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1 APRESENTAÇÃO 

 

O produto é uma cartilha com sequência didática de aula de Química, sobre funções 

orgânicas para alunos da 3ª série do Ensino Médio. Este produto foi proveniente da minha 

Dissertação de Mestrado que foi realizado no Programa de Pós-Graduação em Ensino de 

Ciências da Natureza da Universidade Federal Fluminense, e é a versão final de uma 

proposta que foi aplicada nos Colégios Estaduais Aydano de Almeida e Jacques 

Raimundo, no Estado do Rio de Janeiro. Como aporte teórico foi considerada a 

abordagem de Gaston Bachelard para o avanço do conhecimento científico dos alunos.  

 

1.1 OBJETIVO DO PRODUTO 

Proporcionar aos alunos de 3ª série do Ensino Médio, uma aula diferenciada sobre 

funções químicas orgânicas articulando o conteúdo teórico estudado com o universo das 

cores através das tintas. 

 

1.2 NÍVEL DE ENSINO 

Ensino Médio. 

 

1.3 PÚBLICO ALVO 

Alunos da 3ª série do Ensino Médio. 

 

1.4 CONTEÚDO 

• O petróleo como fonte de diversos produtos do cotidiano. 

• A produção da tinta, o controle de qualidade da cor e a atuação do químico nesta 

área. 

• A Química dos pigmentos estudados através das tintas. 

- A origem histórica dos pigmentos. 

- A diferença entre pigmentos e corantes. 

- Como se observa a cor e como é feito o controle da cor. 

- A importância da visão do homem e do profissional da Química nesta área. 

- Funções químicas orgânicas (hidrocarboneto, cetona, aldeído, álcool, ácido carboxílico, 

éter, éster, composto halogenado, amina, amida, nitrocomposto, fenol). 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este produto considerou o referencial teórico de Bachelard, fazendo uso da filosofia do 

não de Bachelard e da pedagogia consciente, aproximando os alunos da aplicação na 

prática dos conhecimentos estudados em sala de aula sobre funções químicas orgânicas, 

no meio profissional em indústria química de fabricação de tintas. 

A aproximação foi uma estratégia para proporcionar a quebra de barreiras de 

conhecimento, assim como o avanço do mesmo nos alunos. Durante a apresentação do 

tema sobre tintas, e mais especificamente sobre pigmentos e corantes, os alunos puderam 

perceber que cada tipo de pigmento tem uma estrutura química específica e que o 

conhecimento químico deste universo ajuda no controle da cor e no desenvolvimento de 

novas cores.  Sem a participação do profissional especialista da área, conhecido como 

colorista, que é o técnico químico, o químico, ou até o engenheiro químico, todos com a 

sensibilidade para enxergar as nuances das cores, esses produtos não seriam fabricados. 

Os alunos perceberam que o processo de fabricação de tintas não é tão simples como 

parece, que requer conhecimento aprofundado dos materiais usados e que existe uma 

tecnologia específica envolvida. Esta percepção por parte dos alunos retrata o pensamento 

de Bachelard, quando elimina a possibilidade de generalização de pensamento, de 

pensamento vago, quando o aluno percebe as diferenças entre as estruturas químicas de 

pigmentos e tintas de cores diferentes.  

A utilização de ferramentas como vídeos, fotos, amostras de materiais, textos 

explicativos, auxiliam a apresentação do tema, favorecem a manutenção da atenção dos 

alunos durante toda a aula e, também no entendimento do conteúdo. 

A realização de avaliação prévia dos conhecimentos dos alunos sobre tintas e a posterior 

reflexão destes sobre o tema abordado na sequência didática, fornecem evidências sobre 

o avanço no conhecimento dos alunos no conteúdo sobre funções orgânicas. Também são 

consideradas evidências desses avanços, o interesse e perguntas realizadas pelos alunos 

sobre as atividades desenvolvidas pelos profissionais durante o processo de fabricação de 

tintas, sobre a sequência do processo de preparo das tintas e os nomes e função dos 

materiais utilizados. Assim como os resultados das pesquisas feitas pelos próprios alunos, 

quando eles rompem com o conhecimento sensível, concreto e abordam o conteúdo 

químico estudado no produto pesquisado, reconhecendo que as funções químicas 

estudadas nas estruturas químicas dos produtos pesquisados e que as mesmas acarretam 
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características físico-químicas diferentes aos produtos, aumentando dessa forma o 

conhecimento científico sobre o mesmo. 
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3 A SEQUÊNCIA DIDÁTICO-METODOLÓGICA 

 

Título da aula: A Química dos Pigmentos. 

