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RESUMO 

 

Ao longo do curso de graduação de Licenciatura em Química, os graduandos realizam 
importantes estudos acerca de conteúdos específicos à disciplina, e sobre muitos 
conteúdos pertencentes às áreas de Matemática, Biologia e Física. Estes conhecimentos 
são os alicerces para o entendimento das Ciências Naturais. O aprofundamento 
intelectual nestas áreas permite que o graduando desenvolva compreensão clara, ampla 
e objetiva em relação aos fenômenos que ocorrem com a matéria e com a energia em 
suas diversas formas. Além das áreas de conhecimento citadas, o graduando deve 
realizar estudos acerca de conteúdos pertencentes às disciplinas no campo das Ciências 
Humanas, como Psicologia da Educação, Didática e Pesquisa e Prática de Ensino. Estas 
disciplinas são extremamente importantes para a formação dos professores, pois 
promovem reflexões acerca das relações interpessoais e das práticas didático-
pedagógicas. Esta monografia busca investigar e estudar características inerentes aos 
processos de ensino-aprendizagem de modo que se estabeleçam conexões entre as 
Ciências Humanas e as Ciências Naturais. A dinâmica de ensino-aprendizagem no 
âmbito escolar se dá com a troca de informações entre professores e educandos por 
meio das relações interpessoais. Estas informações podem ser captadas, interpretadas, 
compreendidas e armazenadas para a construção de conhecimentos. Podemos pensar em 
tais relações integrando considerações tanto das Ciências da Natureza, quanto das 
Ciências Humanas. A área de Neurociências mostra-se como um elo entre os aspectos 
físicos, químicos e biológicos que ocorrem durante uma abordagem pedagógica. 
Portanto, considerar os aspectos das Neurociências é uma imprescindível ferramenta 
para que o professor contemporâneo possa inovar suas metodologias didáticas de modo 
a buscar maior eficiência ao ensinar Química.   

 

Palavras-chave: Educação, Neurociências, Ensino-Aprendizagem, Integração das 
Ciências Naturais e das Ciências Humanas. 
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ABSTRACT 

 

During Chemistry graduation course, students must learn important aspects about 
Natural Sciences to develop skills not only in Chemistry, but in Biology, Physics and 
Mathematics. To learn these subjects allows that the undergraduate student to develop a 
clear, wide and straight comprehension about phenomena related to matter and energy 
in its different forms. Beyond those fields of knowledge, the undergraduate students 
must to profoundly develop comprehension in Human Sciences field, studying subjects 
such as Educational Psychology, Didactics and Research Teaching Practices. These are 
extremely important subjects that provide the development of self-questions in student’s 
minds, to make them think about human relations and about the aspects related to the 
processes that occur during information exchange between teachers and students. This 
monograph is intended to study and explore characteristics from Teaching-Learning 
processes that often occur in High Schools. It is intended to unify different 
considerations inside Natural Sciences and Human Sciences, through Neurosciences, 
identifying compatible points to perform connections that allow the Chemistry teacher 
to create new methods to successfully provide the development of meaningful learning.  

Keywords: Education, Neurosciences, Teaching-Learning, Natural Sciences and Human 
Sciences integration. 
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1.0 – APRESENTAÇÃO: 
 

Este trabalho de conclusão de curso propõe reflexões sobre a atividade docente, 
considerando aspectos tanto das Ciências Humanas, quanto das Ciências da Natureza. 
Com o intuito de estabelecer conexões que permitam elaborar estratégias de ensino que 
objetivam maior eficiência na aprendizagem dos conteúdos de Química previstos para 
serem abordados durante o Ensino Médio. 

 
Durante a graduação de Licenciatura em Química, o graduando constrói 

conhecimentos acerca dos processos históricos que deram origem a Química como 
ciência.  Aprende sobre a origem do pensamento científico e é instigado a refletir sobre 
como a capacidade de pensar criticamente permitiu ao ser humano fundamentar uma 
série de teorias baseadas na experimentação e na observação para explicar a natureza da 
matéria. 

 
O professor pertence a uma classe de profissionais que possuem um grande 

compromisso para com a sociedade. Todo conhecimento estimulado e trabalhado 
durante sua formação deve ser compartilhado e utilizado como instrumentos de 
educação para bem preparar gerações futuras ao convívio social, respeitando a natureza, 
gerindo os recursos não renováveis de maneira econômica, e os renováveis de maneira 
sustentável. 

 
Com foco na magnitude da função do professor na sociedade, surgiu o interesse em 

realizar um estudo sistemático que pudesse relacionar preceitos de educação (os quais 
são amplamente trabalhados no âmbito da Psicologia e da Didática durante o curso de 
graduação) com preceitos das Ciências da Natureza acerca da aprendizagem. 

 
Assim, um dos interesses deste estudo é desenvolver estratégias para que se possam 

reforçar vínculos entre os dois campos de conhecimento supracitados (Ciências 
Humanas e Ciências da Natureza), e que com essa premissa se possa contribuir 
positivamente para o Ensino de Química. 
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2.0 – INTRODUÇÃO: 

A capacidade de aprender e de aplicar informações complexas é uma das mais 
fascinantes características inerentes ao cérebro humano (LEVITIN, 2015). Mediante 
minha trajetória como estudante do Ensino Médio e, posteriormente, como estudante de 
graduação, foi que pude perceber o quão complexo e sublime pode ser o ato de 
aprender. 

Ainda como estudante do Ensino Básico, costumava refletir acerca da história da 
humanidade. Durante as aulas de História Geral, tentava imaginar de que maneira se 
deu o processo de transição do estilo de vida nômade (no qual o ser humano estabelecia 
bases temporárias, explorando os recursos naturais da Terra como água, vegetação, 
substratos de origem animal, e após o esgotamento de tais recursos migrava para outras 
regiões que ainda não haviam sido exploradas) para o estilo de vida sedentário (no qual 
o ser humano aprendeu a cultivar vegetações e animais para que pudesse ter condições 
de se alimentar e estabelecer comunidades em locais geograficamente favoráveis ao 
desenvolvimento de sua espécie). 

Durante o desenvolvimento das grandes civilizações antigas, o ser humano 
demonstrou enorme capacidade em aprimorar seu intelecto (LEVITIN, 2015). As 
técnicas de construção desenvolvidas, como as feitas pelo povo egípcio há mais de 
4.000 anos e que existem ainda no mundo atual; os sistemas de encanamento e 
aquedutos desenvolvidos na época do Império Romano, os estilos culturais de 
esculturas e os sistemas políticos desenvolvidos por diversos povos ao longo dos 
tempos são exemplos da grandiosidade do labor da mente humana. 

Somos instigados a refletir sobre o desenvolvimento histórico das linguagens, das 
ciências, das sociedades, desde a antiguidade até as formas como hoje elas são. E ainda 
assim, a nossa sociedade está em constante transformação. A forma como o ser humano 
aprende e utiliza estes conhecimentos adquiridos vem transformando o mundo ao longo 
dos tempos (LEVITIN, 2015). 

Sendo a Química a ciência que estuda as transformações relacionadas à energia e à 
matéria (ATKINS, 2012), o entendimento acerca da aprendizagem mostra-se 
extremamente fascinante para o professor desta disciplina. O desejo de compreender 
como o ato de aprender pode transformar internamente um ser humano (RELVAS, 
2005), e como o exercício dos conhecimentos aprendidos pode transformar o meio em 
que vivemos para que possamos aprender mais, amplificam a curiosidade científica do 
professor de Química. 

A compreensão de como se processam as relações de Ensino-Aprendizagem, 
considerando tanto os aspectos biológicos, químicos e físicos relacionados 
(CONSENZA e GUERRA, 2011), quanto as características didático-pedagógicas 
desenvolvidas no âmbito das Ciências Humanas pode despertar consciência ampla sobre 
tais processos de modo a facilitar a construção de conhecimentos (RELVAS, 2005), 
sobretudo aqueles relativos à disciplina de Química. 



 

17 

 

 Assim, é proposto meditar sobre possíveis conexões entre Ciências da Natureza e 
Ciências Humanas, pois este movimento direciona o professor de Química para articular 
conhecimentos históricos relacionados ao desenvolvimento desta disciplina com alguns 
dos conhecimentos inseridos no campo das Neurociências, no campo da Didática e no 
da Pedagogia para a elaboração de propostas que auxiliem nos processos educativos. 

Este movimento mostra-se fundamentalmente importante para que o professor possa 
pensar em novas formas e estratégias metodológicas de construir com os educandos, 
atividades que promovam aprendizagens significativas (AUSUBEL, 1982). 

A educação transcende a aprendizagem de conceitos das ciências ditas puramente 
exatas. É necessário educar não somente em âmbito específico, mas também para a 
compreensão, para o convívio harmônico com as diferenças, para o respeito e a ética, 
para o consumo consciente, para o cuidado com o meio ambiente (FREIRE, 2011). 

Podemos conjecturar, pois, que a integração entre Ciências Humanas e Ciências da 
Natureza nos processos de Ensino-Aprendizagem, através da aplicação das 
Neurociências aos processos educativos, compõe os alicerces de uma sociedade bem 
desenvolvida e que preza pelo desenvolvimento do indivíduo em sua essência, 
amplificando suas habilidades na esfera intelectual, bem como respeitando sua condição 
humana. 

2.1 – Referenciais Teóricos: 

Para a produção deste trabalho foram selecionados autores de obras pertencentes às 
áreas de Química, Neurociências e de Educação: 

Contribuições Específicas na Área de Química: 

� Usberco e Salvador – Química. Volumes 1, 2 e 3 - Ensino Médio; 
� Peter Atkins – Princípios de Química – Graduação; 

A coleção selecionada de livros de Química para o Ensino Médio apresenta um 
acervo de conhecimentos abrangente e importante para a formação dos cidadãos, trás 
idéias de experimentos, apresenta linguagem simples e de fácil entendimento aos 
estudantes que estão a estabelecer primeiro contato com a disciplina. 

A obra de Química de Nível Superior que foi selecionada possui detalhamento e 
relativo grau de profundidade que permite sustentar os princípios químicos propostos 
para as atividades elaboradas. 

Contribuições Específicas na Área de Neurociências: 

� Mark F. Bear; 
� Marta Pires Relvas; 
� Ramon M. Cosenza e Leonor B. Guerra; 
� Bruna Brandão Velasques e Pedro Ribeiro; 



 

18 

 

Os autores escolhidos neste campo destacam bem aspectos teóricos e experimentais 
de fenômenos relacionados à bioquímica da aprendizagem, além de descreverem 
claramente os fundamentos que serão utilizados neste trabalho.  

Contribuições Específicas na Área de Educação;  

� Paulo Freire; 
� José Carlos Libâneo; 
� David Paul Ausubel; 
� Pierluigi Piazzi; 

Os pensadores selecionados representam diferentes vertentes pedagógicas, porém 
cada um deles trás pontos positivos que serão abordados e contribuem profundamente 
para os objetivos deste trabalho. 

2.2 – A Filosofia Renascentista, a Aprendizagem e a Química: 

2.2.1 - René Descartes e o Discurso do Método:  

Em meados do século XVII, o filósofo francês René Descartes construiu os 
princípios de um eficiente método para a aquisição de conhecimentos e para solucionar 
problemas. Este método é embasado na filosofia e pela busca do uso da razão. Seu 
trabalho foi bem aceito pela comunidade intelectual da época e mais tarde, ele viria a se 
tornar o fundamento principal das Ciências da Natureza (PROFICIENCIA, 2017). 

Descartes, em sua obra “Discurso do Método” destacou as principais etapas do 
chamado Método Científico. 

Figura 1. René Descartes – O Discurso do Método.

 

A metodologia cartesiana é baseada em quatro princípios fundamentais: 

I – Jamais assumir uma proposição como “verdade” sem antes verificá-la e constatar 
indubitavelmente sua validade; 

II – Ao se deparar com uma situação problema, devemos dividi-la no maior número 
de partes possível, de modo que solucionar as partes permita solucionar o todo; 
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III – Organizar os pensamentos para solucionar os problemas, começando pelas 
partes mais simples, e em certos casos, supondo ou estabelecendo ordens de 
complexidade.  

IV – Revisar todos os procedimentos adotados, percebendo e resolvendo possíveis 
falhas ou omissões de dados relevantes nas soluções propostas. 

 A partir de então, foram estabelecidas as etapas: 

� Observação da situação problema; 
� Levantamento de hipóteses para explicar o problema; 
� Experimentação para validar as hipóteses; 

Caso as hipóteses sejam corretamente validadas, elabora-se uma teoria sobre o 
problema. Porém, caso haja alguma falha, devem ser consideradas exceções e/ou devem 
ser levantadas novas hipóteses e realizados novos experimentos. 

A divulgação do trabalho de Descartes contribuiu para uma rápida evolução dos 
conhecimentos em sua época, e em diversos campos de estudos, pois prezava pelo 
ceticismo e pela experimentação para registrar modelos teóricos capazes de explicar 
fenômenos e processos sem uma visão mística e de modo que permitisse a 
reprodutibilidade dos resultados. 

Analisando o aspecto prático do método, podemos perceber que a aprendizagem 
científica pode ser estimulada mediante uma visão crítica e analítica de um problema, 
reconhecendo padrões de comportamentos e características, comparando as informações 
obtidas e aplicando-as em novas situações.   

2.2.2 - John Locke e o Ensaio Acerca do Entendimento Humano:  

Também no Século XVII, o filósofo inglês John Locke publicou uma obra que 
trouxe reflexões acerca da capacidade de aprendizagem do ser humano (ABRIL 
CULTURAL, 1978). 

Figura 2. John Locke – Ensaio Acerca do Entendimento Humano.
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Locke integrava o ciclo que considerava a experimentação como fonte de 
conhecimento. Trabalhou durante vinte anos na composição desta obra e procurou 
descobrir quais seriam os elementos constitutivos do conhecimento, quais as suas 
origens e processos de formação. 

Sua filosofia pautava-se pela lógica dedutiva para combater ideologicamente àqueles 
que pregavam a hipótese do “inatismo”, ou seja, combatia a afirmação de que todo ser 
humano nasce dotado de crenças e ideias individuais inerentes a sua existência. 

Locke era contrário ao inatismo e suas críticas o levaram a conceber que o ser 
humano nasce como uma “folha em branco” (tábula rasa) e que o ser adulto é como uma 
“folha impressa” com ideias e crenças provenientes de suas experiências. 

Seu trabalho foi intitulado “Ensaio Acerca do Entendimento Humano”, nele Locke 
propõe a noção de “experiência sensível” e de “experiências de reflexão” como 
processos que suprem a mente humana com os materiais do conhecimento, as idéias. 

O primeiro tipo de experiência está relacionado à aquisição de informações através 
de estímulos aos sentidos (Visão, audição, olfato, paladar e tato), enquanto que o 
segundo tipo diz respeito às informações abstratas armazenadas e acessadas nas próprias 
faculdades intelectuais do indivíduo, como regras, simbologias e códigos construídos 
pelos seres humanos. 

2.2.3 - Robert Boyle e o Químico Cético: 

O filósofo Robert Boyle (Irlanda - Século XVII), é considerado por muitos 
estudiosos como o pensador que demarcou o início da Química como ciência. Assim 
como os contemporâneos intelectuais supracitados, adeptos da busca pela razão, Boyle 
aplicou o método científico para pesquisar e estudar fenômenos relacionados à matéria 
(CHEMISTRY WORLD, 2011). 

Antes de Boyle, as práticas envolvendo a manipulação de substâncias eram 
vinculadas à Alquimia. Neste contexto, diversos tipos de procedimentos eram 
registrados de maneira a considerarem simbologias e crenças próprias dos autores (dos 
praticantes). 

Em diversos aspectos, diferentes alquimistas possuíam linguagens particulares com 
simbologias próprias para fazer referências às substâncias utilizadas. Isto dificultava a 
reprodutibilidade de tais processos e a elaboração de teorias que buscassem explicar os 
fenômenos estudados. 
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Figura 3. Robert Boyle – O Químico Cético.

 

Boyle estava interessado na reprodutibilidade. Acreditava que o obscurantismo das 
terminologias e crenças deveria ser substituído por uma base experimental com 
linguagem clara e precisa.  Publicou a sua famosa obra intitulada “O Químico Cético”, 

na qual defendia seus pontos de vista sobre a descrição das práticas e a natureza da 
matéria. Além disso, rigorosamente realizou e registrou uma série de experimentos, com 
o auxílio de Robert Hooke, desenvolveu aparelhos para realizar experimentos com 
gases, por exemplo. 

Os trabalhos de Boyle foram extremamente importantes para a consideração da 
Química quanto um campo de estudo. Em muitas de suas práticas, registrou resultados 
positivos e negativos e as condições sob as quais os experimentos foram executados. 
Isto abriu margem para a construção de novos conhecimentos no que diz respeito à 
compreensão da natureza. 

2.3 – Considerações Finais Para a Escolha do Tema: 

Esta breve descrição realizada acerca dos trabalhos dos filósofos do século XVII 
permite perceber algumas características de um movimento preocupado com o 
desenvolvimento de técnicas intelectuais e experimentais para a aquisição de 
informações e para a construção de conhecimentos. 

A organização das análises em passos e procedimentos fundamentais hierarquizados 
(DESCARTES, 1637); o exercício do raciocínio analítico, crítico e dedutivo (BOYLE, 
1661); a obtenção de informações através dos estímulos aos sentidos, à imaginação e à 
memória (LOCKE, 1689); abrangem pontos de extrema importância, no contexto da 
época, para a diversificação das áreas do conhecimento e para a firmação da Química 
como campo de estudo.  

A elaboração do que hoje chamamos de Metodologias Tradicionais (à luz da filosofia 
renascentista) para o ensino formal possui um inegável ponto positivo, pois preparou 
importantes pensadores e cientistas ao longo da história. Porém, tais metodologias 
foram aplicadas para grupos seletos de pessoas que viviam em um contexto social 
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profundamente diferente daquele no qual muitos dos cidadãos brasileiros se inserem 
contemporaneamente. 

Analisando o panorama atual do ensino de Química nas escolas de Nível Médio 
brasileiras, pode-se perceber que, num contexto geral, os educandos sentem intensa 
dificuldade e consideram a disciplina relativamente difícil. Em muitos casos, o 
tratamento puramente dogmático e formal dos temas desestimula a aprendizagem. 

Esta problemática possui diversas raízes, como por exemplo, a necessidade que os 
educandos têm de imaginar alguns fenômenos que não puderam ser explorados na 
escola, a necessidade de mentalizarem conceitos e teorias abstratas (como os modelos 
de orbitais atômicos e os mecanismos de reações químicas), as deficiências na parte de 
cálculos matemáticos e de interpretação de texto que são necessidades aplicadas à 
disciplina de Química. 

 Uma vez que o ensino de Química se torna precário, o cidadão deixa de ser crítico 
em aspectos importantes relativos aos bens de consumo, a sociedade é acometida pela 
escassez de profissionais aptos a exercerem cargos em diversos núcleos do setor 
tecnológico nacional. Com isso, o desenvolvimento científico e tecnológico do país é 
comprometido (IPEA, 2011), sendo necessário importar produtos eletrônicos, 
substâncias químicas, dispositivos mecânicos e outros tipos de materiais. Além de que, 
por muitas das vezes, passa a ser necessário contratar mão de obra estrangeira 
capacitada para atuar em diversos ramos do setor tecnológico do nosso país.  

Considerando-se que a deficiência na educação pode acarretar impactos sociais, 
econômicos e ambientais, é necessário pensar em estratégias que permitam melhorar a 
qualidade do ensino. 

Assim, ao refletirmos sobre o real significado da educação conforme consta na Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, vemos que é necessário repensar em 
estratégias para melhorar a qualidade da formação dos cidadãos, tornando-os aptos a 
ingressarem no mundo do trabalho e a continuarem aprendendo após concluírem a 
escola nos processos de Educação Básica (LEI N°. 9394, 1996). 

No que diz respeito à Química, isto implica em capacitar os professores para 
reconhecerem características inerentes aos processos de aprendizagem, sobretudo no 
ponto de vista dos conteúdos, para que assim se possam elaborar metodologias e 
estratégias que permitam usufruir ao máximo de todo o potencial de ensino.  

As dificuldades relacionadas à educação no Brasil transcendem os limites das salas 
de aula. Porém o professor é um agente transformador e deve evitar adotar uma postura 
pessimista, buscando alternativas dentro de suas possibilidades, deve lutar para superar 
as adversidades e tornar a Química mais palatável e prazerosa aos interesses dos 
educandos. 
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3.0 – REFLEXÕES SOBRE A DINÂMICA DE ENSINO-APRENDIZAGEM: 

A concepção estrutural das idéias expostas neste trabalho considera que a 
aprendizagem não é algo meramente pontual, local, isolado. Isto significa conceber a 
aprendizagem como um conjunto de atividades complexas e dinâmicas (FREIRE, 
2011), e que pode ser aperfeiçoada através do exercício consciente físico (aprendizagem 
prática) e mental (aprendizagem crítica). 

Há diversas perspectivas e concepções acerca dos processos de Ensino-
Aprendizagem. No decorrer deste texto, busca-se realizar uma análise sobre algumas 
descrições elaboradas por autores de diversas áreas do saber, a fim de sintetizar uma 
estruturação lógica que permita compreender essencialmente estes processos. 

Organizemos os principais autores que serão citados e cujas idéias serão exploradas, 
em um espectro de concepções educacionais: 

Figura 4. Espectro que organiza os principais referenciais teóricos que serão abordados.

 

No lado de cor violeta do espectro proposto estão situados os dois principais autores 
selecionados para representar as concepções pedagógicas, éticas e didáticas do 
magistério. Nestes quesitos serão propostas reflexões sobre as relações interpessoais 
entre professor e educandos, entre a coletividade, os principais objetivos da educação 
escolar, pressupostos e requisitos para se alcançar boa qualidade nas práticas 
educacionais. 

No lado de cor vermelha do espectro estão situados os dois principais autores 
selecionados para representar as concepções físico-químicas e biológicas características 
dos processos individuais dos professores e dos educandos. Nestes quesitos serão 
analisados os principais dispositivos biológicos de aprendizagem que o ser humano 
possui, bem como aspectos químicos e físicos relacionados à aquisição, emissão e 
armazenamento de informações e sobre como o conhecimento destes fatores pode 
contribuir para a qualidade educacional, sobretudo na disciplina de Química. 
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No centro do espectro está situado o principal autor cujo trabalho atua como uma 
ponte que permite relacionar os dois extremos. O filósofo da Educação, David Paul 
Ausubel, que em sua “Teoria da Aprendizagem Significativa” nos provê um terreno 
fértil para a elaboração de atividades didático-pedagógicas. Dentro da área específica de 
Química, os pressupostos de Ausubel podem ser amplificados à luz das Neurociências e 
da própria história da Química para enriquecer a dinâmica nos processos de Ensino-
Aprendizagem. 

Espera-se que a integração de tais concepções possa ser aplicada para auxiliar 
professores de Química na elaboração de eficientes estratégias de ensino, e que estas 
possam cativar a atenção dos educandos de modo a incentivá-los em suas aprendizagens 
individuais. Que professores e educandos possam construir relações dialógicas 
positivas, para que haja o desenvolvimento mútuo e assim o aperfeiçoamento intelectual 
coletivo durante as aulas.  

3.1 – Definições Iniciais e Termos: 

A seguir, estão listadas algumas definições e os sentidos em que determinadas 
palavras e determinados termos serão considerados e tratados ao longo deste texto: 

Definições: 

3.1.1 - Educação: 
I – Ação ou efeito de educar, de aperfeiçoar as capacidades intelectuais e morais de 
alguém. 
II – Processo em que uma habilidade se desenvolve através de seu exercício contínuo. 
III – Capacitação e/ou formação das novas gerações de acordo com os ideais culturais 
de cada povo. 
IV – Reunião de métodos e teorias através dos quais um processo ou um conceito é 
ensinado e aprendido. 

 
3.1.2 – Didática: 

I – Arte de Ensinar, de construir conhecimentos através do Ensino; 
II – Conjunto de teorias e técnicas relativas à construção de conhecimento; 

 
3.1.3 - Pedagogia: 

I – Ciência cujo objeto de análise é a educação, considerando seus métodos e princípios. 
II – Ofício do professor ou de quem trabalha com ensino. 

 
3.1.4 - Conhecimento: 

I – Ação de dominar uma ciência, uma arte, um procedimento etc. 
II – Reunião de referências e informações acumuladas pela humanidade. 

 
3.1.5 - Sabedoria: 

I – Conhecimentos adquiridos pela experiência. 
II – Em que há ou demonstra sensatez, reflexão e bom uso dos conhecimentos. 
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3.1.6 - Inteligibilidade: 
I – Qualidade de inteligível, do que se pode entender, compreender, depreender sentido.  
II – Condição do que se pode ser entendido pela inteligência. 
III – Característica das informações que são evidentes ou claras. 

Termos: 

3.1.7 - Aprendizagem Significativa: 

Forma de assimilação e retenção de conhecimento que se dá por meio de processos 
construtivistas nos quais o educando dispõe de uma base de conhecimentos prévios que 
permitem o reconhecimento de significados nas novas informações a serem aprendidas. 

