas fogueiras representadas abaixo, 

feitas, lado a lado, com o mesmo tipo e qualidade de lenha. 

 

Figura 12: Representação de fogueiras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A rapidez da combustão da lenha será:  

A) Maior na fogueira 1, pois a superfície de contato com ar é maior;  

B) Maior na fogueira 1, pois a lenha está mais compacta, o que evita a 

vaporização de componentes voláteis;  

C) Igual nas fogueiras, uma vez que a quantidade de lenha é a mesma e 

estão no mesmo ambiente;  

D) Maior na fogueira 2, pois a lenha está menos compacta, o que permite 

maior retenção de calor pela madeira;  

E) Maior na fogueira 2, pois a superfície de contato com o ar é maior. 

 Nesta última questão nenhum discente acertou a questão correta: letra E; 13 

(72,22%) assinalaram a letra A, 5 (27,77%) marcaram a B e nenhum marcou a letra 

C e D. 

Com base neste questionário supõe-se que os alunos do 2º ―B‖ não tiveram 

um bom desempenho. Porém comparando com a análise dos subsunçores 

percebemos que os resultados são controversos, afinal, o desempenho dos alunos 

na análise dos subsunçores foi melhor que no questionário final. Outro ponto a ser 

analisado é que as assertivas foram decrescendo a cada questão: na primeira 

66,66% dos alunos acertaram, na segunda apenas 50% e os resultados foram 

regredindo com 33,33 % de acertos na terceira questão, 16,66% na quarta e por fim 

0% na última questão.  

Diante desses fatos algumas hipóteses podem ser levantadas: os alunos não 

analisaram as questões, visto que o objetivo não era a obtenção de nota; a 

decrescente assertividade das questões pode ter relação com o desinteresse 

progressivo em analisar as perguntas e respostas; e por fim, as questões serem 

1 2 
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apenas de marcar a opção correta pode ter influenciado na não observância de qual 

resposta seria mais adequada. 

Segundo Gil (2008) uma única ferramenta de coleta de dados pode oferecer 

um resultado questionável. Para o autor é a convergência ou divergência de 

diferentes procedimentos de coleta de dados que possibilita maior validade ao 

estudo. O confronto do questionário final com a avaliação dos subsunçores 

demonstra que aquele não foi capaz de captar o real aprendizado dos alunos. Deve-

se considerar também a observação no decorrer das aulas, pois, como apresentado 

no tópico ―Desenvolvendo a sequência didática‖ (página 41) os alunos 

demonstraram compreender o assunto discutido em cada aula. 

 

4.2.2.1 Questionário Final: Importância da Química e a experimentação em sala de 
aula 
 

Foram elaboradas duas questões, sedo uma para avaliar se os alunos 

consideravam que os conhecimentos de cinética química são aplicáveis no cotidiano 

e a outra para identificar suas concepções sobre a experimentação como 

metodologia nas aulas de Química, visto que a estratégia de ensino influencia no 

pensar sobre determinada disciplina.    

A primeira pergunta foi: ―A cinética química é o ramo da ciência que estuda a 

velocidade das reações químicas e os fatores que as influenciam. Há utilidade desse 

conhecimento na sua vida cotidiana?‖ 15 (83,33%) alunos afirmaram que utilizam a 

cinética química no seu cotidiano, e 3 (16,66%) disseram que não há utilidade.  

A segunda questão inqueriu: ―O que você pensa sobre a experimentação 

como metodologia?‖ Nesta questão os 18 (100%) dos discentes aprovaram a 

experimentação como estratégia de ensino.  

Como observado, a maioria dos alunos conseguiram perceber que o 

conhecimento sobre cinética química possui utilidade no cotidiano. Essa concepção, 

apesar de ser muito importante, não é comum, de acordo com os Parâmetros 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (BRASIL, 2000, p. 79) os jovens do 

Ensino Médio não percebem a ligação da química com sua vida cotidiana e nem 

com a sociedade.  

Na turma investigada foi perceptível que a maioria compreendeu que a 

química está presente no dia-a-dia; porém, ainda há a necessidade de intensificar 
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essa ideia, e frisar ainda mais as questões sociais. Afinal, o ensino de química não 

se justifica pelo simples conhecimento teórico, é a aplicação desse conhecimento 

que fará com que esse ensino seja relevante. Quanto mais claro essa ideia estiver 

aos alunos, tanto mais significativa será essa aprendizagem. 

De acordo com Silva (2011) vários fatores levam a acreditar que o ensino de 

química, nos dias de hoje, vem em declínio. Um desses fatores é a metodologia 

ultrapassada. A experimentação é um método eficaz e inovador para trabalhar 

química, porém, necessita de desmistificação, ou seja, quanto mais se trabalha com 

a experimentação mais simples e comum será para os educadores e alunos 

desenvolver essa atividade. 
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5 SEQUÊNCIA DIDÁTICA: PRODUTO FINAL DA PESQUISA 
 
 

Como produto final da pesquisa desenvolvida obteve-se a Sequência Didática 

intitulada ―Cinética Química: Fatores que influenciam na velocidade da reação 

química.‖ (Apêndice A). Disponível a todos os professores da área de química que 

desejam adaptá-la para sua sala de aula, pois mesmo que os resultados obtidos não 

tenham apontado para uma aprendizagem 100% significativa na turma de 2º ano em 

que foi apresentada, é possível, por meio de análises e adequações, que essa 

ferramenta auxilie os docentes na produção e desenvolvimento de suas aulas.  