Tempo didático: 4 tempos de aula, com 40 minutos cada. 

Objeto de conhecimento: Funções químicas orgânicas. 

Objetivo: Realizar uma aula diferenciada sobre funções químicas orgânicas articulando o 

conteúdo teórico estudado com o universo das cores através das tintas. 

Recursos didáticos: Data-show, notebook, caixa de som, quadro branco, amostras de 

pigmentos. 

 

Aula 1: 

Tempo: 2 tempos de aula, com 40 minutos cada. 

 

Etapa 1 - Avaliação inicial dos conhecimentos prévios dos alunos sobre o tema antes da 

apresentação da sequência didática. 

Tempo: 10 min. 

Solicitar que os alunos reflitam e respondam às seguintes perguntas, colocando o 

conteúdo em folha separada. 

• O que você sabe sobre tintas? 

• Quando você pensa em tinta, o que vem à sua mente? 

• Você já manuseou este material? De que forma? 

• Qual a relação entre tinta e a Química? 

Recolher as folhas com os conteúdos escritos pelos alunos. 

 

Etapa 2 - Apresentação de dois vídeos para motivação dos alunos. 

• Vídeo 1 - “Descubra os muitos usos do petróleo e o seu papel na nossa vida 

cotidiana”1.  

Tempo: 2min e 16s. 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=g6unFYIEsF4>. 

Após a apresentação do vídeo, listar no quadro os produtos fabricados a partir do petróleo 

e que foram citados no vídeo. 

                                                           
1 FUELSEUROPE. Descubra os muitos usos do petróleo e o seu papel na nossa vida cotidiana. Disponível 
em: <https://www.youtube.com/watch?v=g6unFYIEsF4. Acesso em: 06 set. 2018>. 
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Destacar o produto “Tinta” citado no vídeo 1 e apresentar o vídeo 2. 

 

• Vídeo 2 - “Como se faz – Tinta”2. 

Tempo: 6 min. 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=DPdWgoTn3jE>. 

Após a apresentação do vídeo, ressaltar aos alunos as atividades realizadas pelos 

profissionais da Química no laboratório de controle de qualidade, principalmente o 

controle da cor dos lotes produzidos. 

 

Etapa 3 - Abordagem sobre a “A Química dos Pigmentos”. 

Tempo: 30 min. 

Fazer uma apresentação com o uso de data-show, abordando informações sobre: 

• A origem histórica dos pigmentos. 

• A diferença entre corantes e pigmentos. 

Corantes são substâncias orgânicas solúveis no meio de aplicação. 

Pigmentos são substâncias orgânicas ou inorgânicas, insolúveis no seu meio de aplicação. 

• A importância da visão do homem na avaliação da cor, veja Figuras 1, 2, 3, e 

4. 

 

Figura 1: A observação da cor pelo olho humano 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 ECONÓMICO TV. “Como se faz – Tinta”. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=DPdWgoTn3jE>. Acesso em: 06 set. 2018. 
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Figura 2: Faixas de comprimento de onda do espectro visível 

 

 

Figura 3: Gráficos de comprimento de onda de acordo com a cor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

Figura 4: O problema do Daltonismo e os diversos problemas de visão na percepção da 

cor 

 

 

• A importância da atuação do profissional da Química na fabricação do 

produto. 

• Ressaltar aos alunos que existem grupamentos químicos responsáveis pelo 

fenômeno da cor, que são os grupos chamados cromóforos (p. ex. azometino, 

carbonil, azóxi, tiocarbonila, nitroso), conforme Figura 5. 

 

Figura 5: Tipos de grupos cromóforos. 

 

 

• Apresentar aos alunos os grupamentos que modificam e/ou intensificam as 

propriedades da cor, que são os grupos chamados auxocromos (p. ex. hidroxila, 

amino primário, amino secundário, amino terciário, metoxila, metila, nitro, 

bromo, cloro) e correlacioná-los com as funções químicas estudadas no currículo 



11 
 

do Ensino Médio, veja Figura 6. Nesse momento, revisar as funções químicas que 

foram estudadas anteriormente em sala de aula e que são citadas na Figura 6. 