3.1.8 - Aprendizagem Mecânica: 

Forma de retenção de conhecimento que se dá por meio de processos repetitivos nos 
quais os educandos reconhecem pouco ou nenhum significado nas novas informações a 
serem aprendidas. 

3.1.9 - Subsunçores: 

São os conhecimentos prévios que compõem as estruturas cognitivas de um educando. 
Também podem ser designados por “Âncoras de aprendizagem”. 

3.1.10 - Rede Bioecológica Cognitiva: 

Conjunto de indivíduos em atividades cognitivas ininterruptas em interações. Neste 
contexto, educandos e professores que se relacionam em âmbito escolar. 

3.2 – A Dimensão Didático-Pedagógica: 

 A Pedagogia governa as interações entre indivíduos, as quais se processam durante 
as relações de ensino e de aprendizagem. De acordo com José Carlos Libâneo (1994), a 
Didática, é um ramo da Pedagogia e pode ser estudada sistematicamente.  

“A Didática Constitui-se como disciplina integradora que, ao 
buscar os conhecimentos teóricos e práticos da Educação, 
Psicologia, Sociologia e Metodologias específicas das 
matérias de ensino, generaliza princípios, condições, meios 
comuns e básicos para a docência de todas as matérias 
escolares.” 

José Carlos Libâneo (1994). 

Segundo esta visão, a Didática agrupa organicamente os conteúdos das demais 
matérias que se preocupam com os aspectos da prática educativa escolar (LIBÂNEO, 
1994). 

Comumente, a Didática é associada à facilidade e à naturalidade com a qual um 
indivíduo ensina determinado conteúdo a outrem. Isto pressupõe que o indivíduo em 
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questão possua relativo domínio e que disponha de fluência ao abordar o conteúdo, para 
que a comunicação seja clara entre ele e o sujeito aprendente (FREIRE, 2011). 

Este domínio e esta fluência dizem respeito ao grau de organização dos conteúdos 
nas estruturas cognitivas do indivíduo que ensina. É notório que para além dos 
conteúdos específicos de uma determinada matéria escolar, o professor deve saber 
articular conhecimentos no âmbito da ética, do respeito, da comunicação interpessoal e 
de outras áreas explícitas e implícitas nos processos educativos (LIBÂNEO, 1994). 

Por muitas das vezes, é comum encontrar professores que possuem vasto 
conhecimento específico, mas que apresentam grande dificuldade em ensinar. Bem 
como é comum encontrar indivíduos que se comunicam extremamente bem, que são 
fluentes ao tratarem de determinadas informações e que não atuam no magistério. 

A eficiência na Dinâmica de Ensino-Aprendizagem subentende a boa procedência de 
comunicação dos interlocutores que abordam um determinado tema. Eficiência esta, 
cuja fluência está relacionada a saberes desenvolvidos pelo indivíduo que ensina, ao 
longo de suas experiências de vida. 

Todo ensinamento tem por base um objetivo (LIBÂNEO, 1994). O professor precisa 
cumprir os objetivos relacionados, de maneira explícita ou implícita aos olhos dos 
educandos. Ao passo em que o diálogo com os educandos através de atividades 
didáticas permita que se cumpram os objetivos, então a comunicação pode ser 
considerada eficiente. 

Assim, ensinar exige rigorosidade metódica para que o professor não deixe de 
cumprir os objetivos. Exige pesquisa para que se possam conhecer diversas formas de 
abordar um assunto ou tema adquirindo fluência (FREIRE, 2011). 

No que diz respeito à contraparte, ou seja, a forma com que os educandos percebem a 
atuação do professor, espera-se que em âmbito escolar haja ampla pluralidade (FREIRE, 
2011). A escola é composta por diversos indivíduos, com plurais vertentes de 
percepções do mundo, plurais crenças individuais e diferentes bases de informações em 
suas estruturas cognitivas. 

Nesse aspecto, cada turma revela-se um universo específico de informações e com 
isso, em meio à ampla pluralidade, deve existir respeito entre ambas as partes. Assim, 
Ensinar exige do professor o respeito aos saberes dos educandos (FREIRE, 2011). Este 
ponto é importante no construtivismo, pois os saberes prévios são pontos de partida para 
a construção de novos conhecimentos (AUSUBEL, 1982). 

A comunicação durante o diálogo entre o professor e os educandos atribui forma ao 
conteúdo que será apresentado. Um ponto a ser observado é que não há diálogo 
conquanto apenas uma das partes tenha voz. Isto significa que as aulas puramente 
expositivas tendem a não propiciar um bom diálogo e contribuem para a dispersão da 
atenção dos educandos. Assim, mostra-se fundamental que na organização e articulação 
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dos conteúdos sejam estabelecidas dinâmicas ativas (LIBÂNEO, 1994), ou seja, 
atividades que permitam a participação de ambas as partes, professor e educandos. 

A questão da forma dos conteúdos nos leva a meditar sobre outras exigências, a 
estética e a ética (FREIRE, 2011). A estética diz respeito à beleza, ao quão atrativo é o 
conteúdo. Já a ética diz respeito à formação moral dos educandos, ao modo com o qual 
os conteúdos serão por eles utilizados para produzir uma vida harmoniosa, justa, de 
valor e respeito. 

O Ensino não existe sem que haja Aprendizagem. E não existe Aprendizagem sem 
que haja Ensino. O ato de ensinar não é simplesmente transferir conhecimentos, é 
similar a um processo de construção (FREIRE, 2011). O conhecimento não é um objeto, 
é o produto de uma construção cognitiva (AUSUBEL, 1982) experimentada 
individualmente através de informações sensoriais e estímulo aos pensamentos. 

O ser humano está em constante evolução e transformação. Assim como não há 
indivíduos completos, não há conhecimento completo. Estamos sempre pensando e 
repensando, aprendendo e reaprendendo, construindo e reconstruindo. Isto é importante, 
pois mostra que a Dinâmica de Ensino-Aprendizagem requer bom senso e 
comprometimento dos professores e dos educandos (FREIRE, 2011). 

Podemos considerar que a formação cidadã dos educandos, no âmbito de todas as 
disciplinas escolares, indica a necessidade de o professor: 

� Desenvolver uma compreensão reflexiva e crítica das situações didáticas, nos 
seus contextos específicos, históricos, econômicos, éticos e sociais. Bem como saber 
articular estas informações no diálogo com os educandos (LIBÂNEO, 1994). 
 

� Desenvolver uma compreensão crítica dos processos de ensino em suas funções, 
principalmente àquela de assegurar com eficácia o encontro ativo do educando com as 
matérias escolares (LIBÂNEO, 1994). 

3.2.1 - A contraposição do Tradicional com o Inovador: 

Em discussões e publicações acadêmicas comumente figura o embate entre 
metodologias de ensino. Alguns pensadores defendem um estilo clássico e metódico 
para lecionar Química no Ensino Médio, enquanto que outros autores defendem visões 
voltadas a metodologias menos rígidas e mais coletivas (LIBÂNEO, 1994). 

A forma sob a qual o professor conduz as aulas não pode ser concebida como algo 
totalmente rígido, imutável. Em contrapartida, a atribuição de liberdade total em sala de 
aula, o que conseqüentemente exime o professor de cumprir os objetivos, é nociva ao 
ato de educar (LIBÂNEO, 1994). O professor contemporâneo necessita de ser versátil 
para adotar metodologias propícias aos momentos, respeitando as características da 
matéria, as características coletivas dos educandos, e também respeitando os educandos 
em seus direitos e suas individualidades (FREIRE, 2011).  
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Ao tratarmos do ensino de Química vemos que alguns conceitos e algumas teorias 
foram originados a partir de intensos estudos matemáticos ou de processos 
experimentais (ATKINS, 2012).  

Não cabe ao professor, portanto, adotar uma postura extremamente formal e 
dogmática para lecionar este tipo de conteúdo (por exemplo, uma definição formal de 
orbital atômico certamente não fará sentido para os educandos que desconhecem a 
natureza elétrica da matéria). 

A experiência nos revela que a isenção de uma metodologia ilustrativa para os 
conceitos e teorias mais abstratas pode dificultar a aprendizagem por parte daqueles 
indivíduos que não desenvolveram bem, em etapas escolares prévias, habilidades de 
abstração e de imaginação.   

Consequentemente, se os educandos não compreenderem as discussões, há grande 
tendência de que o foco nas aulas se perca e de que surjam grupos de conversas 
paralelas que suprimem o diálogo do professor com a turma. 

Por outro lado, também há momentos e conteúdos específicos das disciplinas que 
requerem uma atenção especial e a habilidade de os educandos aplicarem foco na 
memorização de regras precisas e de conceitos, os quais possuem características visuais 
(por exemplo, a parte que lida com os tipos de cadeias carbônicas). 

Também por experiência, o docente percebe que em alguns momentos a adoção de 
metodologias mais abstratas ou de atividades em grupos pode dificultar a aprendizagem 
individual dos educandos, pois a condução de dinâmicas neste sentido tende a uma 
abordagem mais superficial dos conceitos já que em boa parte do tempo os grupos 
participam de discussões, pesquisas coletivas e conversas. 

Assim, cabe ao professor desenvolver a “sensibilidade pedagógica” para identificar 
os momentos mais precisos e os métodos mais indicados para se conduzir as atividades 
didáticas disciplinares. 

O professor deve relacionar impressões sobre o conteúdo e observar as características 
da turma, bem como recursos disponíveis na escola, para escolher se a estratégia de 
lecionar determinado conteúdo deve ser conduzida de maneira mais formal ou se deve 
pensar em metodologias alternativas para cumprir os objetivos da aula. 

É fundamental que o professor desperte a consciência de que a maleabilidade do 
planejamento e da aplicação de estratégias didáticas nas aulas é algo a ser estimulado e 
que pode auxiliar na comunicação com os educandos, porém sem perder o foco nos 
objetivos. 

3.2.2 - A “imensidão” da disciplina de Química para os educandos: 

Este tópico se constitui como uma reflexão pessoal desenvolvida ao longo de meu 
trajeto como estudante.  
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A Química no Ensino Médio possui um vasto acervo de conteúdos. Geralmente, o 
planejamento do professor é condicionado a pequenos prazos, o que é muito restritivo 
para a grande quantidade de conteúdos que devem ser organizados e apresentados em 
formato de aulas aos educandos. 

Tal fato, na percepção do professor é um desafio, pois requer a seleção e a 
simplificação de informações e de conhecimentos que foram desenvolvidos durante 
vários anos de sua formação acadêmica. 

Na percepção dos educandos, por muitas das vezes, a complexidade deste tópico é 
muito mais ampla. De um modo geral, os estudantes do Ensino Médio estão tendo o 
primeiro contato com as ramificações da disciplina de Química.  

Deste modo, a disposição hierárquica dos conteúdos da disciplina, conforme o 
professor possui em sua estrutura cognitiva, ainda não foi desenvolvida nas estruturas 
cognitivas dos educandos.  

Ignorar este fato contribui para a ocorrência de um grande problema, pois os 
educandos podem crer que os conteúdos das diversas ramificações da Química são 
desconexos, ou que não haja um limite padrão de amplitude e nem de profundidade para 
o estudo de tais conteúdos.  

Assim, o estudo de Química na percepção do educando torna-se enfadonho, pesado e 
o sujeito acredita que todo e qualquer esforço não será suficiente para aprender 
verdadeiramente a disciplina frente à suposta vastidão e “infinidade” dos conteúdos. 

A ocorrência deste problema pode ser combatida mediante a seguinte proposta 
didática: 

 “... O professor, na fase inicial de cada aula, deve propor e 
examinar com os educandos os objetivos, conteúdos e 
atividades que serão desenvolvidos, preparando-os para o 
estudo da disciplina". 

 José Carlos Libâneo (1994).  

A necessidade deste tipo de organização, bem como a sua apresentação e discussão é 
fundamental para que os educandos percebam que há um planejamento. Isto ajuda a 
criar um senso de ponto de partida e de ponto de chegada, e está totalmente de acordo 
com a rigorosidade metódica exigida ao praticante docente.  

Destacar os objetivos no início dos bimestres também é uma ótima oportunidade para 
incentivar o estudo, definindo metas com os educandos e estabelecendo planejamentos 
para cumprir estas metas respeitando os prazos e as avaliações. 
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3.2.3 - A organização espacial das salas de aula: 

Os ambientes formais onde se processam as relações de Ensino-Aprendizagem de 
Química são a sala de aula e o laboratório. Em muitas escolas, entretanto, não há 
instalações físicas que comportem um laboratório de Química.  

No que diz respeito às salas de aula, comumente há a organização do espaço de 
maneira tradicionalista. O professor assume a frente da sala de aula, posicionado 
próximo ao quadro (ou a lousa). Os educandos se distribuem por carteiras organizadas 
em fileiras. 

Esta disposição clássica é fundamentada para o estilo de aula expositiva em que o 
professor é a figura central dos processos educativos. Diversos autores criticam este 
modelo. Os mais antagônicos defendem que os educandos são a figura central dos 
processos educativos e consideram o modelo tradicionalista inadequado. 

Entretanto, ambas as ideologias de modelo possuem pontos negativos. A 
característica principal e, portanto, a figura central das relações educativas é o respeito 
mútuo entre as partes que dialogam. O processo de construção do conhecimento requer 
a interação dentre as duas partes, professor e educandos (FREIRE, 2011). 

Tal fato nos remete ao pensamento de que o professor não deve ser visto como o 
detentor de toda a verdade, da razão absoluta, pois o professor é um ser humano e 
também é falho, comete equívocos. Esta dimensão deve ser compreendida pelos 
educandos e pelo próprio professor para que haja exercício do apreço à tolerância 
(FREIRE, 2011). 

Ainda nos ideais de Freire (2011), o professor é tanto agente quanto os educandos 
nos processos da Dinâmica de Ensino-Aprendizagem. O aprimoramento intelectual do 
ser humano não é limitado à sua formação acadêmica. Enquanto há vida, relação e 
interação há aprendizagem. 

Outro fenômeno importante diz respeito à quantidade de educandos por turma. A 
experiência docente nos mostra que em escolas nas quais os ambientes de sala de aula 
contêm grande concentração de educandos pode ser demasiadamente difícil conduzir 
uma atividade didática. 

Isto evidencia a necessidade de se pensar num limite aceitável para a quantidade de 
educandos por turma, porém isto nos direciona a questões socioeconômicas. Para 
diminuir a quantidade de educandos por turmas seria necessária a abertura de novas 
turmas. Isto demandaria investimentos financeiros, pois seria necessário ampliar o 
espaço, construir novas salas, adquirir mais materiais, contratar mais professores etc. 

Estas exigências estruturais são irrefutavelmente necessárias para que se haja 
melhoria na Educação Pública Nacional. Tais questões recaem sobre a própria política 
de educação, tanto em âmbito Estadual, quanto em âmbito Nacional. 
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3.2.4 - Uma síntese das questões Didático-Pedagógicas: 

Em suma para as discussões estabelecidas, podemos corroborar com a seguinte 
síntese: 

“Ao estudarmos sobre a educação em seus aspectos sociais, 
políticos, econômicos, psicológicos, para descrever e 
explicar o fenômeno educativo, a Pedagogia recorre à 
contribuição de outras ciências como a Filosofia, a História, 
a Sociologia, a Psicologia, a Economia. Esses estudos 
acabam por convergir na Didática, uma vez que esta reúne 
em seu campo de conhecimentos os objetivos e os modos 
de ação pedagógica na escola.”. 

                                José Carlos Libâneo (1994). 

Em função da condução dos processos de ensinar, de suas finalidades, modos e das 
condições disponíveis para tal, se mobilizam os conhecimentos pedagógicos gerais e 
específicos (LIBÂNEO, 1994). 

Alguns desafios na Educação Básica, para serem superados, requerem atenção 
especial e a integração dos interesses dos indivíduos pertencentes à comunidade escolar, 
das entidades responsáveis por gerir as escolas e dos administradores públicos 
responsáveis pela organização do Setor Educacional Nacional. 

3.3 – A Dimensão Neurocientífica: 

A Aprendizagem possui uma dimensão física relacionada ao sistema nervoso 
(RELVAS, 2005). Isto diz respeito à capacidade de reconhecer, interpretar, armazenar e 
resgatar informações em um sistema biológico concreto, composto por estruturas 
químicas (BEAR, 2002). Especificamente, os seres humanos possuem uma consciência 
que permite realizar mecanismos que estimulam processos bioquímicos para que sejam 
desenvolvidas competências e habilidades (RELVAS, 2005). 

“O educador deve sensibilizar-se que as turmas constituem 
uma biologia cerebral (bioecologia cognitiva).” 

Marta Pires Relvas (2005). 

3.3.1 - Uma Breve Introdução: 

O campo de estudo das Neurociências preocupa-se em examinar o sistema nervoso 
em diferentes níveis, desde as moléculas que determinam as propriedades funcionais 
dos neurônios até os grandes sistemas que, no encéfalo, constituem a base da cognição e 
do comportamento (BEAR, 2002). 

A disposição do sistema biológico do ser humano evidencia que algumas estruturas 
funcionam como interfaces sensoriais para a captação de estímulos do meio ambiente. 
Os olhos, os ouvidos, o nariz, a pele e a boca nos permitem identificar sinais por meios 
de nervos que se comunicam com o encéfalo (BEAR, 2002). 
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Figura 5. Ilustrações renascentistas acerca do encéfalo e dos sentidos.

 

Desde a Renascença, muitos estudiosos tentaram investigar as relações entre o 
encéfalo e os sentidos. Um deles foi René Descartes, que veio a propor a “Teoria do 
Fluido Mecânico” a qual visava explicar as formas que permitem ao ser humano 
controlar a movimentação dos membros e de outras partes do corpo (BEAR, 2002). 

O esboço da direita na Figura 5 faz parte de um dos trabalhos de Descartes (Século 
XVII). Nele é possível perceber a tentativa de representar o funcionamento do corpo 
humano como uma máquina dotada de tubulações e fluidos que permitem o movimento 
e a realização das atividades objetivando interagir com elementos do ambiente (BEAR, 
2002).  

Já no Século XVIII, os cientistas começaram a explorar aprofundadamente o cérebro 
e fizeram a distinção entre as regiões de massa cinzenta e de massa branca neste órgão. 
Foi reconhecido que o sistema nervoso possui uma divisão central (SNC - encéfalo e 
medula espinhal) e uma região periférica (SNP - os nervos que se ramificam pelo 
corpo). A substância de massa branca, a qual possui continuidade com os nervos do 
corpo, foi corretamente designada como a portadora de fibras que levam e trazem 
informações para a massa cinzenta. (BEAR, 2002) 

Figura 6. Ilustrações do SNC, do SNP e de uma secção vertical do cérebro humano.

 

Durante os Séculos XVIII e XIX foram realizadas grandes descobertas científicas 
que contribuíram para o aprofundamento dos estudos relacionados ao cérebro e ao 
sistema nervoso. Benjamin Franklin e os ensaios sobre a eletricidade, Luigi Galvani e os 



 

33 

 

seus estudos acerca dos impulsos elétricos nos espasmos musculares de animais, 
derrubaram a teoria cartesiana do fluido mecânico (BEAR, 2002). 

Outros cientistas realizaram uma série de estudos aprofundados acerca dos nervos, 
com a perspectiva de que estes seriam como pequenos fios capazes de transmitir 
informações elétricas pelo corpo. Observou-se que os nervos são compostos por 
pequenos filamentos, as fibras nervosas. O médico escocês Charles Bell e o fisiologista 
francês François Megendie ajudaram a ilustrar diferentes fibras nervosas (BEAR, 2002). 

As fibras nervosas se dividem em duas raízes antes de se conectarem com a medula 
espinhal. A raiz dorsal liga-se na parte anterior da medula, enquanto que a raiz ventral 
liga-se na parte frontal. A ilustração pode ser analisada na Figura 7 (BEAR, 2002). 

Os testes realizados mostraram que estas fibras estão associadas a diferentes funções. 
Megendie e Bell concluíram que cada nervo era como um tubo contendo uma mistura 
de muitos fios. Alguns destes fios carregam informações para o encéfalo e a medula 
espinhal (fibras sensitivas), enquanto que outros levam informações para os músculos 
(fibras motoras) (BEAR, 2002). 

Figura 7. Ilustração dos nervos e fibras nervosas.

 

Em 1861, o neurologista francês Paul Broca estudou o cérebro de um de seus 
pacientes que durante a vida era capaz de compreender o idioma, porém não tinha a 
capacidade de falar. Broca analisou o cérebro e percebeu que a parte esquerda do lobo 
frontal estava lesionada (BEAR, 2002).  

As implicações deste fato levaram o neurologista a corroborar com a ideia de que 
certas atividades e funções seriam controladas por áreas específicas do cérebro 
(Princípio da Localização Cerebral) (BEAR, 2002). 
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Figura 8. Lesão cerebral que comprometeu a fala de um paciente de Paul Broca.

 

A Teoria da Evolução proposta pelo biólogo inglês Charles Darwin, bem como as 
subsequentes evidências científicas que apoiam a seleção natural abriram margem para 
o reconhecimento de mecanismos comuns aos sistemas nervosos de diferentes espécies 
de animais (BEAR, 2002). 

Por exemplo, Darwin percebeu que muitas espécies demonstram mesmas reações 
fisiológicas relacionadas a um tipo específico de comportamento. O “medo”, por 
exemplo, proporciona a ação de dilatação de pupilas, acelera os batimentos cardíacos e 
causa arrepios em diferentes espécies de animais. O comportamento, por sua vez, reflete 
a atividade do sistema nervoso, assim percebe-se que estes mecanismos nervosos 
relacionados aos encéfalos são parecidos para diferentes tipos de seres vivos (BEAR, 
2002). 

Estas evidências permitiram elucidar muitos detalhes acerca da propagação de 
impulsos nervosos através das células neuronais de diferentes espécies animais. 
Comparando a especialização do encéfalo de diferentes espécies, os neurocientistas 
foram capazes de identificar que partes do cérebro eram responsáveis por diferentes 
funções comportamentais (BEAR, 2002). 

Por volta do ano de 1900, os cientistas reconheceram que os neurônios são as células 
que compõem a base funcional do sistema nervoso (BEAR, 2002). 

3.3.2 - Os Níveis de Análise em Neurociências: 

O estudo das Neurociências pode ser subdivido em cinco “Níveis de Análise” de 
modo que estes são: 

• Nível molecular; 

• Nível celular; 

• Nível de sistema; 

• Nível comportamental; 

• Nível cognitivo. 
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Em uma ordem crescente de complexidade, a grande variedade de moléculas que 
compõem o sistema nervoso faz parte de um elaborado material que ajuda a controlar e 
regular o organismo (BEAR, 2002).  

Tais moléculas são cruciais para o funcionamento cerebral, pois permitem que os 
neurônios se comuniquem (substâncias mensageiras), controlam os materiais que 
podem entrar ou sair dos neurônios (substâncias sentinelas), direcionam o crescimento 
neuronal (substâncias guias) e ajudam a armazenar informações de experiências 
passadas (substâncias arquivistas) (BEAR, 2002). 

As moléculas se relacionam para compor os diferentes tipos de neurônios, bem como 
para atribuir diferentes funções especializadas aos mesmos. A ampla proliferação de 
células nervosas origina complexas “redes de informações” no organismo (BEAR, 
2002). 

 Cada rede de informações é um “circuito” complexo relacionado a uma determinada 
função, a qual faz parte de um sistema como o “sistema motor” ou o “sistema visual”. 
Os diferentes circuitos neurais são responsáveis por processar as informações sensoriais, 
formar a percepção do mundo externo, tomar decisões e realizar movimentos (BEAR, 
2002). 

A operação em conjunto e a inter-relação entre os diferentes sistemas neurais 
promovem a manifestação de comportamentos integrados. Por exemplo, as relações que 
o humor e os movimentos apresentam; O sistema visual e as glândulas salivares etc.  

O nível mais complexo de análise é o das Neurociências Cognitivas, pois busca 
compreender todos os níveis anteriores para explicar como funcionam as atividades 
mentais superiores do ser humano. Este nível investiga como as atividades do encéfalo 
criam a consciência, a imaginação, a linguagem e toda a estrutura da mente humana 
(BEAR, 2002) 

3.3.3 - Os Neurônios: 

O encéfalo é um dos órgãos mais complexos encontrados na natureza. As unidades 
fundamentais do sistema nervoso são os neurônios e as células gliais. Há cerca de 100 
bilhões de neurônios no encéfalo humano, e o número de células gliais pode ser cerca de 
10 vezes maior (BEAR, 2002). 

Entretanto, apesar de que haja mais células gliais do que neurônios, as propriedades 
neuronais são que propiciam as funções únicas do encéfalo. Portanto, os neurônios são 
conhecidos como as células nervosas. São responsáveis pela motricidade e pela 
sensibilidade do corpo. Estas células são especializadas em conduzir sinais (BEAR, 
2002). 

Os neurônios são capazes de perceber alterações no ambiente, comunicar as 
informações de alterações ambientais para outros neurônios, e comandar respostas 
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corporais a estas sensações. Já as células gliais isolam, sustentam e nutrem os neurônios 
vizinhos (RELVAS, 2005). 