A utilização dos experimentos com kits experimentais tornou a aula mais 

dinâmica e intensificou a atenção e curiosidade dos alunos, o mapa conceitual 

assinalou os principais pontos do tema abordado e a sequência didática, como um 

todo, possibilitou que as aulas ocorressem de forma sequencial e sistematizada. 

Além desses elementos, a referência às experiências do cotidiano e a apresentação 

de problemas e desenvolvimento social envolvendo a Química auxiliaram os alunos 

a perceberem a importância da química para suas vidas. Tais referências podem ser 

adaptadas para qualquer realidade, dependendo unicamente do educador.  

Portanto, esse trabalho não deve nem poderá ser finalizado nesta 

dissertação: professores que se interessarem em desenvolver tal sequência didática 

poderá enriquecê-la com seus próprios conhecimentos e pesquisas. Quanto mais 

reflexões e pesquisas mais eficientes serão as aulas, sendo assim, espera-se que 

as estratégias de ensino referentes à Química e demais Ciências possam cada vez 

mais ser capazes de suprir as necessidades dos discentes da educação básica. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

O ensino de Química tem funções que vão além do currículo, pois devem 

propiciar ao aluno conhecimentos que o levem a refletir e utilizar esses 

conhecimentos em seu dia a dia. É papel do professor, como pesquisador, encontrar 

métodos e ferramentas que o auxiliem a disponibilizar tais conhecimentos e 

capacidades aos alunos. Por esse motivo o objetivo geral desta dissertação 

pretendia analisar a utilização da sequência didática, tendo a teoria apresentada por 

meio de mapas conceituais e a prática com kits experimentais, para o 

desenvolvimento de uma aprendizagem significativa no 2º ano do ensino médio. 

Para tanto foram traçados quatro objetivos específicos.  

 O primeiro objetivo teve como finalidade apresentar teorias que abordam o 

ensino de química e a aprendizagem significativa; o segundo, expor as concepções 

de sequência didática, de mapas conceituais e de kits experimentais; o terceiro, 

desenvolver a sequência didática com a turma de 2º ano ―B‖; o quarto, comparar o 

resultado da avaliação dos subsunçores, aplicada antes do desenvolvimento da 

sequência didática, com a avaliação final, realizada quarenta e sete dias após o 

término das aulas.   

Cada um desses objetivos foram traçados para tornar possível responder à 

problemática: de que forma o uso da sequência didática, em que a teoria é 

apresentada por meio de mapas conceituais e a prática com kits experimentais, 

pode tornar a aprendizagem  significativa em uma turma do 2º ano do ensino médio? 

Foi discutida a teoria da aprendizagem de David Ausubel, as postulações de 

Joseph Novak, dentre outros autores. A sequência didática foi apresentada 

conforme previsto e, em sala de aula, os alunos se mostraram entusiasmados com a 

metodologia utilizada, participando ativamente das aulas. Notou-se também que os 

alunos investigados compreenderam que a Química está presente no dia a dia e que 

conhecê-la é importante. 

O questionário final apresentou resultado distinto das observações realizadas 

ao longo das aulas e não condisse com o resultado da avaliação dos subsunçores. 

Desta forma, considera-se que a metodologia desenvolvida com a sequência 

didática, com a utilização de mapa conceitual e kits experimentais, é um meio 

eficiente de sair do tradicionalismo e inspirar novos trabalhos desta natureza. 
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Porém, a intenção vai além de demonstrar uma estratégia de ensino, ou um 

modelo a ser utilizado; o propósito maior, mesmo que implícito, é instigar os 

professores a refletirem sobre esta e outras estratégias de ensino e então  

desenvolver suas próprias estratégias. Possibilitando assim, um ensino de Química 

cada vez mais próximo ao que se pode chamar de ―recomendável‖ aos jovens da 

sociedade atual.  
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ANEXO A – Questionário: Avaliação dos subsunçores. 

 

 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA - UERR 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS 

 

AVALIAÇÃO DE SUBSUNÇORES  

 

1. Um produto alimentício ao ser colocado na geladeira conserva por mais tempo 

do que quando fica exposto a temperatura ambiente? 

 

(   ) sim    (   ) não   

 

Justifique sua resposta. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 

 

2. O que você faria para aumentar a velocidade de dissolução de um comprimido 

efervescente em água? 

 

I) Usaria água gelada. 

II) Usaria água a temperatura ambiente 

III) Dissolveria o comprimido inteiro  

IV) Dissolveria o comprimido em quatro partes. 

 

Assinale das alternativas abaixo a que corresponde corretamente a questão.   

  

a) I e IV 

b) I e III 

c) III 

d) II e III 
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e) II e IV 

 

3. A sabedoria popular indica que, para acender uma lareira, devemos utilizar 

inicialmente lascas de lenha e só depois colocamos toras. Em condições 

reacionais idênticas e utilizando massas iguais de madeira em lascas e toras, 

verifica-se que madeira em lascas queima com mais velocidade. O fator 

determinante, para essa maior velocidade da reação, é o aumento da: 

 

a) Temperatura 

b) Concentração 

c) Superfície de contato 

 

4. A palha de aço enferruja mais rápido do que um pedaço de prego com a mesma 

massa? 