 

Figura 6:Tipos de grupos auxocromos. 

 

 

• Exercitar o reconhecimento das funções orgânicas estudadas através da 

identificação das funções estudadas na estrutura química básica das moléculas 

de pigmentos, como por exemplo o pigmento brasileína (Figura 7) e o 

vermelho toluidina (Figura 8). 

 

Figura 7: Estrutura básica do pigmento brasileína 
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Figura 8: Estrutura básica do pigmento vermelho toluidina 

 

 

Etapa 4 - Reflexão dos alunos. 

Solicitar aos alunos que reflitam e escrevam em uma folha separada sobre o que 

aprenderam na aula. 

 

Etapa 5 - Exercício.  

Solicitar aos alunos uma pesquisa sobre funções orgânicas. 

Preparação da turma: 

• Dividir a turma em grupos de quatro alunos. 

• Solicitar que cada grupo escolha um outro produto citado no vídeo 1, o qual 

também é fabricado a partir do petróleo. 

• Solicitar que cada grupo faça o mesmo tipo de pesquisa sobre funções 

orgânicas, estudando as mesmas na estrutura química do produto escolhido, 

abordando os seguintes itens: 

• O motivo da escolha do produto. 

• Para que serve o produto. 

• O que descobriram quimicamente sobre o material. 

• Quais as funções químicas presentes na estrutura. 

• Qual a importância do profissional da Química na fabricação do produto. 

 

Aula 2: 

Tempo: 2 tempos de aula, com 40 minutos cada. 

Apresentação das pesquisas realizadas pelos alunos em roda de conversa. 
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Nesta etapa é provável que o professor se depare com entraves, que são as dificuldades 

dos alunos para passar da abordagem do conhecimento concreto para o conhecimento 

abstrato, ou seja, a abordagem científica do produto pesquisado. Nesta condição, o 

professor poderá fazer uso das ideias de Bachelard para favorecer a quebra de barreiras e 

proporcionar o avanço do conhecimento dos alunos, como a filosofia do não de 

Bachelard, mostrando até onde os alunos atenderam a pesquisa e o que não atenderam, e 

que além da apresentação concreta do produto, descrevendo o que é e onde é utilizado, 

eles também necessitam fazer uma abordagem diferenciada, ou seja, uma abordagem 

científica do produto pesquisado. Nesse momento, talvez o professor precise mostrar o 

caminho aos alunos de como fazer esta abordagem, estimulando-os a apresentar o produto 

por meio da sua estrutura química e assim, correlacionar as funções químicas já estudadas 

em sala com as funções químicas encontradas na estrutura do produto pesquisado.  

Para ajudar os alunos na apresentação das pesquisas, o professor pode fazer uma breve 

revisão das funções químicas orgânicas estudadas anteriormente em sala, listando os 

nomes das mesmas no quadro e exemplificando cada uma delas.  

Para encerrar a apresentação de cada grupo, o professor precisará questionar os alunos se 

os mesmos percebem a importância do profissional da Química na fabricação do produto 

pesquisado, pedindo que eles falem a respeito. Caso os alunos tenham dificuldade em se 

expressar, a pergunta pode ser feita de forma diferenciada, como por exemplo, se eles 

conseguem perceber como sendo possível a fabricação do produto pesquisado sem a 

atuação do profissional da Química e por que, e na sequência, pedindo que falem a 

respeito. 
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4 MATERIAL COMPLEMENTAR 

 

Material complementar para aprofundar o tema de pigmentos e corantes. 

1- Folheto “Química Viva” – Corantes e Pigmentos – CRQ4. Publicado em 22 de 

junho de 2011. Disponível em: 

<file:///F:/Sequencia%20didática/Corantes%20e%20pigmentos%20-%20CRQ4.pdf>. 

 

2- Estruturas químicas de outro tipo de pigmento para exercitar o reconhecimento de 

funções orgânicas pelos alunos (Figura 9). 

 

Figura 9: Estrutura básica do pigmento vermelho para clorado 
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