Estas células nervosas, nos humanos, possuem entre 0,01 e 0,05 mm de diâmetro. A 
organização espacial de grupamentos de neurônios em um tecido é denominada de 
citoarquitetura neuronal. O estudo destas citoarquiteturas em diferentes partes do 
encéfalo permitiu verificar que o cérebro é formado por regiões especializadas em 
executar funções diferentes (BEAR, 2002). 

Os primeiros neurônios foram parcialmente visualizados utilizando-se técnicas 
primitivas de enrijecimento de tecidos e de coloração. Uma elucidação melhor foi 
originada a partir do “Método de Golgi”, adicionando-se uma amostra de tecido nervoso 
em uma solução de cromato de prata (Ag2CrO4). Neste método, um pequeno percentual 
de neurônios cora-se de preto. (BEAR, 2002). 

Figura 9. Camillo Golgi e Estrutura Neuronal Revelada pelo Método de Golgi.

 

Atualmente, através da microscopia eletrônica temos uma melhor compreensão das 
estruturas neuronais. Porém, de modo simplificado, diz-se que a anatomia neuronal 
mostra duas partes fundamentais: 

� Soma, também chamado de corpo celular ou de pericário: é a região central 
de um neurônio, possui cerca de 0,02 mm de diâmetro e nela estão armazenadas as 
organelas e o núcleo celular (BEAR, 2002). 

 
� Neuritos: são os finos tubos que se irradiam a partir do corpo celular neuronal. 

Dividem-se em axônios e dendritos. O axônio é mais alongado, enquanto que os 
dendritos são curtos e se distribuem envolvendo o Soma neuronal (BEAR, 2002). 
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Figura 10. Anatomia de um Neurônio.

 

Assim como outras células animais, os neurônios possuem mitocôndrias, o que 
permite a realização da respiração celular e consequentemente a produção de energia. 
Outras organelas presentes na célula nervosa são: retículo endoplasmático rugoso; 
retículo endoplasmático liso e aparelho de Golgi, além do núcleo. (BEAR, 2002)  

 
Assim como outras células animais, o neurônio é delimitado por uma membrana 

celular. No seu interior consta o citosol uma solução salgada rica em potássio. O 
citoplasma é o conjunto de todos os componentes intraneuronais excetuando-se o núcleo 
celular (BEAR, 2002). 

 
O núcleo de uma célula neuronal é uma estrutura esférica e porosa. Localiza-se no 

centro do corpo celular e possui de 5 a 10 µm de diâmetro. É delimitado por uma 
membrana dupla denominada “envelope nuclear”. Cada poro do núcleo neuronal tem 
aproximadamente 0,1 µm de diâmetro (BEAR, 2002). 

 
No interior do núcleo celular há os cromossomos. Os cromossomos possuem as 

informações genéticas do indivíduo, o ácido desoxirribonucléico (DNA), com 
praticamente as mesmas informações do DNA presente nas outras células do 
organismo, porém com algumas especificidades relacionadas às instruções da célula 
neuronal (BEAR, 2002). 

No citoplasma neuronal ocorre síntese de proteínas, o que é viabilizado por 
intermédio de moléculas de ácido ribonucléico (RNA). Estas moléculas atuam como 
“mensageiras”, elas entram no núcleo através dos poros, e são transcritas com 
informações genéticas. Após a transcrição, o RNA se torna RNAm (RNA mensageiro), 
que transporta as informações genéticas para o citoplasma, onde ocorre a síntese 
protéica. O processo de síntese proteica a partir de moléculas de aminoácidos é 
orientado por moléculas de RNAm e recebe o nome de tradução (BEAR, 2002). 

A maior parte das proteínas é sintetizada junto ao retículo endoplasmático rugoso 
(células de Nissi), a tradução do RNAm é realizada por ribossomos. O estudo 
aprofundado das proteínas sintetizadas no citoplasma neuronal é denominado 
“Neurobiologia Molecular”. Neste campo de estudo os cientistas buscam relacionar as 
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informações genéticas para compreender as funções das proteínas neuronais (BEAR, 
2002). 

3.3.4 - As Sinapses: 

Os neurônios são células especializadas em processar informações através de 
impulsos nervosos. Um impulso nervoso é atribuído por um determinado estímulo e se 
propaga ao longo da membrana neuronal, na forma de um sinal codificado (BEAR, 
2002). 

Comumente, os neurônios estão localizados de modo que o axônio de um deles se 
aproxima dos dendritos do outro. Apesar de muito próximas, estas estruturas não 
possuem uma junção física. O espaço entre o axônio e os dendritos dos respectivos 
neurônios recebe o nome de sinapse, é onde ocorre a comunicação (BEAR, 2002). 

O processo de troca de informações codificadas através dos neurônios também é 
denominado de sinapse. Sinais são projetados a partir do axônio do neurônio pré-
sináptico em direção aos receptores dendríticos do neurônio pós-sináptico (RELVAS, 
2005). 

As sinapses podem ser de dois tipos: 

� Sinapse Elétrica: São mais rápidas e desencadeadas por cadeias iônicas. 
Ocorre nas junções sinápticas (distâncias com cerca de 3 nm) (BEAR, 2002). 
 

� Sinapse Química: São mais lentas e desencadeadas pela passagem de 
neurotransmissores através da fenda sináptica (entre 20 a 50 nm) (BEAR, 
2002). 

Figura 11. Tipos de sinapses: Elétrica (esquerda) e Química (direita).

 

Mitocôndria 
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No encéfalo humano ocorrem principalmente as sinapses químicas. Os órgãos 
responsáveis pelas captações dos estímulos sensoriais (visão, audição, paladar, olfato e 
tato) possuem células que respondem aos estímulos externos. Estes sinais se propagam 
pelo sistema nervoso através das fibras aferentes (BEAR, 2002). 

Os sinais captados são processados e podem desencadear respostas. As respostas são 
sinais específicos que podem, por exemplo, serem emitidos através das fibras eferentes 
para controlar glândulas ou a motricidade do indivíduo (BEAR, 2002). 

Por exemplo, ao observar a imagem de uma refeição, ou ao sentir o cheiro, as 
glândulas salivares recebem estímulos e produzem a saliva que, involuntariamente 
prepara o organismo para o processo de digestão. Assim, os processos sinápticos podem 
ser voluntária ou involuntariamente estimulados, dependendo da função e do objetivo 
final do estímulo (BEAR, 2002).  

Muitos processos associados ao funcionamento do organismo são estímulos 
involuntários. Entretanto, outros como ler um livro, desenhar, dançar e tocar um 
instrumento musical são processos voluntários relacionados à cognição (BEAR, 2002). 

A troca de informações por sinapses químicas ocorre após a síntese e liberação de 
moléculas de neurotransmissores a partir da extremidade do axônio localizada nas 
sinapses. Os neurotransmissores, inicialmente localizados em vesículas, são liberados 
na fenda sináptica e se ligam a receptores específicos dos neurônios pós-sinápticos 
(BEAR, 2002). 

 Podem ocorrer modificações durante a passagem dos neurotransmissores pela fenda 
sináptica. Alguns tipos de sinapses estimulam gradativamente os dendritos dos 
neurônios pós-sinápticos, este processo recebe o nome de sinapse excitatória (BEAR, 
2002). 

“Um neurônio pode receber ou enviar entre 1.000 a 100.000 
conexões sinápticas em relação a outros neurônios, 
dependendo de seu tipo e localização no sistema nervoso. O 
número e a qualidade das sinapses em um neurônio podem 
variar, entre outros fatores, pela experiência e a 
aprendizagem, demonstrando a capacidade plástica do 
sistema nervoso.” 

Marta Pires Relvas (2005). 

3.3.5 - Neurotransmissores: 

As substâncias neurotransmissoras possibilitam as sinapses químicas. São liberadas 
na fenda sináptica pelos axônios dos neurônios pré-sinápticos e são captadas por 
proteínas receptoras específicas que estão presentes nos neurônios pós-sinápticos 
(BEAR, 2002). 
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Os terminais dos axônios possuem diversas vesículas sinápticas (numerosos glóbulos 
membranosos) com cerca de 50 nm de diâmetro cada. Tais quais comportam as 
moléculas dos neurotransmissores (BEAR, 2002).  

 
Figura 12. Sinapse Química em Detalhe.

 

Em suma, informações elétricas percorrem o interior do neurônio pré-sináptico em 
direção ao terminal de seu axônio. O axônio é orientado a liberar moléculas de 
neurotransmissores na fenda sináptica. As moléculas são captadas por receptores 
específicos nos dendritos (em alguns casos no corpo celular) do neurônio pós-sináptico. 
Após a captação, o sinal químico é convertido em um impulso elétrico que percorre o 
neurônio pós-sináptico (BEAR, 2002). 

Diversos tipos de neurônios empregam variados tipos de neurotransmissores. Esta 
troca de informações envolve uma dinâmica entre energia química e energia elétrica. 
Este mecanismo permite ao cérebro muitas capacidades de processar informações. 
Modificações nestes processos estão associadas à memória e ao aprendizado (BEAR, 
2002). 

O encéfalo humano opera por um organizado conjunto de reações químicas. 
Algumas dessas reações estão associadas às sinapses com sistemas específicos de 
neurotransmissores. Um sistema de neurotransmissor inclui as reações envolvidas em 
sua biossíntese, no seu empacotamento vesicular, na sua re-captação e degradação 
metabólica (BEAR, 2002). 

A Acetilcolina (ACo) foi a primeira molécula classificada como neurotransmissora e 
foi identificada por Otto Loewi em 1920. Ela atua nas junções neuromusculares (BEAR, 
2002). 
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Figura 13. Otto Loewi e Molécula de ACo.

 

Os principais neurotransmissores pertencem aos grupos dos aminoácidos, aminas 
(derivadas de aminoácidos) e peptídeos (formados pela união de aminoácidos).  
Dopamina, adrenalina (ou epinefrina) e noradrenalina (ou norepinefrina) são os 
neurotransmissores do grupo das catecolaminas (BEAR, 2002). 

Figura 14. Neurotransmissores do Grupo das Catecolaminas.

 

Neurônios catecolaminérgicos produzem estas substâncias em grande quantidade. 
Estão associados a partes do sistema nervoso que regulam os movimentos, o humor e a 
atenção. O aminoácido precursor destes neurotransmissores é a tirosina (BEAR, 2002). 

Alguns neurônios relacionados com o humor, controle emocional, e regulação do 
sono são serotoninérgicos. A serotonina é um neurotransmissor derivado do aminoácido 
triptofano, o qual não é produzido pelo organismo humano, mas pode ser obtido através 
da alimentação (principalmente em carne, grãos e laticínios) (BEAR, 2002). 
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Figura 15. Serotonina. 

 

Tanto os neurotransmissores do grupo das catecolaminas quanto a serotonina são 
liberados por um axônio pré-sináptico, atuam no neurônio pós-sináptico e então 
retornam a fenda sináptica onde são re-captados pelo neurônio pré-sináptico (BEAR, 
2002).  

Após a receptação por meio de um transportador seletivo, estas moléculas de 
neurotransmissores são englobadas pelas vesículas para serem reutilizadas ou, são 
degradadas por uma enzima denominada monoaminoxidase (MAO) que se encontra nas 
membranas externas das mitocôndrias nos terminais axonais (BEAR, 2002). 

Os aminoácidos glutamato, glicina e ácido gama-aminobutírico (GABA) atuam 
como neurotransmissores na maioria dos processos do sistema nervoso central. 
Compõem o grupo dos neurotransmissores aminoacidérgicos (BEAR, 2002). 

Figura 16. Neurotransmissores Aminoacedérgicos.

 

Algumas características químicas interessantes inerentes a estas substâncias são que 
a glicina possui massa molecular relativamente baixa e é o único ɑ-aminoácido que não 
apresenta isomeria óptica; o glutamato possui dois grupos carboxílicos e um único 
grupo amino por molécula; a estrutura do GABA possui distância de três átomos de 
carbono entre o grupo amino e o grupo carboxila. 

Pode-se observar que, tais neurotransmissores aminoacidérgicos, apesar de serem 
estruturalmente diferentes, possuem um grupo quimicamente semelhante. Todas estas 
moléculas possuem um átomo de carbono não-quiral adjacente a um grupo carboxila. 
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Como podemos observar, as moléculas dos principais neurotransmissores são 
bastante simples. Trata-se de pequenas moléculas orgânicas que possuem ao menos um 
átomo de Nitrogênio (BEAR, 2002).  

Assim, diferentes neurônios do SNC liberam diferentes neurotransmissores, os quais 
estão a todo instante interagindo com proteínas (receptores, enzimas, catalisadores, 
transportadores etc.) devido as suas propriedades eletrônicas e especificidades 
estereoquímicas (BEAR, 2002). 

 A atuação regulada dos neurotransmissores é o princípio fundamental das sinapses, a 
troca de informações entre as células nervosas, e está associada aos processos de 
cognição e de aprendizagem (BEAR, 2002). 

3.3.6 - Memória, Plasticidade Cerebral e Aprendizagem: 

Estímulos sensoriais modificam o encéfalo e influenciam no comportamento. As 
informações herdadas geneticamente não são estáticas. O aprendizado e a memória são 
adaptações dos circuitos cerebrais aos estímulos externos e ocorrem ao longo de toda a 
vida (BEAR, 2002). 

Formas particulares de informações são armazenadas nas partes específicas do 
encéfalo relacionadas aos seus processamentos. Assim, diferentes partes cerebrais estão 
relacionadas aos diferentes tipos de memórias (BEAR, 2002). 

O aprendizado é a aquisição de novas informações e novos conhecimentos. Memória 
é a retenção de informações aprendidas. É importante ressaltar que não há uma única 
estrutura ou mecanismo cerebral que, sozinho, se encarregue de todo o aprendizado. O 
cérebro do ser humano não funciona em um padrão único. Os estímulos eletroquímicos 
cognitivos podem ser fomentados pelo interesse (ou curiosidade). Assim, a motivação é 
uma peça chave neste processo (BEAR, 2002). 

Os circuitos cerebrais são moldados a partir de uma combinação de genética e 
estímulos ambientais. Fatores emocionais, fisiológicos, sociais e culturais têm 
influência sobre o cérebro plástico (RELVAS, 2005). 

Uma característica marcante do sistema nervoso é a sua permanente plasticidade. 
Este fenômeno diz respeito à capacidade de fortalecer ou enfraquecer comunicações 
entre neurônios como consequência das interações constantes com os ambientes 
externos e internos ao organismo (RELVAS, 2005).  

Com esta perspectiva, o cérebro pode ser estimulado não só por meio de processos 
físicos que provoquem os sentidos, mas por evocações de memórias relacionadas a 
sinapses que descrevem determinadas informações ou eventos. O treino e a 
aprendizagem podem levar a criação de novas sinapses, tornando mais complexo e 
facilitando o fluxo de informações dentro de circuitos neurais (RELVAS, 2005). 
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Essencialmente as memórias podem ser classificadas por: 

� Memórias declarativas: estão relacionadas à evocação consciente de 
informações, reproduzindo regras, imagens, sons, odores, gostos e sensações 
táteis captadas em eventos e registradas no cérebro (BEAR, 2002). 
 

� Memórias não declarativas: estão relacionadas aos hábitos, habilidades e 
comportamentos. Ao condicionamento clássico. São também chamadas de 
Memórias de procedimento (BEAR, 2002). 

Os tipos de memória estão envolvidos em diferentes estruturas do cérebro. As 
memórias declarativas vinculam-se ao lobo temporal medial e ao diencéfalo. Já as 
memórias não declarativas vinculam-se ao corpo estriado (no que diz respeito a 
habilidades desenvolvidas), cerebelo e amígdala (no que diz respeito às respostas 
emocionais) (BEAR, 2002). 

Figura 17. Algumas Subdivisões Estruturais do Cérebro Humano.

 

Em termos gerais, as memórias declarativas são fáceis de serem formadas, porém são 
facilmente esquecidas. Em contraste, as memórias não declarativas são duradouras, 
porém requerem repetições de atividades periodicamente para serem formadas. As 
memórias de curta duração podem passar por processos de consolidação e, assim, serem 
convertidas em memórias de longa duração (BEAR, 2002). 

Os cientistas pioneiros no estudo da memória denominaram os hipotéticos locais 
físicos onde se encontrariam estas memórias de “Engramas”. Por muito tempo os 
pesquisadores procuraram por células ou grupos de células específicos, portadores de 
memórias no encéfalo. Entretanto, pesquisas realizadas por Karl Lashley em 1920 
indicavam que uma mesma memória poderia estar distribuída por diversas regiões 
neurais do córtex cerebral. Entretanto, equivocadamente concluiu que todas as áreas do 
córtex contribuem igualmente para a memória e para o aprendizado (BEAR, 2002). 
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Estudos subsequentes mostraram que as conclusões de Lashley estavam incorretas. 
Nem todas as áreas corticais contribuem igualmente para a memória. Entretanto ele 
estava correto sobre as memórias serem distribuídas pela vasta quantidade de neurônios 
no córtex (BEAR, 2002). 

Em 1949, um dos discípulos de Lashley, Donald Hebb, publicou a obra intitulada “A 
organização do comportamento” na qual propunha que a evocação mental de um objeto 
ativa grupos de células em diferentes regiões do córtex. Hebb denominou estes grupos 
interativos como cell assembly e propôs que, caso a ativação destes grupos se mantenha 
por tempo prolongado, então ocorre um processo de crescimento de circuitos que 
tornam mais eficiente esta comunicação entre os grupos neurais (BEAR, 2002). 

De acordo com Donald Hebb, o princípio fundamental da consolidação de 
informações na memória é que “os neurônios que disparam juntos formam um circuito 
preferencialmente juntos”. Neste sentido, “disparar” pode ser visto como estimular a 
atividade sináptica. Assim, os “Engramas” podem estar amplamente distribuídos no 
encéfalo e incluir os mesmos neurônios que estão envolvidos na sensação e na 
percepção (BEAR, 2002). 

3.3.7 - Uma breve Síntese Sobre a Parte Neurocientífica: 

A complexidade bioquímica do encéfalo humano permite que, através de estímulos 
aos sentidos e aos pensamentos, possamos construir conhecimentos. Estes estímulos se 
propagam através de sinapses, as quais envolvem impulsos elétricos e a troca de 
substâncias químicas denominadas de neurotransmissores. As informações aprendidas 
passam por processos de consolidação reforçando circuitos que podem estar associados 
aos estímulos de diferentes atividades entre neurônios de diversas partes do cérebro 
formando as redes neurais comunicantes que estão associadas às memórias de longo 
prazo. 
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4.0 – INTEGRAÇÃO PARA O ENSINO DE QUÍMICA: 

A Química é uma ciência experimental, construída a partir de diversas observações 
acerca de propriedades e comportamentos da matéria. O desenvolvimento da ciência 
caminha lado a lado com o grau de desenvolvimento intelectual da humanidade. 

Ao passo em que o ser humano se torna consciente dos processos é capaz de realizar 
estudos aprofundados, desenvolvendo novos métodos de investigação e de pesquisa, 
novas tecnologias e linguagens cada vez mais claras para representar tais estudos. 

 Evoluções científicas e tecnológicas caminham pari passu com o desenvolvimento 
educacional que, por sua vez é caracterizado pela contribuição efetiva na formação de 
competências e habilidades dos educandos.  

O educador é fundamentalmente importante para a sociedade. Seu trabalho é capaz 
de articular informações de modo a promover efeitos individuais e coletivos através das 
relações interpessoais. 

Assim, mostra-se fundamental aos educadores o reconhecimento de diferentes 
perspectivas acerca da Dinâmica de Ensino-Aprendizagem.   

4.1 - Um Modelo Proposto Para se Pensar Sobre o Ensino de Química: 

Um dos mais belos pressupostos da Pedagogia descreve a natureza biunívoca entre o 
Ensino e a Aprendizagem: 

“Quem ensina aprende ao ensinar. E quem aprende ensina ao 
aprender.” 

 Paulo Freire (2011). 

Somos direcionados a refletir profundamente sobre a dinâmica que ocorre durante a 
relação dos professores com os educandos. Ademais, sobre a concepção de que as 
relações interpessoais estão associadas à troca de informações através dos sentidos.  

A Educação possui em seu cerne uma característica profunda relacionada à forma 
como esta troca de informações interfere na realidade dos professores e dos educandos. 
As informações se propagam fisicamente e são assimiladas cognitivamente por cada 
indivíduo engajado que compõe o coletivo escolar.  

Trazendo à tona os preceitos neurocientíficos descritos anteriormente, pode-se 
propor uma alternativa interpretativa para a Dinâmica de Ensino-Aprendizagem: 

“Ao ensinar, o professor atribui estímulos aos sentidos e à imaginação dos 
educandos. Quando os educandos recebem os estímulos, expressam uma resposta. Tal 

resposta é um estímulo aos sentidos e à imaginação do professor, que emite uma contra 
resposta. Assim se processa a Dinâmica de Ensino-Aprendizagem.” 
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O ato de ensinar subentende a aplicação de metodologias que possibilitem o 
processamento de informações nas estruturas cognitivas dos educandos. Com isto 
cabem reflexões sobre conteúdo e forma de tais informações. 

Há diversas formas de realizar atividades didáticas com os educandos. De maneira 
geral, a informação se propaga através de estímulos sensoriais. O professor atua como 
um condutor que processa informações da disciplina e elabora metodologias para dirigi-
las aos educandos, para que estes possam perceber tais informações e processá-las em 
suas estruturas cognitivas. 

Em contrapartida, os educandos que participam ativamente das aulas, processam tais 
informações através de sinapses que relacionam diversos outros conhecimentos 
associados. Em seguida, os educandos expressam uma resposta aos estímulos recebidos 
de modo a direcionar informações ao professor. 

O esquema proposto pode ser ilustrado de acordo com a figura abaixo: 

Figura 18. Esquema Proposto para Representar a Troca de Informações na Dinâmica de Ensino-
Aprendizagem. 

 

A proposição é pensar sobre a aprendizagem como um conjunto de atividades que se 
processam interna e se propagam externamente ao indivíduo que aprende. Como uma 
reação química, ou diversas reações bioquímicas acopladas, mas acopladas também às 
ações e relações interpessoais. 

Neste sentido, podemos representar a dinâmica de Ensino-Aprendizagem como um 
equilíbrio dinâmico de informações entre as partes comunicantes: 

Informações do professor   ����    Informações dos educandos 
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Este equilíbrio, entretanto, é complexo e possui implicações não somente físicas e 
bioquímicas, mas também sociais e psicológicas, sendo afetado por fatores políticos e 
também econômicos por exemplo.  

Contudo, o intuito deste trabalho é simplificar e considerar apenas alguns aspectos 
relacionados diretamente com a forma de troca de informações entre os educandos e os 
professores. 

A troca de informações entre o professor e os educandos permite que haja ensino e 
aprendizagem entre as duas partes, em ambos os sentidos.  

Assim como o professor pode levantar informações relevantes sobre os conteúdos 
disciplinares, os educandos podem igualmente relatar experiências e informações 
relacionadas que ensinem ao professor.  

Ademais, a própria forma de comunicação pode ensinar aspectos importantes sobre 
as relações da Dinâmica de Ensino-Aprendizagem. Por exemplo, quais analogias podem 
facilitar o entendimento de determinado tema, a necessidade de realizar pausas no 
discurso em certos momentos etc. 

O “Ensinar” está relacionado com a elaboração e a forma de propagação dos 
agregados de informações que serão direcionados aos educandos. O objetivo é que estas 
informações sensibilizem os educandos de modo a estimular o interesse e a curiosidade. 

Cabe ao professor refletir: 

• Quais são as informações? 

• Como elas devem ser organizadas? 

• Como elas devem ser articuladas? 

• Sob qual forma que elas devem ser propagadas? 

• O que se espera dos educandos ao receberem as informações?  

O “Aprender”, por sua vez, diz respeito à forma de interação sináptica destas 
informações com aquelas já presentes nas estruturas cognitivas dos educandos. 

Pressupõe a articulação das informações em diferentes momentos que podem possuir 
diferentes intensidades, dependendo do nível de complexidade dos agregados de 
informações.  

Pode-se pensar em três momentos distintos para a interação das informações: 

• Aprendizagem inicial (Assimilação ou Entendimento); 

• Consolidação da aprendizagem (Exercício, Articulação e Aplicação); 

• Domínio da aprendizagem (Memórias de longo prazo); 

Postas estas diferenças nos processos englobados pela Dinâmica de Ensino-
Aprendizagem, voltemos aos preceitos de experiência sensível e de experiência de 
reflexão propostos por John Locke durante o período Renascentista. 
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Podemos estabelecer uma ligação da propagação das informações através de 
estímulos sensoriais (experiência sensível), o que é amplamente explorado, por 
exemplo, quando o professor e os educandos realizam um experimento químico. 

Já a dimensão de assimilação ou entendimento das informações diz respeito a 
exercícios intelectuais que ocorrem nas estruturas cognitivas do professor e dos 
educandos (experiência de reflexão), o que por sua vez está associado ao acervo de 
informações que compõem tais estruturas. Isto pode ser estimulado através de jogos 
educativos. 