 

(  ) sim   (  ) não  

 

Justifique sua resposta. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 
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ANEXO B – Questionário final. 

 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA - UERR 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS 

 

QUESTIONÁRIO FINAL 
 
 

1. A cinética química é o ramo da ciência que estuda a velocidade das 

reações químicas e os fatores que as influenciam. Qual a utilidade desse 

conhecimento na sua vida cotidiana. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 

 
2. O que pensam sobre a experimentação como metodologia? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 

 

3.  (PUC-RS) Relacione a os fenômenos descritos na coluna I com os fatores 

que influenciam sua velocidade mencionados na coluna II. 

 

Coluna I 

 

1. – Queimadas Alastrando-se rapidamente quando está ventando; 

2. – Conservação dos alimentos no refrigerador; 

3. – Efervescência da água oxigenada na higiene de ferimentos; 

4. – Lascas de madeiras queimando mais rapidamente que uma tora de 

madeira. 
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Coluna II 
 
A. – Superfície de contato; 

B. – Catalizador; 

C. – Concentração; 

D. – Temperatura. 

 

A alternativa que contém a associação correta entre as duas colunas é a: 

a) 1-C; 2-D; 3-B; 4-A. 

b) 1-D; 2-C; 3-B; 4-A. 

c) 1-A; 2-B; 3-C; 4-D. 

d) 1-C; 2-D; 3-A; 4-B. 

 
4. (UNIFAP-AP) As reações químicas, em geral, podem ser aceleradas. Um 

fator que acelera uma reação química é:  

 

a) O aumento da superfície de contato; 

b) A diminuição da superfície de contato; 

c) A diminuição da concentração dos reagentes; 

d) A ausência do contato entre os reagentes; 

e) A ausência de substâncias reagentes. 

 

5. (COVEST-90) O que você faria para aumentar a velocidade de dissolução 

de um comprimido efervescente em água?  

 

I. Usaria água gelada; 

II. Usaria água à temperatura ambiente; 

III. Dissolveria o comprimido inteiro; 

IV. Dissolveria o comprimido em 4 partes. 
 
 
Assinale das alternativas abaixo a que responde corretamente à questão. 
 
a) I e IV. 
b) I e III. 
c) III. 
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d) II e III. 
e) II e IV. 
 
6. Um comprimido efervescente reage mais rapidamente com a água se for 

moído. Isso porque, com a moagem, torna-se maior a: 

 

a) Concentração dos componentes do comprimido na água. 

b) Ação catalítica da água sobre o comprimido. 

c) Superfície de contato dos componentes do comprimido com a água. 

d) Temperatura do comprimido. 

e) Energia cinética das espécies componentes do comprumido. 

 

7. (PUC-SP) Considere as duas fogueiras representadas abaixo, feitas , lado 

a lado, com o mesmo tipo e qualidade de lenha. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A rapidez da combustão da lenha será: 

 

a) Maior na fogueira 1, pois a superfície de contato com ar é maior. 

b) Maior na fogueira 1, pois a lenha está mais compacta, o que evita a 

vaporização de componentes voláteis. 

c) Igual nas fogueiras, uma vez que a quantidade de lenha é a mesma e 

estão no mesmo ambiente. 

d) Maior na fogueira 2, pois a lenha está menos compacta, o que permite 

maior retenção de calor pela madeira. 

e) Maior na fogueira 2, pois a superfície de contato com o ar é maior. 

 
 

1 2 
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APÊNDICE A – Produto final da pesquisa. 

 

 

ESTADO DE RORAIMA 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA - UERR 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS - PPGEC 
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Tema 

Cinética Química: fatores que influenciam na velocidade da reação química. 

 

Disciplina: Química 

 

Público alvo: alunos do 2º ano do Ensino Médio. 

 

Objetivo Geral: 

Compreender os fatores que influenciam na velocidade das reações químicas, e sua 

correlação com a sociedade.  

 

Objetivos Específicos: 

 Conhecer os fatores: temperatura, superfície de contato, pressão, concentração, 

presença de luz, catalisador, e os inibidores; 

 Perceber, por meio dos experimentos, a relação entre a Química e o mundo 

físico; 

 Entender como os fatores temperatura, superfície de contato, pressão, 

concentração, presença de luz, catalisador, e os inibidores estão presentes no 

dia a dia. 

 

Duração das atividades: 

Aproximadamente onze aulas de 1 hora cada. 

 

Material necessário: 

Objetos: Data show, notebook, caderno, caneta, lápis, livro didático, batata inglesa, 

copo descartável, água oxigenada volume 10, um refrigerador, um fogão e faca; 

Vídeos: ―Trabalho de Química – superfície de contato‖, ―Pasta de dente de elefante 

(experiência com água oxigenada)‖ e ―Reações Fotoquímicas‖; Reportagens: 

―Poluição Termal‖, ―Concentração dos Reagentes e Velocidade das Reações‖ e 

―Proteção Vegetal‖; guia digital: ―É Tempo de Química‖; Slide: ―Velocidade das 

reações – Explicatorium‖; e um mapa conceitual sobre reações químicas. 
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Desenvolvimento:  

 

1ª Aula 

 

Na primeira aula será feito uma avaliação diagnóstica composta por quatro 

questões no intuito de verificar os subsunçores dos alunos no que se refere ao 

assunto proposto ( com base nesse diagnóstico será possível alterar a sequência 

didática para atender as necessidades dos discentes). Nesta aula será apresentado 

e discutido o tema ―Cinética Química‖ e as metodologias a serem utilizadas nas 

aulas seguintes.  