Segundo a “Teoria da Aprendizagem Significativa”, proposta por David P. Ausubel 
(1982), a aprendizagem está relacionada com a comunicação entre as novas informações 
captadas e as informações que previamente compõem as estruturas cognitivas dos 
indivíduos. A este segundo grupo de informações atribui-se o nome de “Subsunçores” 
ou “Âncoras de aprendizagem”. 

Sob a óptica das neurociências, podemos interpretar a visão de Ausubel como: 

“Os processos sinápticos em diferentes regiões do encéfalo reforçam o 
estabelecimento de circuitos neurais que permitem integrar novas informações às redes 
neurais pré-existentes que possuem informações semelhantes ou relacionadas àquelas 

que estão a ser aprendidas.” 

Sob esta visão, nos parece evidente que a estratégia proposta é uma expansão 
baseada no estímulo aos circuitos neurais bem formados, com o objetivo de integrar 
novas informações às faculdades intelectuais. Ao perceber que as novas informações se 
relacionam com aquelas pré-existentes, o educando identifica um “significado”.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

50 

 

5.0 – METODOLOGIA: 

A metodologia proposta para a elaboração de estratégias que buscam a eficiência na 
aprendizagem foi desenvolvida de acordo com as seguintes etapas: 

I – Estudos dos textos de educação, leitura dos principais referenciais teóricos; 

II – Leitura dos livros texto de Neurociências e Cognição; 

III – Estudo do Currículo Mínimo de Química do Estado do Rio de Janeiro e 
Pesquisa em livros de Química de Ensino Médio e de Ensino Superior. 

IV – Elaboração de Estratégias Didáticas para o Ensino de Química. 

V - Compilação das informações e composição textual da obra monográfica. 

Os pressupostos de Paulo Freire (2011) acerca dos saberes necessários para as 
práticas educativas, as definições e descrições de José Carlos Libâneo (1994) acerca da 
natureza da Didática e a Teoria de Ausubel (1982) sobre a Aprendizagem Significativa 
foram interpretados considerando-se os conhecimentos estudados na parte que aborda as 
neurociências. 

O estudo resultante da análise dos trabalhos supracitados, sua integração com a 
história e com conteúdos da disciplina de Química permitiu a elaboração estratégias 
para o ensino significativo da disciplina em instituições escolares de Nível Médio.   
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6.0 – RESULTADOS: 

Como principal resultado do trabalho obteve-se um conjunto de proposições 
estratégicas para conduzir didaticamente as relações de ensino e de aprendizagem que se 
processam em escolas de Ensino Médio.  

� Estratégias Para a Condução dos Conteúdos; 
� Estratégias Didáticas por Experimentos; 
� Estratégias Didáticas por Jogos. 

A seguir, realiza-se a breve descrição e a análise de cada um destes tópicos. 

6.1 – Estratégias para condução dos conteúdos: 

A condução dos conteúdos está associada aos métodos escolhidos para que se 
estabeleçam as trocas de informações entre o professor e os educandos.  

No esquema proposto para representar a Dinâmica de Ensino-Aprendizagem 
(Figura 17), destacou-se a importância de pensar nas duas partes comunicantes 
(professor e educandos), mas também nas formas de propagação e processamento dos 
grupamentos de informações. 

As práticas pedagógicas são imprevisíveis e plurais. Cada turma possui suas 
especificidades e isto implica que não possa existir uma receita geral pré-definida que se 
aplique a todas as turmas. Entretanto, o cuidado para com alguns aspectos pode 
direcionar os trabalhos desenvolvidos rumo ao sucesso pedagógico.  

6.1.1 - A importância da organização: 

A organização é um dos principais pontos a serem observados no processo de 
condução de uma prática didático-pedagógica. A garantia de um projeto organizacional 
é o ponto de partida para traçar as metas do trabalho que será desenvolvido ao longo de 
todo o ano letivo. 

6.1.1.1 - A organização pessoal:  

Diz respeito à seleção de materiais e artifícios que serão utilizados para ministrar 
cada aula, articulando os grupamentos de informações dentro dos prazos estipulados no 
calendário letivo. 

Neste aspecto o professor pode organizar planos de aula esquematizando os assuntos 
que serão abordados, os dias e prazos para iniciar e avaliar os processos didático-
pedagógicos relacionados a tais assuntos. 

É importante, desde o primeiro dia de aula, buscar o estabelecimento de diálogo 
franco com os educandos, destacando os objetivos da escola, o que se espera das 
relações construídas na sala de aula, a importância da pontualidade e da disciplina. 
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A comunicação sincera com os educandos ajuda a despertar senso de confiança, o 
que por sua vez está relacionado com o respeito. 

Quando os educandos e o professor demonstram respeito mútuo, as relações e o 
diálogo possuem maior fluidez. Ambas as partes comunicantes estão mais dispostas a 
compreender e a entender o que a outra tem a dizer. 

A organização pessoal ajuda a conquistar a confiança dos educandos através da 
exemplificação. De acordo com os dados das Neurociências, uma vez que haja intenção 
em compreender as informações, o organismo se mobiliza canalizando o foco mediante 
a atividade de neurotransmissores, estabelecendo sinapses cognitivas para facilitar o 
entendimento.   

6.1.1.2 - A organização dos conteúdos:  

Está relacionada com a disposição hierárquica dos conteúdos em uma ordem 
crescente de complexidade. 

Este ponto requer que o professor desenvolva uma habilidade de visualização ampla 
sobre os conteúdos previstos para serem abordados nas respectivas séries letivas, 
destacando e selecionando os pontos mais importantes. 

Uma atitude que pode tornar a organização do conteúdo mais clara é destacar, ao 
lado de cada tópico, as habilidades e competências que devem ser desenvolvidas em 
conjunto com os educandos. 

A competência é a capacidades que os educandos adquirem de desempenhar uma 
determinada tarefa. Por exemplo, um educando pode desenvolver a competência de 
atribuir a correta nomenclatura aos sais inorgânicos. 

A habilidade diz respeito à forma e a facilidade com a qual o educando desempenha 
as competências desenvolvidas. Por exemplo, um educando que é competente em 
atribuir a nomenclatura correta aos sais inorgânicos pode ter a habilidade que lhe 
permite realizar esta tarefa em pouco tempo.  

Neste aspecto, tendo em vista a grande diversidade de conteúdos, notoriamente há a 
necessidade de se estimular o desenvolvimento de muitos tipos de competências e de 
habilidades. Assim, como ferramenta organizadora, é extremamente útil elaborar 
diagramas e mapas mentais que relacionem os conteúdos, grupos de informações e os 
objetivos Didático-Pedagógicos. 

Deste modo, o professor terá visão ampla do acervo de conteúdos que deve ser 
trabalhado e do que se pretende ao trabalhar tais conteúdos. Uma vez que estes 
diagramas e mapas mentais se adéquem ao planejamento temporal e a organização 
pessoal, o professor poderá esquematizar e traçar formas ou estratégias para auxiliar nas 
práticas didáticas.  
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 Figura 19. Exemplo de Mapa Mental sobre Eletroquímica.               

 

Os mapas mentais são uma ótima ferramenta para condensar informações 
hierarquizadas. Utiliza o sistema de memória visual e articula diversas informações 
processadas por diferentes circuitos neurais.  

6.1.1.3 - A organização do espaço:  

Um ponto pouco discutido é a questão da organização espacial das estruturas e dos 
recursos didáticos contidos nas salas de aula. 

 A percepção visual do ser humano é complexa. Ao observar um ambiente, o ser 
humano capta diversos estímulos visuais como informações acerca das cores, 
luminosidade e noções de espaço. 

É importante assegurar-se que, na distribuição espacial das cadeiras e mesas dos 
educandos, a visão do quadro (ou lousa) não seja obstruída, bem como esteja em uma 
angulação adequada. Uma vez que os educandos estejam situados em localizações 
incômodas à visualização do quadro, a tendência será que eles não interajam com as 
informações visuais que estão sendo propagadas através da escrita (ou da projeção de 
imagens). 

Em geral, as atitudes observadas quando acontece este tipo de acidente didático é que 
o educando abaixa a cabeça deitando-a sobre a mesa, noutros casos ele levanta com seu 
caderno e procura um ângulo que lhe permita visualizar e anotar ainda de pé as 
informações. Os casos mais críticos e comuns são àqueles em que os educandos 
simplesmente “desistem” de interagir com as informações e passam a conversar entre si. 

Outro ponto importante com relação à organização espacial das cadeiras e mesas é 
evitar que haja longas fileiras na sala. Longas fileiras contribuem para que hajam 
educandos situados em localizações muito distantes do professor. 

Isto exige que haja maior esforço do professor no que diz respeito à propagação de 
informações através do discurso. Muitos professores relatam ter de elevar 
demasiadamente o tom da voz durante as aulas. Este problema pode ser acentuado, pois 
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uma vez que os educandos tenham dificuldades em captar as informações sonoras, a 
tendência será ocorrer dispersão da atenção e o estabelecimento de conversas paralelas 
entre educandos durante as aulas. 

A “competição” entre o som oriundo do discurso do professor e o som proveniente 
das conversas entre os educandos pode ocasionar um ambiente caótico de informações 
sonoras, o que por sua vez associa-se ao aumento dos níveis de estresse.  

A elevação dos níveis de estresse nas salas de aula geralmente contribui para a 
ocorrência de situações desconfortáveis em que se tenha que chamar a atenção dos 
educandos e que o professor tenha de interromper abruptamente o seu discurso. Tal fato 
é um verdadeiro problema para os processos Didático-Pedagógicos. 

Para reduzir-se a incidência de casos como este, indica-se a disposição das carteiras 
em poucas fileiras, formando um semicírculo frente ao quadro, e com as camadas de 
carteiras radialmente intercaladas. Uma representação esquemática pode ser observada a 
seguir. 

   Figura 20. Modelo de Organização Radial das Mesas e Cadeiras na Sala de Aula.

 

A disposição radial das mesas e carteiras dos educandos promove uma maior 
aproximação entre os participantes do diálogo pedagógico, Além disso, evita 
aglomerações de educandos na região do “fundo da sala”, aumentando a interação e 
tendendo a promover maior participação ativa.  

O modelo também é útil, pois permite ao professor uma maior facilidade para 
monitorar o comportamento dos indivíduos durante as atividades avaliativas. Assim, 
permite um maior controle em relação às possíveis situações episódicas em que os 
educandos utilizem celulares e troquem informações entre si. 

6.1.2 - A importância da inteligibilidade: 

A inteligibilidade está relacionada à escolha de métodos de propagação dos 
grupamentos de informações. Quanto mais estimulantes e quanto mais claros ao 
entendimento dos educandos acerca dos conteúdos, maior é a eficiência do método e a 
inteligibilidade. 
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Cada conteúdo disciplinar abrange grupos de informações específicas. Tais 
informações podem ser representadas por termos e símbolos que atribuem sentido a 
uma linguagem própria da disciplina (por exemplo, no ramo da eletroquímica as pilhas 
são constituídas por “semi-células”, as quais comportam “eletrodos”, que podem sofrer 
“redução” ou “oxidação” etc).  

Em geral, professores ministram suas aulas utilizando, com frequência, dois recursos 
didáticos principais. 

� Quadro (ou lousa); 
� Projetor Multimídia; 

Tais recursos permitem a propagação visual de informações, são conjugados com o 
discurso do professor e, no caso do projetor multimídia, também pode haver propagação 
de estímulos sonoros. 

A inteligibilidade na troca de informações relaciona-se à facilidade com que os 
educandos captam e processam tais informações em suas estruturas cognitivas. Daí, 
então surge à percepção sobre a importância de saber utilizar estes famigerados recursos 
didáticos.   

Alguns professores possuem a concepção errônea de que o projetor multimídia é um 
recurso que facilita no processo de “dar” as aulas. Esta concepção é extremamente 
errada, pois em primeiro lugar “dar” implica em conceber as aulas como um objeto que 
possa ser transferido de aluguem para outrem. Em segundo lugar que essa visão tende a 
promover um mau uso do recurso didático. 

É comum encontrar professores que constroem apresentações virtuais inadequadas e 
as utilizam para ministrar as aulas. Eis alguns dos principais problemas comumente 
encontrados nas apresentações: 

A) Linguagem complexa demais para o Ensino Médio: Este é um problema grave, 
pois uma vez que o professor elabora uma apresentação com um vocabulário muito 
complexo ou muito específico a compreensão dos educandos (portanto, a inteli-
gibilidade) é dificultada. 

B) Excesso de informações por aula: O professor acaba por elaborar um material 
extremamente carregado de imagens, textos e efeitos. Isto dificulta que os educandos 
percebam as partes importantes à que devem atribuir foco para a aprendizagem. 

C) Escassez de informações textuais: O professor acaba preparando as 
apresentações com muitas ilustrações e poucos textos explicativos. Há, em geral, a falsa 
crença de que nos slides projetados deve haver pouco texto. A escassez de informações 
textuais dificulta quando os educandos realizam revisões no material, pois nestes 
momentos o discurso do professor não está presente. 
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D) Estética inadequada: Ocorre geralmente quando o professor se preocupa 
demasiadamente com o conteúdo e pouco com a forma. Os slides podem conter as 
informações adequadas em uma linguagem compatível com o Ensino Médio, porém a 
falta de organização das informações, a pobreza de cores e de efeitos dificulta a 
inteligibilidade. Este problema diz respeito aqueles slides em que há muitas setas, 
muitas caixas de texto e ao observar, o educando não identifica uma ordem para a 
leitura das informações. 

E) Informação visual e discurso dessincronizados: Neste problema, não há uma 
sintonia entre o que se mostra visualmente e o que se diz. As informações ditas estão 
associadas a elementos representados em slides diferentes e, às vezes, até muito 
distantes uns dos outros. Assim, o discurso e a fluência são quebrados em diversos 
momentos, devido à necessidade de procurar as informações faladas nos respectivos 
slides da apresentação virtual. 

Sintetizando as informações supracitadas, podemos conjecturar que uma aula que 
explora pessimamente o projetor multimídia como um recurso didático: 

“Possui uma linguagem muito complexa e específica, onde há excesso de imagens e 
efeitos e poucas informações textuais nos slides. A disposição dos elementos dos slides 

é desorganizada e as conduções das informações mostradas e as ditas não são 
sincronizadas.” 

O oposto deste formato seria uma aula que explora eficientemente o recurso: 

“Possui linguagem simples e compatível com o Ensino Médio, onde há equilíbrio de 
imagens e alguns efeitos oportunos com textos explicativos nos slides. Há organização 

entre os elementos dos slides e a condução das informações visuais e sonoras é 
sincronizada.” 

6.1.3 - A importância de exercícios de fixação e consolidação: 

Observando os diferentes momentos da aprendizagem, é importante destacar a 
diferença entre a “aprendizagem inicial” e o “domínio da aprendizagem” ao se tratar de 
um grupamento específico de informações. 

Conforme analisado na parte que explora os estudos neurocientíficos, existem 
memórias de curta e de longa duração no sistema cognitivo. 

A aprendizagem inicial relaciona-se com o momento recente após a captação de 
estímulos sensoriais e com os primeiros processamentos acerca das informações 
relacionadas a estes estímulos. Este momento, em geral é associado à inteligibilidade 
para com as novas informações que fluem durante as aulas. 
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O domínio da aprendizagem relaciona-se ao momento posterior a realização de 
processos que permitem consolidar as aprendizagens. Neste sentido, as atividades 
sinápticas repetidas criam conexões neurais que são gradativamente reforçadas ao ponto 
que a evocação dos conhecimentos seja cada vez mais facilitada. 

O desafio para o professor é elaborar exercícios que promovam atividades capazes de 
fortalecer esta comunicação entre redes neurais, porém que não seja exaustiva e 
trabalhosa aos olhos dos educandos. 

A Teoria da Aprendizagem significativa de David Ausubel (1982) nos remete a ideia 
de Subsunçores (âncoras de aprendizagem). Sobre a óptica das Neurociências estas 
âncoras são circuitos neurais já estabelecidos e fortes que podem servir como base para 
englobar novas informações relacionadas. Trata-se de um processo gradual de expansão 
dos domínios cognitivos do educando. 

De acordo com a teoria de Donald Hebb, neurônios que são estimulados em conjunto 
tendem a estabelecer conexões e formar circuitos preferencialmente em conjunto. Isso 
nos mostra a característica importante de que atividades paralelas a troca de 
informações, como o próprio ato de escrever pode influenciar na aprendizagem. Neste 
sentido mobilizam-se atividades críticas e motoras durante a aprendizagem. 

O advento de tecnologias como o próprio projetor multimídia e aparelhos celulares 
com câmeras fotográficas embutidas tendem a promover um declínio da utilização do 
quadro (ou lousa) por parte do professor e de cadernos por parte dos educandos.  

Por diversas vezes, é comum encontrar professores que, em suas práticas Didático-
Pedagógicas apenas instalam o equipamento e projetam as informações, realizam a 
leitura dos dados nos slides e ponto final, encerram a aula. Assim como é comum 
encontrar educandos que estão presentes nas aulas, porém não escrevem, conversam e 
utilizam o celular para fotografar o quadro ou os slides. 

Este tipo de conduta está rompendo com uma tradição clássica da aprendizagem, a 
escrita, que ao longo dos séculos demonstrou o potencial de promover o aprimoramento 
intelectual do ser humano. Diversos cientistas e filósofos renascentistas como René 
Descartes, Robert Boyle, Isaac Newton e John Locke mostraram grande capacidade 
intelectual e todos desenvolveram habilidades de elaborar obras complexas através da 
escrita ao longo de suas vidas. 

Assim, os exercícios de fixação elaborados pelo professor, podem ser efetivos na 
aprendizagem ao passo que promoverem estímulos ao sistema cognitivo. Para tal é 
possível diversificar as atividades estimulando diferentes sentidos e redes de 
informações no sistema cognitivo, bem como a motricidade. 
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Alguns exemplos de atividades podem ser analisados na tabela seguinte: 

Tabela 1. Formas sugeridas como estratégias para elaboração de exercícios de fixação. 

Exercício  Habilidades em: 

Agrupamento de termos semelhantes 
Percepção visual, caracterização e 

reconhecimento de padrões. 
Desenho e ilustração de objetos a partir da descrição 

suas características 
Percepção auditiva, coordenação motora, 

imaginação, criatividade e memória. 
Retenção visual e descrição verbal do maior número de 

características expressadas por um objeto 
Percepção visual, caracterização, 

memorização e eloqüência.  

Quantificação e representação percentual 
Percepção visual, raciocínio lógico e 

matemático. 
Representação gráfica de uma grandeza que varia em 

função da outra. 
Percepção visual, reconhecimento de 

padrões, raciocínio lógico e matemático. 
Especulação racional de aspectos microscópicos e 

macroscópicos.  
Percepção visual, imaginação, 

criatividade. 
 

      É importante ressaltar que, nos momentos iniciais da Dinâmica de Ensino-
Aprendizagem, a condução de tais atividades é normalmente mais lenta.  

O momento inicial, quando se realizam os primeiros exercícios dentro de um 
determinado conteúdo, indica que o educando está construindo uma competência.  

O ato de dominar e realizar os exercícios mais facilmente corresponde ao fato de que 
o aluno está a desenvolver habilidades dentro destas novas competências. 

O exercício contínuo e crítico sobre estas novas capacidades tende a consolidar a 
aprendizagem. 

6.1.4 - A importância de uma avaliação crítica sobre funções e aprendizado: 

Um dos momentos mais importantes da prática docente é a avaliação dos educandos, 
das metodologias e estratégias, e a auto-avaliação. 

O momento avaliativo implica no exercício consciente de reflexões acerca das 
atividades que foram desenvolvidas, dos resultados alcançados e no reconhecimento dos 
pontos positivos e negativos. 

Reconhecer possíveis pontos negativos abre margem para que estes possam ser 
contornados ou corrigidos. A estratégia é responder pequenas e simples questões, 
inicialmente de maneira sucinta e posteriormente atribuindo complexidade as respostas. 

A seguir temos algumas questões que podem auxiliar na avaliação crítica feita pelo 
professor: 

� Os objetivos das aulas foram cumpridos? 
� Os objetivos bimestrais e anuais foram cumpridos? 
� Os educandos responderam bem às avaliações? 
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� Como vejo as práticas que desenvolvi ao longo do ano letivo? 
� Como posso tornar um grupamento de informações mais inteligível? 

É importante orientar o educando a refletir criticamente sobre as atividades 
desenvolvidas. Este mecanismo de reflexão contribui para despertar a consciência sobre 
a ética inerente à escola e o senso de responsabilidade. 

A seguir temos algumas questões que podem auxiliar os educandos a realizarem 
reflexões críticas: 

� Quais foram os principais pontos dialogados na aula de hoje? 
� Realizei exercícios de fixação sobre os pontos destacados? 
� Sei responder os exercícios por conta própria? 
� Como está minha comunicação com o professor? 
� Como está minha comunicação com os demais educandos? 

Após destacar e analisar profundamente os aspectos relacionados à educação, foram 
elaboradas estratégias didáticas para auxiliar professores e educandos na construção de 
aprendizagens significativas. 

6.2 – Estratégias Didáticas por Experimentos: 

Uma estratégia didática proposta para alcançar a eficiência na aprendizagem consiste 
em explorar o caráter experimental da Química na elaboração das aulas introdutórias a 
determinados conteúdos previstos no Currículo Mínimo da Secretaria de Educação do 
Estado do Rio de Janeiro para a disciplina. 

A Química é uma disciplina que nasceu a partir da observação e da experimentação 
com a finalidade de compreender as propriedades e as transformações relacionadas à 
natureza da matéria. 

A intenção desta estratégia centra-se na elaboração de metodologias experimentais 
que permitam que o educando explore aquilo que será estudado na teoria. O ato de 
explorar segue como ponto de partida para a formação do conhecimento prático, onde 
os educandos recebem informações através do estímulo aos seus sentidos. 

Uma vez estimulados pela observação e experimentação, as práticas experimentais 
fomentam a atividade sináptica para a construção de uma base de informações que 
podem ser relacionadas com os conteúdos da disciplina durante as aulas teóricas, 
facilitando assim a inteligibilidade com conceitos e informações que outrora possuiriam 
maior grau de abstração e complexidade. 

Na grande maioria das escolas comuns de Ensino Médio, entretanto, não há 
laboratório de Química. Considerando-se este fato, foi necessário pensar em uma forma 
de realizar práticas experimentais sem a necessidade de utilizar instrumentos de 
quantificação de alta precisão. Ademais, mostrou-se necessário pensar em materiais 
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alternativos para compor vidrarias, pinças, espátulas e queimadores comumente 
encontrados em laboratórios formais de Química. 

Elaborou-se um conjunto de 20 práticas experimentais passiveis de serem realizadas 
na maioria das escolas de Ensino Médio. Estas práticas foram pensadas para contemplar 
as três séries do Ensino Médio, sob a premissa de que o Ensino de Química deve 
possibilitar aos educandos meios para que desenvolvam conhecimentos que relacionem 
observações práticas, representações matemáticas e gráficas, fundamentos e construções 
de modelos teóricos. 

“Somente mediante aprendizagens significativas é que o jovem educando brasileiro 
terá uma boa formação intelectual podendo superar assim, desafios cotidianos 

relacionados com a disciplina de Química, além de melhor compreender as disciplinas 
afins, e a natureza da matéria.” 

As práticas experimentais foram compiladas e deram origem ao trabalho intitulado: 

“Experimentos de Química em Microescala Para Turmas De Ensino Médio” 

Este trabalho consiste de três volumes, cada qual contendo um acervo de 
experimentos para serem realizados nas três séries do Ensino Médio, respectivamente. 

A partir do Currículo Mínimo de Química do Estado do RJ foi feita a divisão dos 
conteúdos. Foram selecionados alguns pontos para o desenvolvimento dos experimentos 
e das formas de abordagens. A divisão do conteúdo neste documento mostra a seguinte 
organização programática para as subdivisões da disciplina: 

Tabela 2. Subdivisões da Química ao longo do Ensino Médio. 

1° Ano 2° Ano 3° Ano 

Química Geral 
Química Geral Físico-Química 
Físico-Química Química Orgânica 

 
Os conteúdos passíveis de experimentação foram dispostos nas tabelas 3, 4 e 5. 

Tabela 3. Seleção de conteúdos por eixos temáticos bimestrais – 1° Ano. 

1° Ano do Ensino Médio 

1° Bimestre 

- Transformações químicas e 
transformações físicas. 
- Estados físicos da matéria. 
- Propriedades físicas da matéria. 

- Substâncias Puras e Misturas. 
- Processos de separação de misturas. 
- Leis ponderais de Lavoisier e Proust. 
- Substâncias simples e compostas. 

2° Bimestre 
- Distribuição eletrônica. 
- Diferenciar íons, átomos e 
moléculas. 

- Classificações periódicas dos 
elementos. 

3° Bimestre - Propriedades periódicas e não-
periódicas dos elementos. 

- Os diferentes tipos de ligações 
químicas. 
- Compostos iônicos, metálicos e 
covalentes e suas propriedades. 

4° Bimestre - Formação de ligações 
interatômicas. 