 

2ª Aula 

 

Na segunda aula serão apresentados os conteúdos programados para o 

bimestre e as metodologias a serem utilizadas. É importante relatar que os alunos 

serão indagados sobre as metodologias, se outros professores utilizam e/ou 

utilizaram mapas conceituais, e/ou experimentação no ensino de ciências em geral, 

química em particular. Assim, será feita uma sondagem do que os discentes 

conhecem e pensam de cada metodologia. Nesta aula também apresentar-se-á o 

mapa conceitual da aula teórica. É importante relatar que esta aula será expositiva e 

dialogada, sempre indagando aos alunos a respeito de todos os fatores encontrados 

no mapa conceitual.  

 

3ª Aula  

 

Na terceira aula serão apresentados os fatores temperatura e pressão, 

Conforme o mapa conceitual. O professor deverá associar os fatores, acima citado, 

com as experiências cotidianas dos alunos.  

 

4ª Aula 

 

Na quarta aula será efetuada uma experimentação (Experimento 1, anexo D) 

para exemplificar como a temperatura interfere na reação química, e como ela está 

tão presente no cotidiano dos alunos. Primeiro deve-se explicar o objetivo do 
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experimento, por conseguinte os alunos serão orientados de como executá-lo. Será 

solicitado que os alunos cortem uma batata descascada em três pedaços, para que 

cada um desses pedaços seja exposto a diferentes ambientes. O primeiro deve ser 

exposto à temperatura ambiente, o segundo a uma temperatura de 

aproximadamente 4ºC e o terceiro a uma temperatura entre 50 a 60 ºC. 

Necessitando aguardar 40 minutos para concluir o experimento.  

Durante os 40 minutos apresentar-se-á a reportagem ―Poluição Termal‖ 

(ANEXO A), retirada do site Brasil Escola. Os alunos lerão esta reportagem e em 

seguida o professor solicitará que os alunos apontem as informações mais 

relevantes e anote-as no quadro, servindo de base para se discutir os problemas 

relatados no texto. Após a discussão da poluição termal os alunos serão orientados 

a observarem o resultado do experimento. 

 

5ª Aula  

 

O tema da quinta aula será mais um dos fatores que afetam uma reação 

química: a superfície de contato. Por meio do mapa conceitual, juntamente com o 

livro didático, será explicado sobre o referido fator e questionado o seu 

funcionamento, instigando os alunos a relacionar o assunto com suas experiências 

cotidianas. Após as explicações e questionamentos, o professor investigador 

passará um vídeo intitulado ―Trabalho de Química – superfície de contato‖ que 

aborda um experimento sobre o referido fator.  

 

6ª Aula 

 

Na sexta aula o fator a ser abordado será a concentração dos reagentes. O 

professor explicará teoricamente, por meio do mapa conceitual, como a 

concentração do reagente influencia na velocidade de uma reação química; ele 

também apresentará uma reportagem, do site Brasil Escola, intitulada 

―Concentração dos Reagentes e Velocidade das Reações‖ (ANEXO B). O texto 

aborda dois exemplos simples e que fazem parte do cotidiano dos alunos: abanar as 

brasas aumenta o contato com o oxigênio e a utilização do álcool gel no lugar do 

álcool comum.  
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7ª Aula 

 

Nesta aula o professor instruirá os alunos a desenvolverem o Experimento 2: 

―Efeito da concentração‖ para concretizar o conhecimento sobre o fator acima citado. 

Para o experimento será utilizado 300 ml de água a temperatura ambiente; uma 

batata inglesa lavada; uma faca; um copo transparente de plástico. O modo de 

preparo e demais informações seguem anexos. O experimento necessitará de 40 

minutos para ser concluído.  

Durante esse período o professor explicará a respeito das enzimas, que são 

macromoléculas que causam o escurecimento de tubérculos e frutos expostos ao 

oxigênio. O professor-pesquisador utilizará, como material de apoio, a reportagem 

da revista eletrônica Pesquisa FAPESP ―Proteção Vegetal‖ (ANEXO C). Após a 

discussão da reportagem os alunos retornarão a atenção ao experimento; e o 

professor passará algumas questões, sobre o experimento, para os discentes 

resolverem em casa; as questões seguem em documento anexo.  

 

8ª Aula 

 

No inicio da oitava aula será debatido a respeito das questões que o 

professor-investigador passará para os alunos sobre o resultado do experimento de 

concentração. Logo após, o professor-investigador dará seguimento a aula, com a 

utilização do mapa conceitual como guia, apresentando outro fator que acelera uma 

reação química, neste caso o efeito catalisador. Para melhor exemplificar este fator 

o professor passará um vídeo do site YouTube intitulado ―Pasta de dente de elefante 

(experiência com água oxigenada)‖. Este vídeo apresenta um experimento, cujos 

ingredientes foram: água oxigenada ultra concentrada, luvas, detergente, iodeto de 

potássio, corante de cozinha, uma espátula, uma proveta, e um óculos de proteção. 