- Solubilidade de compostos orgânicos 
e inorgânicos. 
- Moléculas orgânicas. 
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Tabela 4. Seleção de conteúdos por eixos temáticos bimestrais – 2° Ano. 

2° Ano do Ensino Médio 

1° Bimestre 

- Conceitos de acidez e de 
basicidade. 
- Escala de pH. 
- Principais ácidos inorgânicos e 
orgânicos. 
- Principais bases inorgânicas e 
orgânicas. 

- Reações de neutralização. 
- Principais sais orgânicos e 
inorgânicos. 
- Óxidos iônicos e moleculares. 
- Formação da chuva ácida. 

2° Bimestre 

- Relacionar massa atômica, massa 
molecular e massa molar. 
- Constante de Avogadro. 
- Estimar a quantidade de matéria 
de um gás usando a equação do gás 
ideal. 

- Balancear equações químicas. 
- Utilizar as Leis de Proust e de 
Lavoisier nos cálculos 
estequiométricos. 
- Relacionar a estequiometria com 
processos industriais ou do dia a dia.  

3° Bimestre 
- Conceitos de soluções, colóides e 
suspensões. 
- Concentrações de soluções.  

- Reações endotérmicas e exotérmicas. 
- Entalpia de reação. 
- Relação de Energia com número de 
moles.  
- Características de propriedades de 
Estado. 

4° Bimestre 

- Combustão completa e 
incompleta. 
- Eficiência de combustíveis 
mediante a energia liberada na 
reação. 
- Espontaneidade, entropia, entalpia 
e energia livre de Gibbs. 

- Velocidade de reação. 
- Processos rápidos e processos lentos. 
- Efeitos da concentração, temperatura, 
pressão, estado de agregação e 
presença de catalisador sobre o tempo 
de reação. 

 
 

Tabela 5. Seleção de conteúdos por eixos temáticos bimestrais – 3° Ano. 

3° Ano do Ensino Médio 

1° Bimestre 

- Equilíbrio dinâmico em reações químicas (bioquímica); 
- Fatores que perturbam o estado de equilíbrio ( Le Chatelier); 
- Equilíbrio iônico da água, Acidez e Basicidade de Brönsted- Lowry. 
- pH e pOH como equilíbrio. 

2° Bimestre 

- Reações de oxirredução. 
- Reações químicas que produzem energia elétrica. 
- Pilhas e Baterias. 
- Espontaneidade em reações eletroquímicas. 
- Corrosão e reatividade de oxirredução. 
- Eletrólise ígnea e aquosa. 

3° Bimestre 
- Classificação das cadeias carbônicas. 
- Propriedades físicas das substâncias e suas estruturas químicas. 
- Características de substâncias das principais funções orgânicas. 

4° Bimestre - Monômeros e Polímeros comerciais e naturais. 

 
 

A disposição de propostas experimentais por Eixo Temático para as três séries do 
Ensino Médio pode ser observada nas tabela 6, 7 e 8, respectivamente. 
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Tabela 6. Disposição das propostas de experimentos por eixo temático – 1° Ano. 

Série: Eixo Temático: Experimento: 

1° 
Ano 

B1 
Química, Tecnologia, Sociedade e Ambiente 1 – Transformações da matéria.  

Constituição da Matéria. 2 – Identifique os componentes. 

B2 

A linguagem da Química – Modelos 
Atômicos. 

3 – Perceba os elétrons. 

Visão Geral da Tabela Periódica. 4 – Metais e Ametais. 

B3 
Tabela e Propriedades Periódicas. 5 – Qual é o maior átomo? 

Ligação Química. 6 – Transformação covalente - iônica. 

B4 
Ligações interatômicas. 7 - Rompendo ligações metálicas. 

Interações Intermoleculares. 8 – Semelhante dissolve semelhante. 

 

Tabela 7. Disposição das propostas de experimentos por eixo temático – 2° Ano. 

2° 
Ano 

B1 

Comportamentos Químicos – Ácidos e 
Bases. 

9 – Repolho Roxo ou Colorido? 

Comportamentos Químicos – Sais e Óxidos. 10 – O Ciclo dos Compostos de Cobre. 

B2 
Representação e Quantificação da Matéria. 11 – Sobe Balão. 

Cálculos Estequiométricos. 12 – Micro-Titulação Ácido-Base. 

B3 
Misturas Multicomponentes. 13 – De Metal à Dispersão Coloidal. 

Termoquímica. 14 – Doce Chama. 

B4 
Termoquímica e Espontaneidade de Reações. 15 – Uma Reação Quente.  

Cinética. 16 – Erupção Espumante. 
 
 

Tabela 8. Disposição das propostas de experimentos por eixo temático 3°- Ano. 

 
3° 

Ano 

B1 Equilíbrio Químico. 17 – O cobalto e a dança das cores. 

B2 Eletroquímica 18 – Uma pilha com refrigerante. 

B3 Química Orgânica I – Grupos Funcionais. 19 – Cheiro Ruim X Cheiro Bom. 

B4 
Química Orgânica II - Biomoléculas e 

Polímeros 
20 – Um polímero que estremece. 

 

Estes experimentos ainda estão em fase de aplicação e de testes, portanto nem todos 
foram aplicados. Os textos completos podem ser conferidos, nos Anexos 1, 2 e 3, 
respectivamente.  

6.3 – Estratégias Didáticas por Jogos: 

No Ensino Médio, um dos grandes desafios do professor de Química é a parte do 
conteúdo que trata do ramo da Química Orgânica. Esta etapa está prevista para ser 
ministrada durante o Terceiro Ano do Ensino Médio. 
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Ensinar Química Orgânica no Terceiro Ano mostra-se um grande desafio, pois nas 
etapas escolares anteriores o educando explorou características de “Química Geral e 
Inorgânica” e de “Físico-Química”. 

Os conhecimentos trabalhados no ramo da Química Orgânica são constituídos por 
uma linguagem própria, bem como por regras que servem como base para a 
identificação de diversos compostos. 

Além disso, as propriedades inerentes ao carbono, associadas às propriedades de 
orbitais atômicos e das ligações covalentes conferem uma série de propriedades e 
características amplamente diversificadas entre as moléculas de tais compostos. 

Ocorre que, o ensino clássico de Química Orgânica é baseado em memorização de 
tais regras e simbologias, de modo que a maioria dos educandos considera o ato de 
estudar estas informações, demasiadamente desgastante. Isto reflete que estes 
educandos tendem a realizar metodologias que visam a Aprendizagem Mecânica, ou 
seja, a repetição das informações à exaustão até que estas se fixem nas estruturas 
cognitivas. 

Além disso, apesar da resistência em estudar Química Orgânica, conteúdos 
pertencentes a este ramo da Química são comumente cobrados em concursos públicos 
como vestibulares e a prova do ENEM. 

Visando superar este desafio, elaborou-se uma estratégia alternativa para que o 
professor possa auxiliar didaticamente os educandos na construção de uma 
aprendizagem significativa das informações que se inserem no ramo da Química 
Orgânica. 

A estratégia proposta consiste na articulação das informações que se pretende 
ensinar, através de um jogo de tabuleiro e de cartas intitulado: 

“Mestre Orgânico” 

Figura 21. Logotipo do Jogo Mestre Orgânico. 
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A história do jogo é baseada na disputa entre quatro personagens químicos: Alquino, 
Ciclano, Fluoro e Eletro. 

Figura 22. Personagens do Jogo Mestre Orgânico. 

 

Os personagens são produtos de experimentos do Mestre Orgânico. Eles encontram-
se aprisionados em Ambientes Químicos representados nos tabuleiros do jogo. 

 Figura 23. Um dos Tabuleiros do jogo Mestre Orgânico. 

 

O tabuleiro representado na Figura 23, possui três Ambientes Químicos diferentes, 
eles dizem respeitos a produtos ou substâncias em que podemos encontrar compostos 
orgânicos.  

Os Ambientes Químicos mostrados neste tabuleiro são: 

Polimérica: Diz respeito ao domínio dos polímeros e é o local de origem do 
personagem Alquino. 



 

65 

 

Energética: É o Ambiente Químico do petróleo e seus derivados. Local de origem 
do personagem Ciclano. 

Vita: É o local de origem do personagem Fluoro e diz respeito ao domínio das 
biomoléculas e dos seres vivos. 

A etapa inicial da disputa consiste no “Modo Corrida” no qual os personagens devem 
se deslocar ao longo do tabuleiro até a casa de número 45. Durante o deslocamento os 
personagens passam por sobre os átomos representados no tabuleiro. Nestes pontos eles 
devem responder um enigma contido na cartinha que pertence à pilha de cartas do 
Ambiente Químico correspondente.  

 Figura 24. Exemplo de cartas do ambiente Vita. 

         

As cartas também podem conter desafios. Aquele que responder o maior número de  
perguntas corretamente e que realizar completamente os desafios somará mais pontos 
durante a corrida pelo tabuleiro, aumentando assim as suas chances de escapar destes 
respectivos Ambientes Químicos (vencer o Modo Corrida). 

A segunda etapa da disputa consiste no “Modo Duelo”, no qual os dois personagens 
que somaram mais pontos durante a corrida devem participar de uma competição de 
“Conhecimentos Orgânicos”, em que tem de construir moléculas e responder um 
desafio sobre elas. 

Eles utilizam as cartinhas de duelos, as quais podem ser de dois tipos: 

� Cartinhas de propagação de cadeia: são cartinhas que podem aumentar a 
cadeia carbônica – Cor roxa; 

� Cartinhas de terminação de cadeia: são cartinhas que possuem uma 
estrutura que delimita uma cadeia carbônica – Cor vermelha; 

   Figura 25. Exemplos de cartas de duelo. 

          

chamadoschamadoschamadoschamados    
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Cada personagem adiciona uma cartinha de cada vez e, uma vez que a molécula seja 
finalizada, o personagem que a finalizou deve girar o “Ponteiro da Verdade”. 

Figura 26. O Ponteiro da Verdade. 

     

O ponteiro da verdade vai indicar um desafio para ser realizado trazendo 
informações sobre a molécula construída. Assim, ao realizar efetivamente o desafio o 
competidor acumulará pontos. 

6.3.1 - Materiais: 

Os principais componentes do jogo são: 

- Uma Caixa: Feita de papelão para comportar as demais peças do jogo. 

- Um Manual de Instruções: Feito em papel A4, contêm as descrições e regras. 

- Um Catálogo de Respostas: Contém as soluções para as perguntas e desafios. 

- Um Tabuleiro: Feito em papel A3, é onde se joga o Modo Corrida. 

- Quatro Peões Personalizados: Podem ser feitos de papel ou borracha. 

- Um dado Cúbico: Utilizado para deslocar os peões pelo tabuleiro. 

- Um Ponteiro da Verdade: Feito de papelão, uma agulha e uma haste de plástico. 

- Oitenta Fichas Vermelhas: Feitas de papelão. Cada ficha vermelha atribui 10 pontos. 

- Oitenta Fichas Verdes: Feitas de papelão. Cada ficha verde atribui 5 pontos. 

- Quarenta cartas perguntas e dez de desafios (Polimérica): Feitas de papel. 

- Quarenta cartas perguntas e dez de desafios (Energética): Feitas de papel. 

- Quarenta cartas perguntas e dez de desafios (Vita): Feitas de papel. 

- Vinte e cinco cartas Duelo do tipo propagação: Feitas de Papel. 

- Trinta e sete cartas Duelo do tipo Terminação: Feitas de Papel. 
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Os detalhes sobre os componentes do jogo, tal como as cartinhas e os detalhes de 
dinâmica do jogo podem ser analisados no Anexo 4. 

6.3.2 - Regras Implícitas e Explícitas: 

O jogo foi elaborado para a disputa entre quaro jogadores e pode ser mediado pelo 
professor da disciplina. 

� Modo Corrida: 

No início da disputa cada um dos jogadores (educandos) deve escolher o peão de um 
respectivo personagem. 

Em seguida, como a primeira parte da disputa é o Modo Corrida, estes peões devem 
ser posicionados na casa inicial do tabuleiro. A ordem de jogada será definida pelo 
lançamento do cubo. Aquele jogador que tirar o maior valor numérico será o primeiro e 
assim por diante. 

Os peões percorrerão o tabuleiro de acordo com os valores atestados após os 
respectivos lançamentos do cubo. Sempre que um peão passar pelo desenho de um dos 
átomos que constituem a base do tabuleiro, o jogador responsável por este peão deve 
retirar uma cartinha da pilha relativa ao ambiente químico correspondente. 

O jogador, então, deverá responder a pergunta ou ao desafio de modo que: 

- Uma resposta correta atribui uma ficha de 10 pontos (vermelha) ao jogador; 

- Uma resposta parcialmente correta atribui uma fica de 5 pontos (verde); 

- Uma resposta incorreta não confere pontos e na próxima rodada o jogador não 
lança o cubo, mas retira uma nova carta. 

Após retirar e responder a pergunta ou o desafio de uma cartinha ela é encaminhada 
para uma pilha fora do tabuleiro, à pilha de descarte. 

O jogo deve proceder até que os jogadores cheguem à casa final, a casa de número 
45. Durante o trajeto, os jogadores vão acumulando fichas de pontuação. 

Ao chegarem à casa final, todos os jogadores devem contabilizar os pontos 
acumulados e, aqueles dois jogadores que somarem mais pontos serão encaminhados ao 
Modo Duelo.  

� Modo Duelo: 

As cartas de duelo devem ser separadas por tipo (Propagação e Terminais) e devem 
ser embaralhadas. Em seguida devem ser dispostas em duas pilhas lado a lado. 

Antes de iniciar o duelo, cada jogador deve combinar se o duelo será de 3 ou de 5 
rodadas. Em seguida, devem retirar cinco cartas das respectivas pilhas. O número 
máximo de cartas que um jogador pode ter nas mãos durante o duelo é de dez.  
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Em cada rodada o jogador pode abaixar uma carta para a “síntese” da molécula, ou 
pode comprar uma carta de uma das pilhas. Caso o jogador tenha dez cartas em suas 
mãos, é permitido descartar uma para comprar outra, sendo a carta descartada reinserida 
na respectiva pilha de cartas, e estas embaralhadas. 

O processo de construção da molécula se dá pelas jogadas alternadas em que cada 
um dos jogadores abaixa uma carta. As moléculas podem, no máximo, possuir 10 
átomos de carbono na cadeia principal. 

Além disso, cada molécula pode ter, no máximo, um grupo funcional. No máximo 
uma insaturação tripla ou até duas insaturações duplas. Sendo que não é permitido 
formar grupos funcionais diferentes daqueles já contidos nas cartinhas de duelo. 

 Podem ser formadas moléculas de cadeias cíclicas ou abertas. A tetravalência do 
carbono deve ser respeitada. Não vale construir a mesma molécula em um mesmo 
duelo. 

Dentre as cartinhas de propagação inseridas na mesma pilha estarão as cartas 
surpresa. Estas cartas podem ser: 

-Surpresa ácida HNO3 e surpresa térmica: Estas cartas são raras no baralho e podem 
ser abaixadas em qualquer rodada. Elas dissipam todos os pontos que o adversário 
somou no duelo, assim podem ser o ponto de uma virada no jogo. 

-Surpresa de troca: Esta carta permite retirar um grupo funcional ou uma insaturação 
da molécula que está sendo construída e que seja colocada no lugar, outra carta 
compatível com a estrutura. 

Após a construção da molécula, chega-se ao final da rodada. O jogador que colocou 
a última carta que consolidou a molécula deve girar o ponteiro da verdade. 

O ponteiro indicará um desafio sobre a molécula construída, se o jogador realizar 
corretamente o desafio ele receberá uma ficha de 10 pontos (vermelha). Caso o jogador 
acerte parcialmente o desafio ele recebe uma ficha de 5 pontos (verde). Porém, caso o 
jogador não cumpra o desafio ele não pontuará e uma ficha de 5 pontos (verde) deve ser 
atribuída ao seu adversário. 

No final do duelo vence o jogador que somar mais pontos. Porém o verdadeiro 
vencedor do jogo, e assim o Mestre Orgânico, será aquele que acumular mais pontos 
totais, ou seja, mais pontos na somatória de pontos acumulados durante o Modo Corrida 
e o Modo Duelo. 

O objetivo final do jogo é estimular a aprendizagem de Química Orgânica 
aproveitando todo o potencial que a disputa tem a oferecer ao sistema de recompensa. 
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7.0 – RESULTADOS PROVISÓRIOS: 

Alguns dos experimentos descritos no Anexo 1, propostos para serem aplicados na 
primeira série do Ensino Médio, foram executados no COLUNI (Colégio Universitário 
Geraldo Reis) – UFF. 

A execução prévia mostrou viabilidade para os experimentos iniciais como o 
experimento 1 (Transformações da Matéria) com ênfase na técnica de destilação 
simples realizada junto com os educandos; o experimento 7 (Rompendo Ligações 
Metálicas) formando o gás hidrogênio a partir da reação de ácido clorídrico com o 
magnésio metálico; também se mostrou viável a confecção do queimador  proposto. 

Ressalta-se que é necessário aplicar e testar os demais experimentos, além de que é 
necessário testar as estratégias de abordagens Didático-Pedagógicas correspondentes 
sugeridas. 

Como perspectiva futura almeja-se aplicar os demais experimentos propostos, bem 
como aplicar o jogo de Química Orgânica proposto. Assim, busca-se elaborar 
questionários de cunho específico e sobre a forma como os educandos perceberam as 
atividades para poder avaliar amplamente as propostas. 

Mediante o desempenho dos estudantes e as suas respectivas opiniões sobre as 
atividades desempenhadas o trabalho deverá ser ajustado enaltecendo os pontos 
positivos e corrigindo possíveis pontos negativos. 

A proposta inerente à natureza deste trabalho é de pensar e repensar, construir e 
reconstruir as atividades, de modo a aperfeiçoar as relações de Ensino-Aprendizagem e 
a comunicação entre o professor e os educandos.  

Figura 27. Dispositivo para a realização de uma destilação simples.
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8.0 – CONCLUSÕES: 

O Curso de Graduação de Licenciatura em Química possui uma identidade com 
profundo significado na existência. É uma manifestação física de preparação da matéria, 
para compreender e interferir positivamente na sua própria natureza. 

Um professor de Química é um agente de transformação, que proporciona estímulos 
individuais e coletivos capazes de transformar indivíduos e a si mesmo. As ações de um 
professor podem e devem impactar positivamente na sociedade. 

As atividades são conjuntos de ações que podem ser aprimoradas mediante o 
aperfeiçoamento dos estímulos trocados entre os professores e os educandos. Os quais 
são reflexos de intensas interações que processam e propagam informações e que as 
internalizam em suas estruturas cognitivas como aprendizagens duradouras. 

Para compreender a natureza da matéria e utilizar estes conhecimentos para produzir 
mais conhecimentos, buscando a evolução e o estabelecimento de uma realidade 
melhor, é fundamental e conclusivo que os indivíduos persistam nutrindo a vontade de 
aprender e de evoluir. 

O caminho da evolução, por sua vez não requer uma jornada solitária, mas pode ser 
trilhado por indivíduos que se ajudem enaltecendo o altruísmo e conquistando novas 
companhias rumo ao aprimoramento máximo, o aprimoramento do coletivo. 
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1.0 - Resumo: 

O ensino das disciplinas da área de ciências exatas mostra-se como um grande desafio 
para os professores do sistema educacional brasileiro. A Química é uma disciplina que 
nasceu a partir da observação e da experimentação com a finalidade de compreender as 
propriedades e as transformações relacionadas à natureza da matéria. Entretanto, muitos 
professores responsáveis pelo ensino desta disciplina científica nas instituições de Nível 
Médio se veem limitados devido à escassez de recursos laboratoriais. Tal fato direciona 
o professor a optar por estratégias didáticas isentas de experimentos, em que prevaleça o 
formalismo matemático e teórico em detrimento da investigação científica. Tais 
abordagens didáticas que se pautem por este caminho mostram relativo insucesso em 
proporcionar aprendizagens significativas para os educandos, pois muitos deles sentem-
se desestimulados por considerar a disciplina difícil. O que é potencializado se as 
metodologias escolhidas para a abordagem dos assuntos exigem pouca participação e 
centram-se na aplicação de aulas puramente expositivas. Tendo em vista o objetivo de 
melhorar a qualidade das relações ensino-aprendizagem, é necessário refletir sobre os 
aspectos históricos das disciplinas científicas e pensar em métodos alternativos e 
criativos de explorar a observação de fenômenos químicos que possibilitem o 
desenvolvimento de técnicas de estudo. O ensino de Química deve possibilitar aos 
educandos meios para que desenvolvam conhecimentos que relacionem observações 
práticas, representações matemáticas e gráficas, fundamentos e construções de modelos 
teóricos. Somente mediante aprendizagens significativas é que o jovem educando 
brasileiro terá uma boa formação intelectual podendo superar assim, desafios cotidianos 
relacionados com a disciplina de Química, além de melhor compreender as disciplinas 
afins, e a natureza da matéria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

77 

 

2.0 – Introdução: 

A ciência nasce da curiosidade do ser humano. Ao longo dos tempos os nossos 
antepassados observaram fenômenos físicos de ocorrências naturais e construíram uma 
complexa linguagem simbólica com a finalidade de representar e explicitar as 
características e os comportamentos relacionados a estas observações. [1][2][3]  

 
O desenvolvimento da linguagem foi um dos grandes feitos da humanidade, pois 

permitiu a clara comunicação dos indivíduos, e que organizassem em categorias as suas 
idéias e conhecimentos. [4] 

 
A escrita e a representação simbólica dos fonemas representam uma complexa 

construção, desenvolvida em diversas regiões do globo terrestre, ao longo dos tempos, e 
de forma específica por diversos povos distantes, cada qual com seu próprio conjunto de 
regras e signos. [4] 

O raciocínio lógico e os símbolos matemáticos representam importantes mecanismos 
e ferramentas que nos permitem analisar aspectos quantitativos e qualitativos de 
propriedades e de fenômenos da natureza. [5] 

Na Antiga Grécia, os filósofos Leucipo e Demócrito levantaram a hipótese da 
existência do átomo. A observação da natureza estimulou o raciocínio de que o todo é 
constituído de partes elementares, como uma faixa de areia em uma praia é constituída 
por incontáveis grãos. [1] 

 
Um marco histórico muito importante para o desenvolvimento do conhecimento na 

área das ciências exatas se deu no século XVII com a publicação da obra O discurso do 
método de René Descartes. Nesta grande obra, René Descartes descreve com primazia 
os princípios do método científico. Uma grande contribuição que permitiu organizar em 
etapas alguns procedimentos que promovem a construção dos conhecimentos. [5] 

 
É importante destacar o ponto de que em sua obra há uma hierarquia de etapas, a 

qual estabelece a observação como o início do processo. René Descartes, em sua 
grandiosa obra, defende a ideia de que é necessário questionar todas as informações 
que recebemos através dos estímulos aos nossos sentidos. [5] 

 
Mediante as suas colocações destacou o princípio de que podemos dividir um 

sistema complexo de informações em partes mais simplificadas, e que o entendimento 
das partes nos conduz ao entendimento do todo. [5] 

 
Os conhecimentos desenvolvidos pela observação e pela reprodução de experimentos 

que buscam questionar os comportamentos e as propriedades dos sistemas de estudo 
começaram a ser registrados de formas mais precisas e organizadas. [5] 

 



 

78 

 

Já no século XVIII, dois grandes pensadores, em regiões distantes da Europa, 
desenvolveram, independente e simultaneamente, uma poderosa ferramenta para 
explicar os fenômenos naturais, o cálculo diferencial e integral. [6] 

 
Este grandioso feito, creditado a Sir. Isaac Newton e a Gottfried Wilhelm Leibniz, 

nos permite analisar e estipular comportamentos em que uma propriedade do sistema de 
estudo se comporta realizando variações em relação à outra(s) propriedade(s). Permite, 
ainda, prever comportamentos de sistemas cujas variações se direcionam ao macro-
infinito ou ao micro-infinito. [6][7][8] 

 
Ao passo em que o ser humano descobre novas propriedades e características dos 

sistemas de estudo, os conhecimentos se expandem contribuindo para relacionar 
diversas áreas afins, ou contribuindo para um aprofundamento em uma área específica 
do saber. [1][2][3] 

 
Uma evidência incontestável da importância da observação e da experimentação para 

o desenvolvimento do conhecimento na área de Química reside nos fatos consumados 
pelo grandioso Antoine Laurent Lavoisier, que era assíduo e preciso em suas 
pesquisas experimentais. [1] 

 
Lavoisier, dentre outros grandes feitos, constatou experimentalmente que a água não 

é um elemento, rompendo com a teoria amplamente difundida na Europa e originada 
pelos filósofos gregos na Idade Antiga. [1] 

 
A expansão ou o aprofundamento dos conhecimentos atribuem maior complexidade 

de informações às partes do sistema de estudo, o que tende a introduzir novos termos, 
fórmulas e símbolos para representar os conhecimentos relacionados. [9] 

 
Esta complexidade associada com as ciências da natureza é, no mundo 

contemporâneo, ensinada nas escolas. O convívio escolar é parte fundamental da vida 
do cidadão brasileiro. O crescimento e o desenvolvimento de nossas crianças e jovens 
devem ser acompanhados pelas escolas. [9] 

 
A educação em si transcende o ambiente escolar. É um processo que acompanha o 

educando ao longo de sua vida, em todos os lugares que freqüenta. A educação 
institucional, ou seja, aquela que se tem acesso nas escolas, é um meio formal que 
promove o contato de muitos jovens educandos com as disciplinas científicas ditas 
exatas. [9] 

 
 É importante ressaltar que, diversos órgãos, nacionais e internacionais, responsáveis 

por aplicar exames que buscam qualificar o nível de conhecimento dos educandos nas 
diversas áreas do saber, mostram que a aprendizagem dos jovens brasileiros, sobretudo 
na área de ciências exatas, é pouco significativa. [10][11][12] 
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Dentre uma série de fatores complexos que contribuem para os baixos índices de 
aprendizagem do jovem brasileiro, podemos destacar questões de ordem didático-
pedagógica dentro da área de exatas. [15][16][17][18] 

 
Muitas escolas de Nível Médio não dispõem de recursos como laboratórios, vidrarias 

e reagentes químicos. O professor de Químicas, nestes casos, se vê limitado 
didaticamente. [15[16][17][18] 

 
O pesquisador e teórico da educação David P. Ausubel, em sua obra The 

Acquisition and Retention of Knowledge: A Cognitive View ressalta a importância do 
caráter prático para a aquisição de conhecimentos. Tal fato nos remete a perspectiva 
histórica correspondente ao desenvolvimento da ciência. [12][13][14] 

 
Na disciplina de Química, a experimentação em microescala mostra-se como uma 

excelente ferramenta didática, pois não requer a instalação de um laboratório para a 
aplicação de práticas e de experimentos que através do estímulo aos sentidos dos 
educandos, ajudam a despertar o interesse investigativo. [15][16][17][18] 

 
Experimentos em microescala permitem ao professor debater questões importantes 

como a conscientização em relação à segurança, aos rejeitos produzidos, à necessidade 
de regular o consumo de certas substâncias, à necessidade de pensar em formas 
alternativas de reciclagem e de reaproveitamento de reagentes, nos principais impactos 
que podem alterar o meio ambiente, no vínculo entre a ciência e a economia na 
sociedade, e principalmente, na importância de se estudar Química. [1][2][3][15][16][17] 

 
3.0 – Objetivos: 

� Objetivos Gerais:  

1. Desenvolver experimentos de Química em microescala que possam ser realizados 
em escolas de nível médio; 

 
2. Elaborar propostas para conduzir tais experimentos; 

3. Destacar pontos de reflexão e sugestões para suscitar a conscientização dos 
educandos. 

 
� Objetivos Específicos: 

1. Propor experimentos que se enquadrem nas diferentes áreas da Química: 
 

• Química Geral e Inorgânica; 

• Físico-Química; 

• Química – Orgânica;. 
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4.0 – Referenciais Teóricos: 

Os principais referenciais utilizados como base teórica deste trabalho são: 

Contribuições Pedagógicas Gerais: 

� David Ausubel - The Acquisition and Retention of Knowledge; 

Contribuições Pedagógicas Específicas: 

Ensino Superior: 

� Peter Atkins – Princípios de Química; 

� Douglas Skoog – Fundamentos de Química Analítica; 

Ensino Médio: 

� Usberco e Salvador – Química (Volumes 1, 2 e 3); 

 
5.0 – Perfil Educacional:  

A sistemática disposta neste texto foi elaborada para ser direcionada às turmas de Ensino 
Médio. Sua aplicação pode ocorrer em instituições públicas ou privadas. 

 
6.0 – Metodologia: 

Etapa 1: Esquematizar o programa letivo de Química de uma escola de Ensino Médio: 

Nesta etapa, utilizou-se o currículo mínimo de Química do estado do RJ como 
referência. Mediante a divisão dos conteúdos dispostos neste documento, foram 
selecionados alguns pontos para o desenvolvimento de experimentos, de propostas 
metodológicas e abordagens didáticas. 

A divisão do conteúdo de Química contido neste documento mostra a seguinte 
organização programática para as subdivisões desta disciplina: 

 

1° Ano 2° Ano 3° Ano 

Química Geral 
Química Geral Físico-Química 
Físico-Química Química Orgânica 

Tabela 1. Subdivisões da Química ao longo do Ensino Médio. 
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A divisão dos conteúdos bimestrais por Série do Ensino Médio se organiza de acordo 
com os seguintes eixos temáticos: 

 1° Ano 2° Ano 3° Ano 

1° Bimestre 

Química, Tecnologia, 
Sociedade e Ambiente. 

Comportamento 
Químico das 
substâncias:  

Ácidos e Bases. 
Equilíbrio Químico. 

Constituição da Matéria. 

Comportamento 
Químico das 
substâncias: 

Sais e óxidos. 

2° Bimestre 

A linguagem da 
Química – Construção 

do modelo atômico. 

Representação e 
quantificação da 

matéria. Eletroquímica. 
Visão geral da Tabela 

Periódica. 
Cálculos 

estequiométricos. 

3° Bimestre 

Tabela e Propriedades 
Periódicas. 

Misturas 
Multicomponentes. Química Orgânica: 

Grupos Funcionais. 
Ligação Química. Termoquímica. 

4° Bimestre 
Ligações interatômicas. 

Termoquímica e 
espontaneidade de 
reações químicas. 

Química Orgânica: 
Biomoléculas e 

Polímeros. Interações 
Intermoleculares. 

Cinética. 

Tabela 2. Distribuição dos eixos temáticos bimestrais por série do Ensino Médio. 

Ao todo, desde a primeira série ao final da terceira série, há vinte eixos temáticos. 
Em cada bimestre, dentro de cada eixo temático figuram alguns conteúdos disciplinares 
que devem ser abordados. Os conteúdos passíveis de experimentação foram 
selecionados de acordo com as tabelas 3.1, 3.2 e 3.3. 

1° Ano do Ensino Médio 

1° Bimestre 

- Transformações químicas e 
transformações físicas. 
- Estados físicos da matéria. 
- Propriedades físicas da matéria. 

- Substâncias Puras e Misturas. 
- Processos de separação de misturas. 
- Leis ponderais de Lavoisier e Proust. 
- Substâncias simples e compostas. 

2° Bimestre 
- Distribuição eletrônica. 
- Diferenciar íons, átomos e 
moléculas. 

- Classificações periódicas dos 
elementos. 

3° Bimestre - Propriedades periódicas e não-
periódicas dos elementos. 

- Os diferentes tipos de ligações 
químicas. 
- Compostos iônicos, metálicos e 
covalentes e suas propriedades. 

4° Bimestre - Formação de ligações 
interatômicas. 

- Solubilidade de compostos orgânicos 
e inorgânicos. 
- Moléculas orgânicas. 

Tabela 3.1. Seleção de conteúdos por eixos temáticos bimestrais – 1° Ano. 
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2° Ano do Ensino Médio 

1° Bimestre 

- Conceitos de acidez e de 
basicidade. 
- Escala de pH. 
- Principais ácidos inorgânicos e 
orgânicos. 
- Principais bases inorgânicas e 
orgânicas. 

- Reações de neutralização. 
- Principais sais orgânicos e 
inorgânicos. 
- Óxidos iônicos e moleculares. 
- Formação da chuva ácida. 

2° Bimestre 

- Relacionar massa atômica, massa 
molecular e massa molar. 
- Constante de Avogadro. 
- Estimar a quantidade de matéria 
de um gás usando a equação do 
gás ideal. 

- Balancear equações químicas. 
- Utilizar as Leis de Proust e de 
Lavoisier nos cálculos 
estequiométricos. 
- Relacionar a estequiometria com 
processos industriais ou do dia a dia.  

3° Bimestre 
- Conceitos de soluções, colóides e 
suspensões. 
- Concentrações de soluções.  

- Reações endotérmicas e exotérmicas. 
- Entalpia de reação. 
- Relação de Energia com número de 
moles.  
- Características de propriedades de 
Estado. 

4° Bimestre 

- Combustão completa e 
incompleta. 
- Eficiência de combustíveis 
mediante a energia liberada na 
reação. 
- Espontaneidade, entropia, entalpia 
e energia livre de Gibbs. 

- Velocidade de reação. 
- Processos rápidos e processos lentos. 
- Efeitos da concentração, temperatura, 
pressão, estado de agregação e 
presença de catalisador sobre o tempo 
de reação. 

Tabela 3.2. Seleção de conteúdos por eixos temáticos bimestrais – 2° Ano. 

 

3° Ano do Ensino Médio 

1° Bimestre 

- Equilíbrio dinâmico em reações químicas (bioquímica); 
- Fatores que perturbam o estado de equilíbrio ( Le Chatelier); 
- Equilíbrio iônico da água, Acidez e Basicidade de Brönsted- Lowry. 
- pH e pOH como equilíbrio. 

2° Bimestre 

- Reações de oxirredução. 
- Reações químicas que produzem energia elétrica. 
- Pilhas e Baterias. 
- Espontaneidade em reações eletroquímicas. 
- Corrosão e reatividade de oxirredução. 
- Eletrólise ígnea e aquosa. 

3° Bimestre 
- Classificação das cadeias carbônicas. 
- Propriedades físicas das substâncias e suas estruturas químicas. 
- Características de substâncias das principais funções orgânicas. 

4° Bimestre - Monômeros e Polímeros comerciais e naturais. 

Tabela 3.3. Seleção de conteúdos por eixos temáticos bimestrais – 3° Ano. 

 
Etapa 2: Leitura dos referenciais teóricos e livros-texto; 

Esta etapa do trabalho consistiu em reunir artigos, livros e trabalhos contendo dados 
históricos e dados de pesquisas que reforçam a visão de que a experimentação é uma 
excelente ferramenta para o desenvolvimento da aprendizagem e contribui efetivamente 
para a construção do conhecimento. 
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Foram considerados alguns trabalhos que buscam interpretar e aplicar, em práticas 
escolares, a teoria da aprendizagem significativa de David P. Ausubel.  

Também foram selecionadas obras específicas voltadas para o ensino de Química, 
que trouxeram contribuições para a elaboração dos experimentos em microescala.  

Além disso, foram realizadas pesquisas relacionadas com as aparelhagens, com os 
reagentes e as vias de execuções práticas propostas no trabalho. 

 
Etapa 3: Elaborar experimentos, com base nos esquemas de conteúdos disciplinares; 

Mediante a análise realizada acerca da estruturação do Currículo Mínimo de Química 
previsto pela Secretaria de Educação do Estado para o Ensino Médio, os conteúdos 
disciplinares que são passiveis de experimentações foram destacados e organizados.  

Os estudos realizados sobre os referenciais teóricos, a análise dos dados de pesquisa 
coletados e a reunião de informações relacionadas ao conhecimento específico dentro da 
disciplina de Química possibilitaram o desenvolvimento de idéias e projetos que 
culminaram em um total de oito experimentos em microescala.  

Este conjunto de experimentos foi desenvolvido para a etapa inicial do Ensino 
Médio, o Primeiro Ano. Tais experimentos buscam servir de instrumento para o 
professor potencializar as situações de ensino-aprendizagem, instigando a curiosidade 
dos educandos.  

Cada experimento se adéqua a um dos eixos temáticos propostos no currículo 
mínimo, visando estabelecer relações com os conteúdos previstos para cada bimestre.  

A disposição de propostas experimentais por eixo temático para o primeiro ano do 
Ensino Médio pode ser observada na tabela 4. 

Série: Eixo Temático: Experimento: 

1° 
Ano 

B1 
Química, Tecnologia, Sociedade e Ambiente 1 – Transformações da matéria.  

Constituição da Matéria. 2 – Identifique os componentes. 

B2 

A linguagem da Química – Modelos 
Atômicos. 

3 – Perceba os elétrons. 

Visão Geral da Tabela Periódica. 4 – Metais e Ametais. 

B3 
Tabela e Propriedades Periódicas. 5 – Qual é o maior átomo? 

Ligação Química. 6 – Transformação covalente - iônica. 

B4 
Ligações interatômicas. 7 - Rompendo ligações metálicas. 

Interações Intermoleculares. 8 – Semelhante dissolve semelhante. 

Tabela 4. Disposição das propostas de experimentos por eixo temático. 

Etapa 4: Proposições de abordagens didáticas para conduzir os experimentos;  



 

84 

 

Após a elaboração e a construção dos experimentos, foram sugeridas e relacionadas 
algumas estratégias de abordagens didáticas para estabelecer relativa sintonia entre as 
experimentações e os conteúdos trabalhados em sala de aula.  

Nesta etapa foram considerados aspectos fundamentais dos conteúdos disciplinares e 
pontos importantes para orientar as investigações científicas e a conscientização dos 
educandos.  

 
7.0 – Discussão: 

7.1 – Teorias didático-pedagógicas e pesquisas: 

Segundo a Teoria da Aprendizagem Significativa, o conhecimento é construído em 
etapas a partir de idéias mais gerais para idéias mais específicas ou vice-versa. [12][18] 

 Estas idéias se relacionam com as novas informações a serem aprendidas através de 
conhecimentos prévios denominados subsunçores ou âncoras de aprendizagem. [12][18] 

As âncoras de aprendizagem atribuem significado às novas informações, de modo 
que estas se integrem às estruturas cognitivas dos educandos. [12][18] 

 Segundo esta perspectiva acerca da construção do conhecimento, pode-se 
conjecturar que o educando aprende a partir daquilo que ele já conhece. [12][13][14][18] 

Isto significa que os saberes e experiências prévios e alicerçados na estrutura 
cognitiva do educando permitem atribuir significados a informações novas relacionadas. 
[12][13][14][18]  

É possível estabelecer um paralelo entre a evolução histórica da Química, a partir do 
desenvolvimento do Método Científico, e a Teoria da Aprendizagem Significativa de 
David Ausubel, para que possamos perceber dois pontos importantes relacionados ao 
caráter experimental da aprendizagem: 

O primeiro ponto consiste no fato de que a observação, a elaboração de hipóteses e 
a experimentação para testar ou validar tais hipóteses constituem uma poderosa 
ferramenta para desenvolver novos conhecimentos científicos e tecnológicos. 
Promovem o raciocínio crítico sobre os conteúdos disciplinares relacionados às ciências 
exatas. [15][16][17][18] 

O segundo ponto se refere ao incentivo que a investigação científica confere à 
aprendizagem. As práticas experimentais atribuem um caráter diferenciado ao estudo e 
desafiam os educandos a encontrarem soluções para diversos problemas. [15][16][17][18] 

Assim, o exercício contínuo do pensamento mediante as observações possibilitam a 
percepção de pontos trabalhados em salas de aula que se relacionam com as práticas 
executadas. [15][16][17][18] 
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Ainda sobre os pressupostos da teoria de Ausubel, o inverso da aprendizagem 
significativa é a aprendizagem mecânica. Este processo de aprendizagem é menos 
eficiente, pois requer do educando um esforço demasiado para reter, em sua estrutura 
cognitiva, uma série de informações sem reconhecimento de significados. [18] 

Para realizar esta tarefa o educando tende a executar diversas atividades repetitivas a 
fim de decorar as informações e reproduzi-las, mesmo que não compreenda os seus 
verdadeiros significados. [13][14][18] 

Os processos mecânicos de aprendizagem tendem a ser freqüentes em situações onde 
o professor, que é dotado de fluência na linguagem própria de sua disciplina, utiliza de 
termos e simbologias com quais os educandos ainda não estão familiarizados. [13][14][18] 

Em situações desta espécie, o professor muitas vezes não percebe quais são os 
educandos que possuem dificuldades de acompanhar as aulas. [13][14][18]  

Assim, a falta de perguntas por parte dos educandos, a tentativa de executarem 
métodos de aprendizagens mecânicas, o grande esforço exigido para o aprendizado e, 
muitas das vezes, os resultados ruins nas avaliações, operam em detrimento da 
aprendizagem significativa e desestimulam os estudos nas disciplinas relacionadas. [18] 

Não devemos, pois, acreditar no fato de que a experimentação é um recurso que 
incontestavelmente confere redução da aprendizagem mecânica e aumento da 
aprendizagem significativa. [18] 

A experimentação sem uma abordagem didática e pedagógica adequada pode ser tão 
ineficiente para a aprendizagem quanto uma aula puramente expositiva e técnica em 
sala de aula para uma turma de recém chegados ao Ensino Médio. [18] 

Revela-se então o importante papel do professor em estar constantemente repensando 
suas práticas didático-pedagógicas. [18] 

É de fundamental importância, para o professor, ter o domínio dos conteúdos 
disciplinares; desenvolver estratégias de abordagem e comunicação; saber identificar os 
principais núcleos de dificuldades dos educandos e utilizar da criatividade para 
selecionar analogias, vocabulário, criar materiais, ilustrações e experimentos que tornem 
límpida a troca de informações, evitando concepções e interpretações polissêmicas dos 
conteúdos disciplinares. [18] 
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7.2 – Experimentos propostos em microescala:   

7.2.1 - Experimento 1 – “ Transformações da matéria. ” 

1° Ano – Primeiro Bimestre - Eixo Temático: Química, Tecnologia, Sociedade e 
Ambiente. 

Experimento 1 - Materiais e Reagentes: 

• A – Naftalina; 

• B - Água;  

• C – Cera de vela incolor (parafina); 

• D - Queimador (Ver Anexo 1); 

• E - Garrafa Pet de 500 mL; 

• F - Espátula; 

• G - Sulfato de Cobre; 

• H – Suporte para aquecimento (Ver anexo 2); 

• I – Mangueiras transparentes; 

• J – Pistola e tubos de cola quente; 

• K - Latinha de Alumínio; 

• L - Tesoura; 

• M – Lâmpada incandescente. 
 
 

 
Figura 1. Materiais e Reagentes do Experimento 1. 
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Experimento 1 - Abordagem Didática Proposta: 

O educando deve ser capaz de diferenciar as transformações físicas e transformações 
químicas. Além de poder experimentar processos reversíveis, tanto físicos quanto 
químicos. 

 
Figura 2. Transformações físicas da matéria. 

Para os processos físicos: 

Os educandos deverão observar a sublimação da Naftalina, podendo experimentar os 
efeitos do aquecimento e do aumento da superfície de contato (pulverizando a naftalina) 
sobre a velocidade do processo. 

A fusão da cera de vela (parafina) pode ser explorada mediante a introdução de 
diversos pequenos cubos ou fragmentos do material em um recipiente apropriado e 
mediante o aquecimento.  

Os fragmentos serão fundidos em uma única porção de cera líquida.  

Após cessar o aquecimento e mediante ao lento resfriamento à temperatura ambiente, 
os educandos poderão observar a solidificação. 

A vaporização e a condensação poderão ser acompanhadas em um experimento 
coletivo que envolve reações químicas. A idéia é executar um processo de destilação 
simples a partir de uma solução aquosa de sulfato de cobre.  

A dissolução (dissociação iônica) do sulfato de cobre é uma reação química que pode 
ser fisicamente revertida pela retirada de solvente (água) através da técnica de destilação 
simples.  

Ao destilar o solvente da mistura, os educandos observarão a vaporização da água 
que ao passar pelo tubo será condensada e recolhida sem o sulfato de cobre.  

O sulfato de cobre, por sua vez, será precipitado retornando a forma salina sólida. 
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Ainda utilizando o sulfato de cobre no estado sólido, o aquecimento do sal sobre um 
suporte adequado pode eliminar moléculas de água coordenadas na estrutura. Esta etapa 
permite abordar de maneira simples, algumas características químicas de compostos 
inorgânicos.  

Com o aquecimento direto o sólido perderá a coloração azul e tomará a coloração 
branca. O sólido branco, por sua vez, em presença controlada de água (umidade) 
retomará a sua cor azul. Reação química reversível. 

Como exemplo de uma reação química irreversível, um educando pode aplicar um 
fragmento de cera de vela diretamente à chama do queimador. Esta etapa permite que os 
educandos conheçam de maneira simplificada, algumas propriedades de compostos 
orgânicos.  

As moléculas dos hidrocarbonetos serão convertidas em gás carbônico e vapor 
d’água pela combustão.   

Figura 3. Transformações químicas reversíveis no Experimento 1. 

Figura 4. Transformação química irreversível no Experimento 1. 
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Experimento 1 - Proposta Experimental:  

O primeiro passo é construir uma aparelhagem de destilação em microescala. Para 
isto precisaremos dos seguintes itens de nosso material: 

• B - Água;  

• D - Queimador (Ver Anexo 1); 

• E - Garrafa Pet de 500 mL; 

• H – Suporte para aquecimento (Ver anexo 2); 

• I – Mangueiras transparentes; 

• J – Pistola e tubos de cola quente; 

• K – Latinha de alumínio; 

• L - Tesoura; 

• M – Lâmpada incandescente. 

Com as mãos devidamente protegidas, devemos utilizar a tesoura para retirar o bulbo 
da lâmpada, de modo que fiquemos com o tubo vazio. Este tubo será o nosso pequeno 
“balão de fundo redondo”. 

 
Figura 5. Tubo de fundo redondo. 

Em seguida, devemos utilizar a tesoura para furar o centro de uma tampinha de 
garrafa PET. Esta tampinha deverá ser adaptada ao tubo de lâmpada. 

 
Figura 6. Tubo de fundo redondo com tampa. 

Em seguida, devemos utilizar a tesoura e cortar uma fração da mangueira de 
aproximadamente 65 cm. Uma das pontas da mangueira deve ser adaptada ao orifício 
tampa utilizando-se cola quente. 
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Figura 7. Tubo de fundo redondo com tampa e mangueira. 

O próximo passo será a montagem do condensador. Devemos novamente utilizar a 
tesoura para fazer um orifício em outra tampa de garrafa pet. Em seguida fazemos um 
furo diretamente no fundo da garrafa Pet. A mangueira deve atravessar a garrafa, de 
modo que forme uma espiral em seu interior. 

 
Figura 8. Tubo de fundo redondo com condensador. 

Devemos utilizar a cola quente para vedar os orifícios da garrafa PET. É importante 
completar todo o seu volume com água fria. 

Utilizar o queimador e o seu respectivo suporte para acomodar este sistema de modo 
que ele fique fixo sobre uma mesa ou bancada.  

Utilizar a tesoura para recortar a parte de cima da latinha de alumínio. Utilizar a 
latinha para recolher a água que será destilada. 

Preparar uma solução saturada de sulfato de cobre, explorando com os educandos os 
conhecimentos relacionados à reação de dissociação deste sal. Transferir para o tubo de 
fundo redondo. 

 
Figura 9. Sistema de destilação em microescala. 



 

91 

 

No final do processo de destilação, é importante que os educandos observem que o 
sal sulfato de cobre será precipitado no fundo do tubo. 

Debater as mudanças de estado de agregação observadas durante a operação. 
Debater, também, a utilização da destilação como uma técnica de separação de misturas 
homogêneas (soluções) entre líquidos e sólidos não voláteis. 

Após a destilação simples, pode-se verificar a desidratação deste sal. Retirar a tampa 
do tubo e aquecer o sal até que sejam expulsas as moléculas de água coordenadas à 
estrutura. Este processo será evidenciado quando o sal ficar branco (sulfato de cobre 
anidro). 

Em seguida adicionar um pouco de água ao tubo e verificar que o sal apresentará a 
coloração azul. Debater os aspectos reversíveis das reações de dissociação e de 
precipitação. Debater os aspectos reversíveis da hidratação do sulfato de cobre anidro.  

A segunda etapa deste experimento busca permitir que o educando observe a 
reversibilidade dos processos físicos de fusão e de solidificação. 

Utilizar o suporte de aquecimento e o queimador para fundir dois pedaços de cera de 
vela (parafina) acomodados sobre uma placa de alumínio recortada a partir da latinha. 

 
Figura 10. Sistema aquecimento da parafina. 

Controlar a chama, cessar o aquecimento e verificar com os educandos a formação 
de uma única porção sólida de parafina. 

Aquecer novamente e mostrar que o processo reversível pode ser repetido por 
diversas vezes. 

A terceira etapa consiste em experimentar o processo de sublimação da naftalina. O 
processo ocorre naturalmente à temperatura e pressão ambientes, mas podemos fazer 
alguns testes.  

Atenção: Devemos realizar este experimento em ambientes abertos e ventilados. 
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Utilizar 4 esferas de naftalina comercial para formar 4 amostras: 

Amostra: Condição: 
I Nenhuma 
II Em um pote pequeno e lacrado 
III Pulverizada 
IV Aquecida 

 Tabela 5. Sistemas de naftalina a ser sublimada. 

As amostras devem ser organizadas lado a lado sobre a mesa ou a bancada.  

A amostra I pode ser simplesmente posicionada sobre a bancada. A amostra II deve 
ser colocada em um pequeno frasco com tampa.  

A amostra III deve ser quebrada e reduzida a partículas pequenas, em seguida a 
porção em pó deve ser colocada ao lado das amostras I e II na bancada.  

Por fim, a amostra IV deve ser colocada sobre uma placa de alumínio posicionada no 
suporte de aquecimento. 

Acender o queimador a uma distância em que a placa aqueça com baixa intensidade, 
para evitar a fusão da naftalina (aquecimento controlado). Solicitar que um dos 
educandos utilize seu aparelho celular para cronometrar os processos de sublimação. 