Após assistir o vídeo do experimento, será discutido a respeito do efeito catalisador.  

 

9ª Aula 

 

 Nesta aula o professor pesquisador apresentará aos alunos mais um 

experimento (Experimento 3, anexo). Neste caso sobre o efeito catalisador. Antes de 

iniciar o experimento o professor pedirá que os alunos expliquem, sem olhar no 
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Mapa conceitual, o fator catalisador. O docente então explicará que com o 

experimento a ser feito, será possível perceber um catalisador acelerando uma 

reação química. Logo após ele dividirá a turma em quatro grupos dando inicio ao 

experimento. Os materiais necessários para o experimento será: 250 ml de água 

(água quente levada pelo professor em garrafa térmica); uma batata inglesa; uma 

faca; três copos transparentes de vidro 300 ml; um frasco novo de 100 ml de 

peróxido de hidrogênio (H2O2) a 3% m/m (10 volumes). O professor escreverá no 

quadro as questões  referentes ao experimento constantes no anexo.  

 

10ª Aula 

 

Outro fator a ser discutido em sala de aula será a presença de luz. O 

professor exemplificará este fator por meio de dois exemplos simples: a água 

oxigenada, que se decompõe mais rapidamente quando exposta à luz e a 

fotossíntese que é influenciada por sua presença. Para que o assunto se torne mais 

claro, o professor-pesquisador mostrará o vídeo ―Reações Fotoquímicas‖ do site 

YouTube. O vídeo mostra de forma simples e divertida, três exemplos da presença 

de luz: a fotossíntese, o bronzeado, e a fotodegradação. Para finalizar esta aula o 

professor dividirá a turma em três grupos: grupo 1 com o tema ―fotossíntese‖, grupo 

2 com ―bronzeamento‖, e grupo 3 com ―fotodegradação‖. Cada grupo terá que ler o 

subtópico, referente a cada tema, extraído do guia digital ―É Tempo de Química‖. 

Após a leitura os grupos apresentarão aos demais as partes que considerarem mais 

relevantes do texto. 

 

11ª Aula 

 

Na última aula da sequência didática sobre será abordado o tema: Inibidores. 

Nesta aula, o professor falará sobre um conservante que é encontrado em alguns 

alimentos, medicamentos e cosméticos: o parabeno. Explicará que esse 

conservante funciona como inibidor no processo de degradação. Após a explicação, 

o professor-pesquisador perguntará a turma se eles conhecem algum produto para 

retardar uma reação química. Em sequência, apresentar-se-á o slide ―Velocidade 

das reações – Explicatorium‖ que mostra exemplos de conservação de alimentos 

influenciada pela inibição e outros fatores que influenciam a velocidade de uma 
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reação química. A partir deste slide o professor pedirá que os alunos apontem os 

outros fatores e seus respectivos exemplos.  

 

 

Observação: os vídeos, o slide e o guia digital a serem utilizados nas aulas poderão 

ser encontrados nos endereços eletrônicos referidos abaixo. Os demais documentos 

seguem anexos. 
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

ANEXO A – Reportagem: Poluição Termal. 

 

 

POLUIÇÃO TERMAL 

 

A poluição termal ou térmica ocorre quando há o descarte nos corpos 

receptores de grandes volumes de água aquecida usada no arrefecimento de uma 

série de processos industriais. 

 

 
Uma das desvantagens da geração de energia pelas usinas nucleares é a poluição termal causada 

pela água quente usada nas torres de refrigeração. 

  

A poluição termal ou poluição térmica ocorre mais comumente nas águas, 

mas pode ocorrer também no ar, conforme falaremos mais adiante. Trata-se do 

despejo de água em temperaturas mais elevadas que as condições ambientes em 

rios, mares e lagos. 

A principal fonte de poluição térmica são as usinas nucleares. Você já reparou 

que toda usina nuclear é construída próximo de alguma fonte de água? No Brasil, 

por exemplo, a usina nuclear de Angra dos Reis fica localizada no litoral do estado 

do Rio de Janeiro, ou seja, próximo ao mar. 

Isso ocorre porque, no sistema de funcionamento das usinas, é necessário 

que se colete água de alguma fonte para resfriar as torres onde ocorrem as reações 

de fissão nuclear. A energia gerada em forma de calor nas reações de fissão nuclear 

faz com que a temperatura da água eleve-se no interior do reator. Uma bomba 

circula essa água quente para um gerador de vapor, e esse vapor, por sua vez, 

aciona uma turbina, gerando a energia elétrica. 

Depois de deixar a turbina, o vapor passa por um trocador de calor que 

funciona como um condensador, onde o vapor é resfriado e passa para a fase 

líquida. Nesse condensador é usada água oriunda de uma fonte externa natural que 

está localizada perto da usina. O vapor que retornou para o estado líquido é 

encaminhado para o circuito principal, iniciando novamente todo o processo. Porém, 

http://www.brasilescola.com/quimica/usina-nuclear.htm
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a água usada na refrigeração do condensador retorna para a sua fonte, que pode 

ser um rio, lago ou mar.* 

Além das usinas nucleares, centrais elétricas e muitas indústrias também 

despejam água aquecida nos corpos d'água, causando a poluição termal. Essas 

indústrias aquecem a água por utilizá-la em seus processos produtivos, como para 

aquecer caldeiras e em processos de refrigeração de refinarias, siderurgias e usinas 

termoelétricas. Outras indústrias que causam esse tipo de poluição das águas são 

as indústrias químicas de papel e celulose, de refino do petróleo e de fundição de 

metais. 