 
Figura 11. Sistema sublimações de diversas amostras de naftalina 

Discutir os fenômenos observados com os educandos. Ressaltar que o processo está 
associado à temperatura e pressão.  

Ressaltar que no caso da amostra II o ambiente interno ao recipiente tende a manter a 
quantidade do sólido e dos vapores em equilíbrio. Discutir com a turma os efeitos do 
aumento da superfície de contato na amostra III, e do aquecimento na amostra IV.   
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7.2.2 - Experimento 2 – “ Identifique os componentes. ” 

1° Ano – Primeiro Bimestre - Eixo Temático: Constituição da Matéria. 

Experimento 2 - Materiais e Reagentes: 

• A - Sal de cozinha – NaCl(s). 
• B - Açúcar refinado comercial –  C12H22O11(s)  
• C - Espátulas ou colheres de metal; 
• D - Imã; 
• E - Pregos de ferro; 
• F - Folhas secas de diversas árvores; 
• G - Pedras; 

• H- Queimador (Ver Anexo 1); 

• I - Peneira com orifícios grandes que retenham apenas as folhas; 
• J - Suporte para aquecimento (Ver Anexo 2); 

• K – Fundo de latinha de refrigerante; 

• L – Pregadores. 
 

 
Figura 12. Materiais e Reagentes do Experimento 2. 

 
Experimento 2 - Abordagem Didática Proposta: 

Este experimento busca desafiar o educando a encontrar um meio eficiente de 
separar os componentes das duas misturas mediante as ferramentas fornecidas.  
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Além disso, busca levar o educando ao raciocínio crítico para decidir um meio de 
identificar dois compostos visivelmente parecidos, mas que possuem propriedades 
físico-químicas distintas. 

Experimento 2 - Proposta Experimental:  

Solicitar que a turma se organize em grupos (duplas ou trios); 

Distribuir, para cada um dos grupos, duas amostras contendo as misturas A e B 
respectivamente. 

Amostra A: Sal + folhas + pregos de ferro + pedras. 

Amostra B: Açúcar + folhas + pregos de ferro + pedras. 

Solicitar que os educandos observem cada uma das misturas A e B, destacando 
aspectos e características visuais em cada amostra e anotando em uma ficha de 
observações. 

Solicitar que os educandos pensem em formas de separar os componentes de cada 
mistura, isolando em cada amostra apenas os sólidos em pó de cor branca. 

 Ordem padrão dos processos de separação: 

• Peneiração para a retenção das folhas; 

• Catação para a retenção das pedras; 

• Separação magnética para a retenção dos pregos. 

Após a separação e classificação dos componentes, o professor deve revelar aos 
educandos que os sólidos brancos, apesar de parecidos são substâncias diferentes, sal e  
açúcar. 

Fornecer alguns dados como Pontos de Fusão, Pontos de ebulição, Densidade 
aproximada e dizer que ambos se dissolvem em água. Para fins didáticos, vamos 
considerar que as substâncias são puras. 

Propriedades x Substâncias Sal de cozinha (NaCl) Açúcar (C12H22O11) 
Massa molar: 58,443 g/mol 342.296 g/mol 
Densidade: 2,17 g/cm³ 1,58 g/cm³ 

Ponto de Fusão: 800,7 °C 185,5 °C 
Ponto de Ebulição: 1465 °C - 
Solúvel em água? Sim Sim 

Tabela 6. Propriedades físico-químicas do cloreto de sódio e da sacarose. 

Solicitar que os educandos pensem em um método de identificar qual das substâncias 
é o sal e qual é o açúcar.     
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Método padrão de resolução:  

Utilizar o suporte e o queimador para aquecer uma alíquota de cada uma das 
substâncias, acomodando-as nos fundos das latinhas de alumínio (utilize o pregador 
para segurar o fundo da latinha). Aquela Substância que possuir o ponto de fusão menor 
passará para o estado líquido (neste caso será o açúcar comercial). 

 
Figura 13. Esquema do experimento 2. 
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7.2.3 - Experimento 3 – “ Perceba os elétrons. ” 

1° Ano – Segundo Bimestre - Eixo Temático: A Linguagem da Química – Modelos 
Atômicos. 

Experimento 3 - Materiais e Reagentes: 

• A – Sulfato de cobre – CuSO4(s); 

• B – Cloreto de potássio – KCl(s); 

• C – Cloreto de sódio – Sal de Cozinha – NaCl(s); 

• D – Latinhas de alumínio; 

• E – Tesoura; 

• F – Álcool gel; 

• G – Imã; 

• H- Pregos de Ferro; 

• I – Fios de Cobre; 

• J – Caixa com palitos de fósforo; 

• K – Espátula. 

 

 
Figura 14. Materiais e Reagentes do Experimento 3. 

Experimento 3 - Abordagem Didática Proposta: 

Uma das maneiras de relacionar a teoria da distribuição eletrônica em níveis de 
energia, que é trabalhada durante o estudo das teorias atômicas, especificamente se 
tratando do modelo atômico de Niels Böhr, é através da observação das cores emitidas 
por certos elementos metálicos em compostos salinos submetidos ao teste de queima. 

Outra forma está em associar a distribuição eletrônica de elementos que possuem 
elétrons d desemparelhados e suas propriedades magnéticas. 
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O professor pode utilizar o experimento 3 para investigar as relações entre as 
transições eletrônicas, os níveis de energia das camadas eletrônicas e as cores 
apresentadas.  

Além disso, é possível analisar as distribuições eletrônicas teóricas de elementos 
metálicos e analisar fisicamente com um imã as relações com as propriedades 
magnéticas. 

O ferromagnetismo é uma propriedade que pode ser observada pela forte interação 
da matéria com um campo magnético aplicado. Os pregos de ferro são corpos materiais 
que possuem características ferromagnéticas, deste modo eles podem ser atraídos por 
um imã, independentemente da aproximação orientada com pólo norte ou sul do 
mesmo. 

Já o cobre é um tipo de metal que apresenta propriedades diamagnéticas, ou seja, há 
uma tendência repulsiva quando um imã é aproximado a este material. Porém, esta 
propriedade possui intensidade tão fraca que este efeito só pode ser observado em 
experimentos que utilizem campos magnéticos muito intensos. 

Outro ponto interessante é que este experimento abre margem para debater sobre as 
estruturas atômicas (Níveis, subníveis, formatos dos orbitais etc.), sobre natureza da luz, 
sobre os diferentes processos de manifestação das cores (emissão e transmissão) além 
de permitir debater sobre diversos tipos de ligas metálicas. 

Experimento 3 - Proposta Experimental: 

A primeira parte consiste na avaliação das cores emitidas pelas transições eletrônicas 
dos elementos metálicos ao submeter os sais ao teste de queima.  

Primeiramente o professor deve preparar a base que será utilizada para a queima dos 
sais. Para isto, deve proteger suas mãos e utilizar a tesoura para cortar os fundos das 
latinhas de alumínio. Esta parte da latinha será utilizada como suporte para as amostras 
salinas. 

 
Figura 15. Suporte para a Queima de sais. 

Utilizar a espátula para transferir sulfato de cobre, cloreto de potássio e cloreto de 
sódio para três diferentes suportes de alumínio. Adicionar álcool gel sobre cada um dos 
sais.  
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Com cuidado, utilizar os palitos de fósforo para iniciar a queima dos sais. 

 
Figura 16. Teste de queima de sais. 

Elemento: Configuração eletrônica Cor da chama 
Cobre – Cu 1s² 2s² 2p6 3s² 3p6 4s¹ 3d10 Verde e azul 
Potássio – K 1s² 2s² 2p6 3s² 3p6 4s¹ Roxa/violeta 
Sódio – Na 1s² 2s² 2p6 3s¹ Amarela/Laranja 

Tabela 7. Elementos metálicos do experimento 3, suas configurações e cores emitidas no teste de queima. 

Estimular o educando a utilizar a Tabela Periódica para localizar os elementos 
metálicos contidos nestes sais e identificar a quantidade de elétrons presentes.  

Discutir com os educandos as configurações eletrônicas por camadas, identificando 
os níveis de valência.  

Relacionar as cores observadas com os níveis de energia das transições dos elétrons 
entre o estado fundamental e o estado excitado. Utilizar as representações destes 
elementos metálicos segundo o modelo atômico de Böhr. 

 
Figura 17. Modelo atômico de Bohr para representar os metais. 

A segunda parte do experimento se concentra em verificar as propriedades 
magnéticas de duas amostras metálicas e comparar com suas distribuições eletrônicas. 

O primeiro passo é utilizar a tesoura para cortar pequenos pedaços de fios de cobre, e 
misturar com os pregos de ferro. A seguir os educandos devem responder o que irá 
ocorrer quando o imã for aproximado da mistura. 

Solicitar que um dos educandos realize esta aproximação. 

Discutir os resultados analisando as configurações eletrônicas dos elementos ferro e 
cobre. 
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Elemento: Configuração eletrônica Atraído pelo imã? 
Ferro – Fe 1s² 2s² 2p6 3s² 3p6 4s² 3d6 Sim 
Cobre – Cu 1s² 2s² 2p6 3s² 3p6 4s¹ 3d10 Não 

Tabela 8. Elementos metálicos ferro e cobre, suas configurações eletrônicas e propriedades magnéticas. 

 
Figura 18. Evidenciando o ferromagnetismo. 

Para o ferro, a distribuição eletrônica mostra um grande número de elétrons 
desemparelhados nos orbitais d, que constituem o subnível mais energético. 

 
Figura 19. Diagrama de caixas para o nível de 

 valência e o subnível mais energético do ferro.  

De maneira análoga, teríamos a distribuição eletrônica feita para o cobre. Entretanto, 
neste caso há um detalhe. Como o subnível mais energético estaria quase completo com 
os 9 elétrons, uma situação energética mais estável é alcançada mediante a promoção de 
um dos elétrons do subnível 4s². 

 
Figura 20. Diagrama de caixas para o nível de  
valência e o subnível mais energético do cobre 
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Assim, podemos associar as propriedades ferromagnéticas à configuração eletrônica 
dos orbitais d do elemento ferro. As mesmas propriedades são observadas para os 
elementos níquel e cobalto.  

O diamagnetismo pode ser associado à configuração eletrônica dos orbitais d do 
elemento cobre, que possuem pares de elétrons com spins opostos. Entretanto este efeito 
repulsivo não é perceptível mediante a utilização de um imã comum. 
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7.2.4 - Experimento 4 – “ Metais e Ametais. ” 

1° Ano – Segundo Bimestre – Eixo Temático: Visão geral da Tabela Periódica. 

Experimento 4 - Materiais e Reagentes: 

• A – Carvão Vegetal; 

• B – Grafite;  

• C – Enxofre; 

• D – Fio de cobre; 

• E – Fita de magnésio metálico; 

• F – Alumínio; 

• G – Pregos de Ferro; 

• H – Sulfato de cobre; 

• I – Vinagre; 

• J – Açúcar; 

                   
Figura 21. Materiais e Reagentes do Experimento 4. 

 
Experimento 4 - Abordagem Didática Proposta: 

O objetivo do 4° experimento é permitir que os educandos explorem as principais 
classes de substâncias estudadas na Química.  

O educando deve exercitar seus conhecimentos sobre as classificações periódicas dos 
elementos, observando características das substâncias disponíveis. 
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Amostra: Principais elementos: Classificação: 

Carvão Vegetal 
Carbono, Oxigênio, Hidrogênio, 

Nitrogênio e Enxofre 
Orgânico Molecular 

Grafite Carbono Inorgânico Molecular 
Enxofre Enxofre Inorgânico Molecular 

Fios de Cobre Cobre Inorgânico Metálico 
Fita de Magnésio Magnésio Inorgânico Metálico 

Alumínio Alumínio Inorgânico Metálico 
Pregos de Ferro Ferro Inorgânico Metálico 
Sulfato de Cobre Cobre, Enxofre e Oxigênio Inorgânico Iônico 

Vinagre Carbono, Hidrogênio e Oxigênio Orgânico Molecular 
Açúcar Carbono, Hidrogênio e Oxigênio Orgânico Molecular 

Tabela 9. Substâncias utilizadas no experimento 4 e suas classificações. 

As amostras das substâncias devem ficar expostas sobre uma mesa, ou uma bancada, 
agrupadas de acordo com as suas classificações. Se possível, destacar placas ou fichas 
informativas ao lado de cada substância contendo seus principais dados físico-químicos, 
tais quais: 

• Ponto de fusão; 

• Ponto de ebulição; 

• Densidade; 

• Solubilidade em água (qualitativa); 

• Condutividade elétrica (qualitativa); 

• Fórmulas moleculares; 

• Modelo estrutural químico (ilustração); 

Ao lado de cada substância deve ter sugestões de testes. Os educandos deverão 
observar as classificações e as propriedades das substâncias e executar os testes.  

É importante que os estudantes questionem as classificações químicas das 
substâncias, comparando o fato de que as composições químicas de algumas destas 
substâncias são semelhantes. Por exemplo, o carvão e o grafite possuem carbono, mas 
pertencem a grupos de classificações diferentes. 

Este tipo de questionamento abre margem para ser discutida a alotropia, como por 
exemplo, a que ocorre entre o grafite e o diamante.  

Também permite debater sobre as origens das substâncias. Além disso, é possível 
despertar a curiosidade para a investigação acerca das suas estruturas químicas e das 
formas como os átomos se interligam nas estruturas.   

Os educandos devem participar deste experimento, utilizando uma tabela periódica 
para identificar as classificações químicas dos elementos que compõem cada uma das 
substâncias. Devem refletir a respeito das substâncias serem classificadas como simples 
ou compostas e sobre as distribuições e configurações eletrônicas dos elementos. 
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Experimento 4 - Proposta Experimental: 

Inicialmente é necessário organizar as substâncias sobre uma bancada, agrupando-as 
de acordo com as suas classificações.  

Em seguida, deve-se dispor ao lado de cada grupo, uma placa mostrando o grupo de 
classificação de tais substâncias.  

Ao lado de cada substância, deve ser disposta uma ficha contendo informações sobre 
suas principais propriedades físico-químicas. 

 
Figura 22. Organização dos materiais utilizados no experimento 4. 

 
Testes sugeridos: 

• Solubilidade em água; 

• Resistência Mecânica a impactos; 

• Maleabilidade; 

• Resistência ao aquecimento sobre uma placa; 

• Queima direta dos metais; 

• Odor; 

• Textura tátil; 

• Condutividade elétrica (opcional). 

Para o teste de condutividade elétrica, será necessário construir um dispositivo de 
teste da seguinte maneira: 
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Materiais necessários para o dispositivo de teste de condutividade elétrica: 

• Bateria elétrica ou pilha (fonte de corrente contínua); 

• Fios condutores; 

• Tesoura; 

• Fita isolante; 

• Pequena lâmpada (compatível com a voltagem da fonte ou vice-versa). 

 
Construção do dispositivo de teste de condutividade elétrica: 

1 – Utilizar a tesoura e cortar três partes iguais de aproximadamente 10 cm, de um fio 
condutor. 

2 – Desencapar as pontas dos fios. 

3 – Conectar dois fios aos terminais da lâmpada; 

4 – Conectar a outra ponta, de um dos fios ligados a lâmpada, diretamente no pólo 
negativo da pilha e prender com um pedaço de fita isolante. 

5 – O terceiro fio deve ter uma de suas extremidades conectada ao pólo positivo da 
pilha. Analogamente, fixar com um pedaço de fita isolante. 

 
Figura 23. Dispositivo para teste de condutividade elétrica. 
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O teste de condutividade elétrica pode ser feito mediante a ligação das pontas dos 
terminais positivo e negativo na estrutura da amostra.  

Se a lâmpada for acesa, está comprovado que o material em questão é um bom 
condutor, caso contrário pode-se considerar que o material é isolante. 

No caso do teste da condutividade elétrica da fita de magnésio, talvez seja necessário 
raspar as pontas da fita, pois com o oxigênio atmosférico cria-se uma camada de óxido 
de magnésio pela superfície da mesma. 
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7.2.5 - Experimento 5 – “ Qual é o Maior Átomo? ” 

1° Ano – Terceiro Bimestre - Eixo Temático: Tabela e Propriedades Periódicas. 

Experimento 5 - Materiais: 

• A – Proveta graduada de 50 mL; 
• B – Fio de cobre; 
• C – Latinha de Alumínio; 
• D – Tesoura; 
• E – Água; 
• F – Funil; 
• G – Balança digital portátil; 

 
Figura 24. Materiais do Experimento 5. 

Experimento 5 - Abordagem Didática Proposta: 

O intuito do 5° experimento é que o educando possa relacionar algumas propriedades 
físicas das substâncias, como massa, densidade e volume, para decidir entre duas 
amostras metálicas, qual delas é feita do elemento que deve possuir o maior raio 
atômico. 

Os elementos químicos em questão são o cobre e o alumínio: 

Elemento (símbolo): Massa Molar (g/Mol): Densidade (g/cm³): 
Alumínio (Al) 26,98 2,69 

Cobre (Cu) 63,55 8,96 
Tabela 10. Dados físicos dos elementos Alumínio e Cobre. 

Estes dados serão fornecidos aos educandos. Eles deverão mensurar volumes iguais 
das duas substâncias utilizando a técnica do deslocamento do líquido.  
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Mediante os valores das densidades e dos volumes aferidos para as substâncias, os 
educandos deverão descobrir a massa de cada amostra. 

Neste momento eles devem perceber que mesmo com volumes iguais, as massas são 
diferentes. Ou seja, a amostra de cobre tem uma maior massa, pois possui a maior 
densidade. 

Eles devem, então, utilizar a balança para conferir se suas estimativas em relação às 
massas estão corretas. 

Feito isto, os alunos agora devem utilizar a balança para obter amostras de massas 
iguais para o cobre e para o alumínio. Eles observarão que os volumes são diferentes. 
Sendo necessário um maior volume de Alumínio para que as massas se igualem. 

Os dois metais apresentam empacotamento compacto cúbico (face centrada) para as 
suas células unitárias. 

 
Figura 25. Empacotamento compacto cúbico 

Pra um mesmo número de átomos, a amostra de cobre apresenta massa maior do que 
a amostra de alumínio. Entretanto, o volume da amostra de alumínio será maior do que 
o volume da amostra de cobre: 

1 mol de Cu(s) ~ 6,022 x10²³ átomos de Cobre ~ 63,55 g  ; Vamostra ~ m/d = 7,1 cm³ 

1 mol de Al(s) ~ 6,022x 10²³ átomos de Alumínio ~ 26,98 g; Vamostra  ~ m/d = 10,0 cm³ 

Tal fato evidencia que a célula unitária formada pelos átomos de Alumínio deve ser 
maior do que a célula unitária formada pelos átomos de cobre. 

 
Figura 26. Representação dos volumes das células unitárias. 
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Para fins didáticos, os educandos podem estabelecer a relação dos volumes das 
amostras de mesmos números de átomos diretamente com os raios dos átomos.  

Observação: Este experimento pode ser aplicado como uma introdução para o 
conteúdo de estequiometria, que será abordado no Segundo Ano do Ensino Médio. 

Experimento 5 - Proposta Experimental: 

Primeiramente, utilizar a tesoura para cortar pequenos pedaços de fios de cobre e de 
tiras de alumínio. 

 
Figura 27. Tiras de cobre e de alumínio. 

Em seguida, deve-se utilizar o funil para adicionar água na proveta, até completar um 
volume de 30 mL. 

 
Figura 28. Proveta com 30 mL de água. 

O educando deverá adicionar, cuidadosamente, as tiras de cobre na proveta, até que o 
volume de água atinja 35 mL. 

Recolher o cobre inserido na proveta, para um recipiente à parte. 

Em seguida, repetir o processo para as tiras de alumínio. 

Após secar, comparar qualitativamente as massas das amostras de cobre e de 
alumínio metálicos. Utilizar as densidades para calcular as massas estimadas das 
amostras. 

 

30 mL 
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 d cobre = 8,96 g/cm³  �  m amostra = d cobre x V amostra = 8,96 g/cm³ x 5 cm³ = 44,8 g. 

d alumínio = 2,69 g/cm³ �  m amostra = d alumínio x V amostra = 2,69 g/cm³ x 5 cm³ = 13,35 g.  

Em seguida, utilizar a balança portátil para aferir as massas e comparar os valores 
experimentais com os valores calculados. (Atenção, utilizar devidamente a função tara 
da balança para não incluir as massas dos recipientes). 

Solicitar que os educandos, então, adicionem mais tiras na amostra de alumínio, até 
que as massas se igualem. 

Observar as diferenças nos volumes: 

V alumínio = m amostra / d alumínio � V alumínio = 44,9 g / 2,69 g/cm³ 

V alumínio = 16, 7 cm3  

Adicionar esta massa de alumínio na proveta contendo 30 mL de água e verificar se o 
volume do líquido será deslocado até aproximadamente 46,7 mL. 

Por fim, comentar que a Lei de Avogadro diz que o número de átomos existentes em 
26,98 gramas de alumínio é (aproximadamente) igual ao número de átomos existentes 
em 63,55 g de cobre. 

Pesar 2,70 g de tiras de alumínio; 

Pesar 6,36 g de tiras de cobre; 

Calcular e medir os volumes por deslocamento: 

V cobre = 6,36 g / 8,96 g/cm³ � V cobre = 0,7 mL 

V alumínio = 2,70 g / 2,69 g/cm³ � V Alumínio  ~ 1,0 mL 

Com base nos volumes, sabendo que os números de átomos nas duas amostras são 
iguais, perguntar aos estudantes qual elemento possui o maior raio atômico. 
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7.2.6 - Experimento 6 – “ Transformação Covalente-iônica. ” 

1° Ano – Terceiro Bimestre - Eixo Temático: Ligações Químicas. 

Experimento 6 - Materiais e Reagentes: 

• A – Bexiga de festa de aniversário; 

• B – Canudos; 

• C - Fita adesiva; 

• D – Água;  

• E – Cloreto de cálcio – CaCl2(s) 

• F – Tubo vazio de lâmpada incandescente; 

• G – Queimador; 

• H – Suporte para queimador; 

            
 Figura 29. Materiais do experimento 6. 

 

Experimento 6 - Abordagem Didática Proposta: 

O 6° experimento busca explorar algumas características relacionadas aos compostos 
covalentes e aos compostos iônicos.  

A respiração humana tem como principal característica o consumo de gás oxigênio 
atmosférico e a produção de gás carbônico. Estas duas substâncias são moléculas, isto é 
realizam ligações interatômicas do tipo covalente. 
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Figura 30. Moléculas dos gases oxigênio e carbônico. 

O gás carbônico possui uma propriedade bastante especial. Quando borbulhado em 
água suas moléculas se dissolvem formando ácido carbônico. 

 

O ácido carbônico, por sua vez, é um ácido fraco e estabelece equilíbrios de 
dissociação ácida que levam a formação de íons hidrogenocarbonato e carbonato 
respectivamente. 

 

O ânion carbonato é capaz de estabelecer ligações com o cátion cálcio, formando um 
composto iônico pouco solúvel em água. O sal inorgânico carbonato de cálcio. 

 

Figura 31. Formação de precipitado de carbonato de cálcio. 
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Podemos utilizar o sal cloreto de cálcio, que é muito solúvel, para liberar por 
dissociação iônica, íons Ca2+ e Cl- em solução. 

Esta é uma forma fácil de mostrar a conversão de um composto puramente covalente 
em um composto de natureza iônica. 

 
Experimento 6 - Proposta Experimental: 

Primeiramente, deve-se organizar devidamente o tubo de lâmpada vazio, que será o 
nosso frasco de fundo redondo, e posicionar no suporte para o queimador. Em seguida, 
deve-se posicionar o queimador diretamente sob o tubo. 

Transferir um pouco de água para o interior do tubo. Ligar o queimador até iniciar a 
fervura da água. Esta etapa tem por finalidade expulsar o gás carbônico que se dissolve 
naturalmente na água. 

 
Figura 32. Expulsando CO2 dissolvido na água. 

Após o processo de expulsão do gás carbônico, desligar o queimador e transferir um 
pouco de cloreto de cálcio para o tubo, e agitar para formar uma mistura homogênea. 

Enquanto o sistema esfria, o educando deve encher a bexiga de festa de aniversário, 
ele deve ser orientado para não amarrar a bexiga.  

Quando a bexiga estiver cheia de ar (rico em gás carbônico), a sua ponta deve ser 
segurada e presa em um canudo.  

Utilizar a fita adesiva para fixar o canudo ao balão, sem que se deixe escapar o ar. 



 

113 

 

 
Figura 33. Bexiga contendo CO2(g) acoplada ao canudo. 

Solicitar que o educando insira a ponta do canudo no interior do tubo, de modo esteja 
imersa na solução aquosa de cloreto de cálcio. 

Liberar, de maneira controlada, a saída de ar do balão, de modo que o gás carbônico 
seja borbulhado na solução. 

 
Figura 34. Sistema para borbulhar CO2(g) na solução de Ca2+

(aq). 

Observar que a solução ficará turva. Esperar a sedimentação do sólido promovida 
pela ação da gravidade e então decantar a água. 