Mas o que pode ocorrer com o ecossistema de mares, rios e lagos que 

recebem água aquecida proveniente de usinas e indústrias? 

A principal consequência da poluição térmica das águas é que a solubilidade 

do oxigênio molecular (O2) em água diminui — um processo que acontece com todo 

gás. Imagine, por exemplo, um refrigerante bem gelado e com a latinha fechada. 

Nesse caso, ele possui bastante gás carbônico dissolvido nele. Todavia, quando o 

refrigerante esquenta e abrimos a latinha, o gás que estava dissolvido é liberado em 

razão da elevação da temperatura e também da pressão (porque abrimos a latinha). 

Assim, o aumento da temperatura das águas diminui a quantidade de 

oxigênio dissolvido, o que prejudica a respiração de peixes e outros animais 

aquáticos, podendo levá-los à morte. Para se ter uma ideia, a quantidade de 

oxigênio que se dissolve a 0 °C (14,2 mg . L–1) é mais do que o dobro da que se 

dissolve a 35 °C (7,0 mg . L–1). 

 

 
 O aquecimento diminui a quantidade de oxigênio dissolvido na água 

 

Além disso, a elevação da temperatura da água também aumenta a 

velocidade das reações de outros poluentes — se já estiverem presentes na água — 

e afeta o ciclo de reprodução de algumas espécies, diminuindo o tempo de vida 

delas. 

Nos mares, a poluição térmica pode causar a morte dos corais, que são 

colônias de animais e plantas do mundo marinho que abrigam extraordinária 

biodiversidade e produtividade. As águas quentes levam à contração dos corais, que 
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passam a sufocar as algas dentro deles. Estas, por sua vez, soltam toxinas para 

forçar o coral a expulsá-las. Por isso, eles ficam doentes e com a cor branca. Se a 

temperatura do mar não voltar ao normal, eles, por fim, morrem. 

Outra consequência da poluição térmica das águas é que o aumento da 

temperatura da água acima do normal tolerado pelo ecossistema pode acelerar o 

desenvolvimento de bactérias e fungos, que, por sua vez, podem causar doenças 

em peixes e outras espécies marinhas. 

Apesar dessa grande quantidade de efeitos indesejáveis para os 

ecossistemas aquáticos, a poluição termal tem pouco efeito sobre a potabilidade da 

água. 

Conforme mencionamos no início deste artigo, apesar de ser menos comum, 

existe também a poluição térmica do ar, que ocorre principalmente quando indústrias 

lançam grande quantidade de vapor de água na atmosfera. 

Entre as possíveis consequências da poluição térmica do ar está o fato de 

que, se houver pouca dispersão do ar, pode ocorrer a morte de pássaros, insetos e 

até algumas espécies vegetais mais sensíveis. 

Assim, é preciso que as indústrias e usinas geradoras de eletricidade tratem a 

água e o ar antes de lançá-los no meio ambiente para que fiquem com uma 

temperatura próxima à ambiente. 

 

Por Jennifer Fogaça 

Graduada em Química 
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

ANEXO B – Reportagem: Concentração dos Reagentes e Velocidade das Reações. 
. 
 

CONCENTRAÇÃO DOS REAGENTES E VELOCIDADE DAS REAÇÕES 
 

Quanto maior a concentração dos reagentes, maior será a probabilidade de 

haver colisões efetivas entre suas partículas e maior será a velocidade da reação. 

 
Abanar as brasas aumenta o contato com o oxigênio, o que aumenta a combustão.  

 

Podemos notar que sempre que aumentamos a concentração de um ou de 

todos os reagentes participantes de uma reação química, ocorre aumento de sua 

taxa de desenvolvimento, isto é, a velocidade da reação. 

O contrário também é verdadeiro.  Por exemplo, atualmente está sendo 

recomendado que utilizemos o álcool gel no lugar do álcool comum, pois há um 

menor risco dele entrar em combustão e, assim, evitam-se acidentes. O álcool 

líquido comum é na realidade uma mistura de álcool e água, sendo que o álcool gel 

contém uma menor quantidade de álcool. Portanto, quando se diminui a 

concentração de um dos reagentes da combustão, no caso do álcool, a reação se 

processa mais lentamente. Em contrapartida, quanto mais puro estiver o álcool, mais 

rápida será a reação de combustão. 
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Conforme dito no texto  Condições para Ocorrência de Reações Químicas, 

uma das condições para que uma reação se processe é a colisão efetiva entre as 

partículas. Assim, o aumento da concentração dos reagentes faz com que se tenha 

uma maior quantidade de partículas ou moléculas confinadas num mesmo espaço. 

Isso aumenta a quantidade de choques entre elas e aumenta também a 

probabilidade de ocorrerem colisões eficazes que resultem na ocorrência da reação. 

O resultado é que a reação ocorre com maior rapidez. 

 

 
 

Para constatar isso, pense no seguinte exemplo: quando temos uma brasa 

queimando e queremos que essa combustão se processe mais rapidamente, nós 

assopramos ou abanamos a brasa? Por que isso funciona? 

Bem, um dos reagentes dessa reação de combustão é o oxigênio do ar. 

Quando abanamos, a corrente de ar retira a cinza que está sendo formada na 

combustão e isso facilita o contato do oxigênio com a brasa. Dessa forma, 

aumentamos o contato entre os reagentes e aceleramos a reação de combustão. 

 Resumidamente, temos: 
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Quando trabalhamos com gases, uma forma de aumentar a concentração dos 

reagentes é diminuir a pressão. Quando fazemos isso, diminuímos o volume e, 

consequentemente, há um aumento nas concentrações dos reagentes. 

 

 

Por Jennifer Fogaça 

Graduada em Química 
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

ANEXO C – Reportagem: Proteção Vegetal. 
 

PROTEÇÃO VEGETAL  
Biofilmes produzidos com mandioca, banana e quinoa protegem e garantem 

longa vida a vários alimentos  

 

 

Aplicação de gel de mandioca em morangos 

 

As mudanças nos hábitos alimentares e a falta de tempo no dia a dia de quem 

vive nas grandes cidades, além da busca por um consumo sem desperdícios, têm 

provocado aumento nos estudos sobre alimentos frescos que possam durar mais 

tempo na prateleira ou na geladeira. As novidades estão surgindo na forma de 

embalagens dotadas de biofilmes biodegradáveis e coberturas comestíveis que 

estão ganhando forma na Faculdade de Engenharia de Alimentos da Universidade 

Estadual de Campinas (Unicamp). Nos grupos de pesquisa das professoras Miriam 

Dupas Hubinger e Florência Cecilia Menegalli o desafio é conseguir embalagens 

baratas, práticas e não poluentes, além de fáceis de produzir. 

Desde 2000, o grupo de Florência se volta para o desenvolvimento de 

embalagens biodegradáveis e coberturas comestíveis para frutas secas. Miriam e 

suas orientandas especializaram-se em coberturas para frutas frescas e hortaliças, 

os chamados produtos minimamente processados. ―Nossas coberturas aliam dois 

benefícios: a praticidade para quem vai consumir, já que a fruta está prontinha, 

descascada e cortada, e o aspecto saudável do alimento‖, diz Miriam. Ela explica 

que suas coberturas funcionam como uma barreira, conservando a água e os sais 

minerais da fruta, protegendo-a de microrganismos e do contato com o ar. 

Simplicidade foi uma das razões que levaram Miriam a trabalhar com 

coberturas à base de farinha de fécula de mandioca na forma de gel. A 
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concentração desse material para formar uma cobertura é menor do que a usada 

para fazer um filme sólido, semelhante ao plástico, que necessita da adição de 

agentes plastificantes para ficar flexível. ―Privilegiamos o custo, a disponibilidade e a 

facilidade no preparo da cobertura, em uma farinha que se gelatiniza a baixas 

concentrações e não altera o sabor dos alimentos‖, explica Miriam. 

―As coberturas precisam ter resistência ao oxigênio do ar, ao vapor de água e 

a microrganismos, sem esquecer o principal: a aceitação sensorial do consumidor.‖ 

Somada aos polissacarídeos da farinha, que é a base da cobertura, a professora 

utiliza uma mistura de dois componentes naturais, o ácido cítrico, encontrado na 

laranja, por exemplo, e o ácido ascórbico (vitamina C). Eles são adicionados antes 

de mergulhar a fruta na cobertura, inibindo a atividade enzimática, um dos fatores 

que levam ao escurecimento do alimento em contato com o ar. Depois o alimento é 

deixado para escoar o líquido em temperatura ambiente. 

A solução de cobertura de fécula de mandioca cria uma barreira com baixa 

permeabilidade do oxigênio do ar, mas não protege o produto do vapor-d‘água, 

presente na atmosfera. O recurso encontrado para proteger o alimento foi a 

produção de coberturas emulsionadas ou em camada dupla que mistura a farinha de 

mandioca com lipídeos como, por exemplo, cera de carnaúba ou de abelha. Os 

resultados oriundos dessa estratégia foram animadores. 

 

ATIVIDADE CORRETA  

 

O morango coberto com fécula de mandioca, sem nenhum agente 

antimicrobiano, durou 12 dias, quando o normal são cinco. No caso do abacaxi sem 

casca, que normalmente tem uma vida de prateleira de quatro dias, a sobrevida 

também foi em torno de 12 dias. A manga cortada, coberta com cobertura de 

mandioca, chegou a resistir 15 dias. O normal é escurecer em dois dias apenas. 

Marcela Chiumarelli, aluna que colaborou no estudo das coberturas, explica que ―o 

manuseio de produtos minimamente processados ainda é recente no país, e muitos 

mercados e atacadões não realizam a atividade corretamente‖. 

Florência e seu grupo estão testando várias composições para a produção 

laboratorial de biofilmes eficientes para diferentes funções como resistência, 

flexibilidade e comestível. Entre os ingredientes utilizados estão fontes não 

convencionais para a produção de farinha e amido de cereais como o amaranto, 
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originário da região dos Andes, na América do Sul, e mais recentemente de banana, 

em um filme reforçado por nano fibras de celulose obtidas da casca da própria fruta, 

além do uso de nano compostos com base na montmorilonita, uma argila mineral 

presente no subsolo de algumas regiões de Minas Gerais. Do amido de quinoa, uma 

planta também nativa dos Andes, foram produzidos filmes incolores com reduzida 

solubilidade em água. 

A professora esclarece que as experiências com nano compostos são as mais 

recentes e complexas. ―Usamos a própria farinha da banana e do biri, que é uma 

planta ornamental. Isolamos os biopolímeros e fizemos a produção de uma fibra 

celulósica dos resíduos. A microfibra feita de nano partículas deixa o filme menos 

permeável, menos solúvel‖, diz Florência. Esse produto, no entanto, vai levar mais 

tempo para chegar ao consumidor. ―Não podemos buscar acordos comerciais 

porque precisamos primeiro observar qual é o efeito no homem da ingestão de nano 

partículas.‖ Outro estudo do grupo é na área de coberturas de frutos secos com 

biopolímeros que são aplicados antes da secagem. Já foram testados em 

carambola, figo e caqui. 

No âmbito comercial, nos Estados Unidos, a empresa Nature Seal produz 

coberturas comestíveis que, aplicadas à superfície de frutas e hortaliças, mantêm, 

por exemplo, maçãs em pedaços com coloração clara, sem perder sabor e vitaminas 

por mais de 10 dias. Os trabalhos do grupo de Miriam, precisamente a pesquisa com 

morangos, chamou a atenção de uma importante cadeia de lanchonetes dos 

Estados Unidos e de uma grande empresa da Bélgica que comercializa cerejas, 

framboesas e mirtilos. Um mercado bilionário está se formando porque lanchonetes 

como McDonald‘s, Burger King, Wendy‘s e Jack in the Box tornaram seus cardápios 

mais verdes, adicionando saladas e frutas frescas ao menu. O que as coloca entre 

potenciais consumidores de biofilmes. 

 
 
 
 
KALILI, Sergio. Julho de 2012. 
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

ANEXO D – Experimentos 1, 2 e 3. 
 

Experimento 1 

 

Material:  

 Uma batata inglesa; 

 Sistema para aquecimento (forno elétrico ou a gás);  

 Sistema para resfriamento (geladeira);  

 Três pratos de vidro; 

 Faca. 

 

Procedimento: 

Descasque e corte a batata em três pedaços de mesmo tamanho. Coloque 

cada um deles sobre um pires e exponha-os aos diferentes ambientes: ambiente do 

laboratório, geladeira (± 4 °C) e forno aquecido a 50-60 °C. Aguarde cerca de 40 

minutos para concluir a respeito da coloração dos pedaços de batata. 

 

Questões:  

1.  Em qual dos experimentos a reação ocorreu com maior velocidade? 

2.  Existe alguma causa que justifique a diferença nas velocidades de reação?  

3.  Porque as batatas fritas congeladas vendidas em supermercados não ficam 

escuras? 

 

Experimento 2 

 

Material: 

 300 ml de água em temperatura ambiente (~25°C); 

 Uma batata inglesa lavada;  

 Uma faca; 

 Um copo transparente de vidro ou plástico de 500 ml. 

 

 

 



91 
 

Procedimento: 

 No copo, adicionar 300 ml de água à temperatura ambiente. Descasque a 

batata e divida-a em quatro pedaços. Adicione um dos pedaços dentro do copo com 

água e mantenha um segundo pedaço exposto ao ar. Acompanhe a coloração da 

batata por 40 minutos nas duas situações. 

 

Questões  

1. Em qual dos casos, na batata exposta ao ar ou na água, a evolução da coloração 

ocorreu com maior velocidade?  

2. Existe alguma causa que justifique a diferença nas velocidades de reação?  

3. A banana e a maçã escurecem quando pedaços são expostos ao ar. Qual a razão 

desse fenômeno?  

4. Por que razão alguns alimentos após serem descascados, como o aipim 

(mandioca), devem ser mantidos sob a água? 

 

Experimento 3 

 

Material:  

 Uma batata inglesa;  

 Um frasco novo de 100 ml de peróxido de hidrogênio (H2O2) a 3% m/m (10 

volumes); Três copos de vidro transparentes de 300 ml; 

 Faca;  

 Sistema para aquecimento de água (fogão a gás ou resistência elétrica); 

 Recipiente de metal para aquecimento de água (panela ou leiteira);  

 250 ml de água; 

 

Procedimento: 

 Descasque uma batata e a corte em cubos iguais de aproximadamente 1 

cm3. Aqueça 250 ml de água até ebulição. Coloque 50% dos cubos na água 

fervente e deixe por 5 a10 minutos. Nos três copos de vidro transparentes, adicione 

volume suficiente de solução de H2O2 de modo a formar uma coluna de líquido de 

aproximadamente 5 cm de altura. Adicione os cubos de batata mantidos na 

temperatura do laboratório em um dos copos e, em um segundo copo, os cubos que 
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foram colocados na água fervente. O terceiro copo (H2O2 sozinha) será tomado 

como referência. Observe as transformações ocorridas nos três recipientes. 

 

Questões  

1. Em qual dos experimentos a reação ocorreu com maior velocidade?  

2. Existe alguma causa que justifique a diferença nas velocidades de reação?  

3. Por que o mesmo desprendimento gasoso é observado ao adicionar água 

oxigenada em ferimentos? 
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 
APÊNDICE A – Mapa Conceitual: Reações Químicas. 