Discutir com a turma sobre a natureza do sólido formado a partir do gás liberado pela 
respiração. 
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7.2.7 - Experimento 7 – “ Rompendo ligações metálicas. ” 

1° Ano – Quarto Bimestre - Eixo Temático: Ligações Interatômicas. 

Materiais e Reagentes: 

• A – Fita de Magnésio; 
• B – Tesoura; 
• C – Tubos de ensaio; 
• D – Pregador com haste comprida; 
• E – Vela; 
• F – Ácido clorídrico 10% (V/V); 
• G – estante de madeira para tubo de ensaio; 
• H – pinça; 
• I – Funil de vidro; 
• J – Caixa de palitos de fósforo; 

 
 Figura 35. Materiais do experimento 7. 

 

Experimento 7 - Abordagem Didática Proposta: 

O objetivo do 7° experimento é permitir que o educando observe a reação que o 
ácido clorídrico pode realizar com alguns metais. 

Este experimento consiste em produzir uma solução aquosa de cloreto de magnésio a 
partir da reação entre o magnésio metálico e o ácido clorídrico. 
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Cada mol de Magnésio metálico reage com dois moles de ácido clorídrico. Um dos 
produtos formados é o gás hidrogênio. 

Este gás é combustível, pode ser capturado em um tubo de ensaio e prontamente 
queimado.  

 

Quando o vapor d’água formado, atinge uma superfície de baixa temperatura, a água 
é condensada e forma gotículas sobre a superfície. Como a queima ocorre no interior do 
tubo, é possível atestar gotículas de água formadas nas paredes internas. 

Como podemos perceber, este experimento abre margem para discutir as ligações 
metálicas, o rompimento entre a ligação covalente do gás hidrogênio e do gás oxigênio 
para a formação de ligações covalentes entre átomos de hidrogênio e oxigênio na água, 
além de permitir discutir a formação de íons magnésio (Mg2+) e cloreto (Cl-) que 
permanecerão em solução aquosa. 

Experimento 7 - Proposta Experimental: 

O primeiro passo é utilizar a tesoura para cortar pequenos pedaços da fita de 
magnésio metálico. Utilizar a pinça para adicionar estes pequenos pedaços do metal 
diretamente no fundo de um tubo de ensaio. 

 
Figura 36. Tubo de ensaio com plaquetas de magnésio. 

Acomodar devidamente o tubo na estante. Adaptar o funil de vidro ao tubo de ensaio 
e, cuidadosamente adicionar gotas de ácido clorídrico até cobrir a amostra. Perguntar 
aos educandos a natureza das bolhas formadas no meio reacional. 
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Figura 37. Reação do ácido clorídrico com o magnésio. 

Enquanto a reação está sendo processada, solicitar que um educando adapte outro 
tubo de ensaio ao pregador de haste longa. Em seguida solicitar ao educando que 
posicione a abertura deste segundo tubo de ensaio diretamente sobre a abertura do tubo 
onde a reação está sendo processada. 

 
Figura 38. Captação de H2(g) para o segundo tubo de ensaio. 

Enquanto isso, solicitar que um terceiro educando utilize os palitos de fósforo para 
acender a chama em uma vela, em uma região um pouco afastada de onde ocorre a 
reação do metal com o ácido. 

Se necessário, adicione mais algumas gotas do ácido clorídrico até que todo o metal 
reaja. 

Após alguns minutos o professor deve levar o tubo contendo gás hidrogênio para 
perto da vela e, cuidadosa e ligeiramente, aproximar a abertura do tubo sobre a chama. 
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Figura 39. Combustão do H2(g). 

Deve ser ouvido um estampido, e deve ser observada a formação de gotículas de 
água nas paredes internas do tubo. 

Discutir com os educandos acerca das ligações químicas rompidas e formadas 
durante os processos, bem como as naturezas das substâncias participantes. 
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7.2.8 - Experimento 8 – “ Semelhante dissolve semelhante. ” 

1° Ano – Quarto Bimestre - Eixo Temático: Interações Intermoleculares. 

Experimento 8 - Materiais e Reagentes: 

• A – Tubos de Lâmpadas incandescentes; 

• B – Propanona Pura; 

• C – Água; 

• D – Raspas de isopor (poliestireno); 

• E – Funil de vidro; 

• F - Suporte para o Queimador; 

• G - Detergente; 

• H - Óleo de soja; 

• I - Azeite de Oliva; 

 
Figura 40. Materiais experimento 8. 

 
Experimento 8 - Abordagem Didática Proposta: 

O 8° experimento tem por objetivo estudar as interações intermoleculares de 
solventes polares e apolares com diversos tipos de substâncias. Também é de interesse 
discutir acerca dos detergentes e como estas substâncias interagem com substâncias 
polares e apolares. 

A primeira etapa deste experimento consiste em adicionar raspas de isopor 
(poliestireno) em dois tubos de ensaio, e em seguida, adicionar água em um deles e 
acetona (propanona) P. A. ao outro. 

Poderá ser observado que, no tubo contendo água, a raspa de isopor ocupará a 
superfície do líquido. Enquanto que no tubo contendo acetona pura, a raspa de isopor 
será completamente dissolvida. 
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O isopor é um polímero, derivado do petróleo, denominado de poliestireno, ou seja, é 
a repetição de diversas unidades monoméricas de estireno: 

 
Figura 41. Estireno e Polímero, respectivamente. 

O isopor é o produto de um procedimento industrial em que o poliestireno, em forma 
de pequenas esferas, é tratado com solventes extremamente voláteis em condições 
especiais de temperatura e pressão.  

 
Figura 42. Isopor – Poliestireno e ar aprisionado. 

Nesta forma, grande parte da estrutura do isopor é composta de ar, portanto a 
estrutura final possui um grande volume e uma massa relativamente pequena. Este fato 
atribui baixa densidade ao material. 

Observe que o estireno é uma molécula, ou seja, é um composto covalente. Ele é 
formado por um anel aromático ligado com uma cadeia lateral de dois carbonos 
insaturados por uma ligação dupla. 

No polímero, esta ligação dupla é rompida de modo que várias unidades do 
monômero estabeleçam ligações simples entre si. 
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Devido a sua baixa densidade, o isopor flutua na água. A água é um composto 
inorgânico em que as moléculas realizam interações fortemente polares, as denominadas 
Ligações de Hidrogênio. 

As interações intermoleculares na água são muito diferentes das interações 
intermoleculares que ocorrem no isopor. As moléculas de isopor possuem, 
relativamente, baixa polaridade.  

Portanto, as moléculas de água interagem preferencialmente entre si, e não dissolvem 
o isopor. 

No caso da acetona pura, as moléculas possuem uma carbonila localizada entre dois 
átomos de carbonos saturados: 

 

 
Figura 43. Estrutura da propanona. 

Trata-se de uma molécula orgânica (composto covalente), com polaridade inferior a 
da água e, capaz de enfraquecer as ligações entre os monômeros do poliestireno. 

Com o enfraquecimento das ligações entre os monômeros, o ar aprisionado na 
estrutura do isopor escapa. É possível observar vapores exalando da mistura enquanto o 
isopor é dissolvido. 

A segunda etapa do experimento é baseada nas interações entre óleo de soja, água, 
azeite de oliva e detergente. 

Realizam-se seis misturas: 

Mistura: Componentes: 
I Água + óleo 
II Água + Azeite 
III Água + Detergente 
IV Óleo + Azeite 
V Óleo + Detergente 
VI Azeite + Detergente 

Tabela 11. Misturas do experimento 8 – segunda etapa. 
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ATENÇÃO: Este teste é puramente qualitativo, não é necessário que seja realizado em 
larga escala. 

Os educandos devem observar que em I e II as amostras são imiscíveis, portanto 
permanecem como misturas heterogêneas onde o componente menos denso ocupa a 
superfície.  

Conforme mencionado anteriormente, as moléculas de água realizam interações 
intermoleculares extremamente polares (Ligações de Hidrogênio). Enquanto que as 
interações entre as moléculas dos componentes do azeite e do óleo possuem 
determinada semelhança, pois ambas as substâncias possuem estruturas químicas que 
apresentam longas cadeias carbônicas. 

Sendo assim, os educandos devem observar que a amostra IV possui componentes 
miscíveis. 

Os detergentes são constituídos por moléculas que possuem uma parte estrutural 
polar e uma parte estrutural apolar, são sais orgânicos de cadeias longas. Assim sendo, 
esta substância tem a possibilidade de se misturar com moléculas polares ou apolares. 

 
Figura 44. Estrutura molecular genérica de um detergente. 

Dependendo da natureza da substância misturada ao detergente, ocorre a orientação 
das moléculas do detergente de forma a envolver as moléculas do componente 
adicionado.  

Esta orientação se dá, logicamente com a parte que possui maior afinidade 
intermolecular pelas moléculas do componente adicionado. As estruturas formadas são 
denominadas micelas. 
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Figura 45-A. Micelas formadas por afinidade a partículas apolares; Figura 45-B. Micela formada por 

afinidade a partículas polares. 

Os educandos devem evidenciar que as amostras III, V e VI são miscíveis. 

Experimento 8 - Proposta Experimental: 

Etapa 1 – Interações intermoleculares com o poliestireno. 

Primeiramente é necessário separar dois tubos de Lâmpadas incandescentes que 
estejam vazios e devidamente higienizados. 

Em seguida, devem-se adicionar raspas de isopor em ambos os tubos. Colocam-se 
ambos os tubos contendo as raspas de isopor sobre dois suportes de queimador. 

Em seguida, os educandos devem utilizar o funil para transferir respectivamente água 
e acetona para ambos os tubos. Solicitar que os educandos observem o que ocorre e que 
anotem suas observações. 

 
Figura 46. Sistemas Água + Isopor e Acetona + Isopor, respectivamente. 

Requisitar que eles elaborem respostas que justifiquem os fatos de o isopor não ter se 
dissolvido na água, mas ter se dissolvido na acetona pura. Perguntar para onde foi o 
isopor que inicialmente estava no tubo antes da acetona ter sido adicionada. 
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Adicionar mais raspas de isopor no tubo da acetona até que se forme corpo de fundo.  

 
Figura 47. Formação de corpo de fundo no tubo com acetona. 

- Discutir acerca da natureza do sólido formado e da solubilidade máxima com os 
alunos.  

- Discutir sobre a formação de corpos de fundo em soluções saturadas. 

 
Etapa 2 – interações intermoleculares com água, óleo, azeite e detergente: 

Após higienizar todo o material utilizado na Etapa 1, devem-se organizar seis tubos 
de lâmpadas incandescentes vazios sobre seis suportes para queimador. Estas estruturas 
devem ser dispostas lado a lado sobre uma bancada ou uma mesa. 

 Figura 48. Disposição dos tubos para a segunda etapa do experimento 8. 

Numerar os tubos de I a VI. Utilizar o funil para transferir respectivamente, volumes 
iguais de: 

• Água + Óleo – Tubo I; 

• Água + Azeite – Tubo II; 

• Água + Detergente – Tubo III; 

• Óleo + Azeite – Tubo IV; 

• Óleo + Detergente – Tubo V; 

• Azeite + Detergente – Tubo VI; 
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Solicitar que os educandos observem o que ocorre, e que anotem os resultados em 
seus cadernos. 

 Figura49. Observações após misturar os componentes nos respectivos tubos enumerados de I a VI. 

Solicitar que eles forneçam respostas, individuais, que justifiquem o fato de que 
algumas das amostras são de componentes miscíveis enquanto que outras são de 
imiscíveis.  

Relacionar as composições químicas das substâncias aos tipos de interações 
intermoleculares realizadas. 

Observação: Utilizar o detergente para limpar todos os tubos. 
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8.0 – Resultados Esperados: 

Espera-se que este trabalho possa contribuir significativamente para difundir a 
introdução de experimentos de química em aulas destinadas a turmas de Ensino Médio. 

Que os professores que tenham acesso a este trabalho estejam motivados para 
modificar e criar experimentos. Que assim possamos aumentar as alternativas práticas 
de ensino passíveis de serem executadas em salas de aula.  

 Em larga escala, almeja-se dotar o educando de curiosidade e desejo investigativo 
sobre as propriedades da matéria, bem como sobre as transformações químicas.  

Assim, espera-se obter uma melhoria no índice de aprendizagem das ciências exatas, 
sobretudo na área de Química. 

Atestando uma resposta positiva e satisfatória decorrente das aplicações deste 
trabalho, almeja-se elaborar outras práticas em microescala para as próximas séries do 
Ensino Médio. 
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Sub-anexo 1: Queimador em microescala. 

 
Figura 50. Materiais para improvisar um queimador. 

O queimador é uma estratégia útil para suprimir a ausência de um Bico de Bünsen. Ele 
pode ser improvisado mediante a utilização dos seguintes materiais:  

• A – Frasco vazio de remédios homeopáticos, com tampa. 

• B – Barbante de espessura grossa; 

• C – Tubo metálico de antena de rádio; 

• D – Serrinha; 

• E – Tesoura; 

• F – Álcool 96 °GL; 

 

 

Procedimento: 

Primeiramente utilize a tesoura para furar o centro da tampa do frasco homeopático; 
Posteriormente, utilize a serrinha para destacar um pedaço do tubo de antena de rádio; 
Em seguida conecte o pedaço do tubo diretamente no orifício da tampinha; O próximo 
passo é trançar o barbante e passá-lo através do tubo de antena acoplado na tampa; 
Adicionar álcool no interior do frasco e tampá-lo. Atente ao fato de que é necessário 
embeber o barbante no álcool. O álcool subirá pelo barbante de acordo com o fenômeno 
de capilaridade.  

Observação, não aperte muito a tampa do recipiente. 
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Sub-anexo 2: Suporte em microescala para queimador. 

O suporte para queimador é um tripé de metal capaz de sustentar placas e tubos 
diretamente acima do queimador. É uma alternativa útil quando não se tem uma tela de 
amianto. 

 
Figura 51. Materiais para improvisar um suporte de queimador. 

Pode ser improvisado em microescala a partir dos seguintes materiais: 

• A - Latinha de alumínio; 

• B – Alicate de corte; 

• C – Luvas grossas; 

• D – Alicate comum; 

• E – Tesoura;  

 

Procedimento: 

Primeiramente proteja as mãos com as luvas e use o alicate de corte para fazer o tripé. 
Considere que o fundo da latinha deve estar voltado para cima, pois é nesta cavidade 
que apoiaremos os tubos; Em sequência, ajuste a altura de modo que a chama possa 
atingir o fundo da lata; Ainda com as mãos protegidas, utilize a tesoura para corrigir o 
corte, eliminando qualquer parte pontiaguda remanescente; Posteriormente, utilize o 
alicate comum e faça dobras nas partes da latinha que foram cortadas, justamente para 
evitar acidentes e ferimentos.  

Observação, cuidado para não tocar neste material quando ele for aquecido. 
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1.0 – Resumo: 

 
Este é o segundo volume de uma seqüência composta por um trabalho didático-
pedagógico contendo três volumes relacionados à disciplina de Química, direcionados 
aos professores e educandos do Ensino Médio. Resgatando ideais previamente 
descritos, devotamos labor com a finalidade de desenvolver atividades práticas que 
permitam facilitar as relações de Ensino-Aprendizagem dos conteúdos de Química 
previstos para serem abordados durante o Segundo Ano do Ensino Médio. Conforme 
problematizado no volume anterior: o exercício do magistério em uma perspectiva 
puramente expositiva e dogmática contribui para a falta de interesse dos 
educandos pela disciplina de Química. Ao buscarem uma aprendizagem mecânica, 
nas perspectivas da Teoria da Aprendizagem significativa (Ausubel, D. P.), os 
educandos, em geral, tendem a executar esforços para decorar conceitos e mecanismos 
abstratos. A tentativa de reter informações com pouco ou nenhum significado implica 
em desgaste mental e desmotivação, o que por sua vez conduz ao insucesso na 
aprendizagem. Isto é preocupante, pois, analisando os impactos em ampla escala, 
podemos perceber os reflexos diretamente sobre a qualidade da educação em nível 
nacional. As propostas contidas neste trabalho buscam integrar o caráter experimental 
inerente às disciplinas das Ciências da Natureza, o qual é inseparável do 
desenvolvimento histórico da disciplina de Química, à Teoria da Aprendizagem 
Significativa de David P. Ausubel e aos conteúdos programáticos para o Ensino de 
Química, previstos no Currículo Mínimo disponibilizado pela Secretaria de Educação 
do Estado do Rio de Janeiro – SEEDUC-RJ. Para desempenhar esta tarefa, busca-se 
considerar as características da Educação Básica Nacional, contornando algumas das 
principais dificuldades e promovendo experimentos interativos que permitam aos 
educandos compreender e analisar criticamente os fenômenos relacionados à 
transformação da matéria, a partir de uma perspectiva compatível com o contexto 
histórico da disciplina, isto é, partindo da experimentação e da observação para o 
tratamento teórico e conceitual dos conteúdos. 
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2.0 – Introdução: 

Retomando a linha de raciocínio construída no primeiro volume deste conjunto, 
levantamos a idéia de que os conhecimentos que alicerçam disciplina de Química são 
resultantes de um processo histórico baseado na observação e experimentação. 
[1][2][3][4][5] 

 
 Tais conhecimentos foram, ao longo dos anos, amplificados pela aplicação do 

Método Científico sobre fenômenos relacionados às transformações da energia e da 
matéria. Este movimento intelectual reflete que o conhecimento é construído em etapas 
e que a aquisição de novos conhecimentos permite a elaboração de novas ferramentas 
para que se possam realizar outras observações através de novos experimentos. [1][2][3][5] 

 
Tal característica revela a relação de diálogo entre ciência e a tecnologia, onde a 

evolução de uma amplia os horizontes da outra. A evolução da Teoria Atomística, por 
exemplo, retrata que a produção de conhecimento permite que se desenvolva a 
tecnologia, e conseqüentemente se produza mais conhecimento. [1][2][3][7][8] 

 
 Conforme mencionado no volume anterior, a Atomística nasceu na Antiga Grécia, 

idealizada pelos filósofos Leucipo e Demócrito, há séculos antes de Cristo e num 
contexto em que nada se possuía qualquer evidência concreta da existência de átomos. 
Nesta época havia poucos recursos materiais para a realização de pesquisas e as bases 
fundamentais do conhecimento clássico começavam a ser desenvolvidas. [1][2][3][4][5] 

 
Uma evolução marcante para a teoria foi alcançada somente após muito tempo, no 

Séc. XIX, quando o cientista inglês John Dalton elaborou um dos primeiros modelos 
de representação do átomo. Com o passar dos anos, uma série de novos estudos e 
conceitos foram desenvolvidos, ferramentas construídas e os testes realizados 
mostravam que as assunções de Dalton não eram suficientes para explicar a natureza 
elétrica da matéria. [1][2][3][7][8] 

 
J. J. Thomson, utilizando conceitos científicos desenvolvidos até então, elabora uma 

nova metodologia experimental que lhe permite perceber a existência dos elétrons 
como constituintes da matéria. Estas descobertas se ocorreram logo no início do Séc. 
XX, e revolucionaram a sociedade. [1][2][3][7][8] 

 
Poucos anos após a descoberta de Thomson, ainda no Sèc. XX, o cientista Ernest 

Rutherford propôs novos experimentos baseados em princípios e conceitos de 
radioatividade. Assim comprovou que os elétrons não estão incrustados nos núcleos 
atômicos, e que há uma distância considerável entre o núcleo atômico e os elétrons. 
[1][2][3][7][8] 

 
Logo em seguida, Niels Bohr aplicou conceitos da proeminente área da mecânica 

quântica para explicar algumas limitações do modelo atômico proposto por Rutherford. 
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Ele lançou mão de conceitos de energia, estabelecendo postulados como o de que  os 
elétrons residem em níveis quantizados de energia ao redor do núcleo. Assim, abriu 
margem para o desenvolvimento de conhecimentos até então ocultos aos grandes 
estudiosos da época. [1][2][3][7][8] 

 
 Todas as descobertas relatadas ocorreram sucessivamente e os intervalos de tempo 

entre cada uma delas diminuiu gradativamente. Cada uma destas descobertas permitiu 
ao homem desenvolver tecnologia para melhorar a qualidade das pesquisas, bem 
como as condições de vida. Possibilitou o desenvolvimento de novos materiais, 
aparelhos eletrodomésticos, ferramentas de trabalho e de pesquisa, alimentos, fármacos 
etc.  [1][2][3][7][8] 

 
 O conhecimento adquirido promove a obtenção de mais conhecimentos e impacta 

diretamente na sociedade. A educação dos indivíduos mostra-se necessária para que 
vivamos em uma sociedade com menos desigualdades e que preserve o respeito aos 
valores do ser humano e a natureza. [1][2][3][4][9] 

 
A Química é um dos pilares da sociedade contemporânea e seus conceitos não devem 

ser dissociados da ética, tão menos da filosofia. Compreender criticamente a Química, 
como disciplina escolar, é uma atividade complexa e que requer estratégias e 
metodologias de ensino. [1][2][3][7][8][9] 

 
Evidentemente, a linha de desenvolvimento histórico da disciplina mostra que o 

tratamento dos conteúdos disciplinares não deve ser meramente reduzido a aulas 
expositivas, pois este movimento é antagônico ao próprio desenvolvimento histórico 
científico e pode cercear a aprendizagem significativa de muitos educandos. 
[1][2][3][5][12][13][14] 

  
Resgatando os preceitos da Teoria da Aprendizagem significativa, os processos de 

aprendizagem são alicerçados sobre uma base de conhecimentos prévios que os 
educandos já possuem acerca do objeto de estudo (os subsunçores). [12][13][14] 

 
A aprendizagem significativa é uma atividade de percepção de significados, ela se 

opõe a aprendizagem mecânica (caracterizada pela tentativa em reter grande 
quantidade de informações com pouco ou nenhum significado). A experimentação é 
uma atividade que permite, através da observação, construir uma base bem alicerçada de 
subsunçores. [12][13][14] 

 
 Para a edificação de uma sociedade mais justa, com cidadãos bem informados e 

capazes de estabelecer ponderações críticas acerca de consumo e de questões 
ambientais, é necessário melhorar a qualidade do ensino como um todo. [1][2][3][7][8][9] 

 
Para isto, este trabalho busca incentivar a elaboração de experimentos que possam 

ser facilmente realizados a fim de instigar os educandos de Nível Médio, de modo a 
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exercitar seus sentidos para construir, através da observação, uma base de informações 
que permita a aquisição de significados nos conteúdos a serem estudados, fomentando 
assim, aprendizagens significativas. [12][13][14][15][16][17][28] 

 
3.0 – Objetivos: 

� Objetivos Gerais:  

1. Desenvolver experimentos de Química em microescala que possam ser realizados 
em escolas de nível médio; 

 
2. Elaborar propostas para conduzir tais experimentos; 

3. Destacar pontos de reflexão e sugestões para suscitar a conscientização dos 
educandos. 

 
� Objetivos Específicos: 

1. Propor experimentos que se enquadrem nas diferentes áreas da Química: 
 

• Química Geral e Inorgânica; 

• Físico-Química; 

• Química – Orgânica;. 

 
4.0 – Referenciais Teóricos: 

Os principais referenciais utilizados como base teórica deste trabalho são: 

Contribuições Pedagógicas Gerais: 

� David Ausubel – The Acquisition and Retention of Knowledge; 

Contribuições Pedagógicas Específicas: 

Ensino Superior: 

� Peter Atkins – Princípios de Química; 

� Douglas Skoog – Fundamentos de Química Analítica; 

Ensino Médio: 

� Usberco e Salvador – Química (Volumes 1, 2 e 3); 
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5.0 – Perfil Educacional:  

A sistemática disposta neste texto foi elaborada para ser direcionada às turmas de 
Ensino Médio. Sua aplicação pode ocorrer em instituições públicas ou privadas. 

6.0 – Metodologia: 

Etapa 1: Esquematizar o programa letivo de Química de uma escola de Ensino Médio: 

Nesta etapa, utilizou-se o Currículo Mínimo de Química do Estado do RJ como 
referência. Mediante a divisão dos conteúdos dispostos neste documento, foram 
selecionados alguns pontos para o desenvolvimento de experimentos, de propostas 
metodológicas e abordagens didáticas. 

A divisão do conteúdo de Química contido neste documento mostra a seguinte 
organização programática para as subdivisões desta área do saber: 

1° Ano 2° Ano 3° Ano 

Química Geral 
Química Geral Físico-Química 
Físico-Química Química Orgânica 

Tabela 1. Subdivisões da Química ao longo do Ensino Médio. 

A divisão dos conteúdos bimestrais por Série do Ensino Médio se organiza de acordo 
com os seguintes eixos temáticos: 

 1° Ano 2° Ano 3° Ano 

1° Bimestre 

Química, Tecnologia, 
Sociedade e Ambiente. 

Comportamento 
Químico das 
substâncias:  

Ácidos e Bases. 
Equilíbrio Químico. 

Constituição da Matéria. 

Comportamento 
Químico das 
substâncias: 

Sais e óxidos. 

2° Bimestre 

A linguagem da 
Química – Construção 

do modelo atômico. 

Representação e 
quantificação da 

matéria. Eletroquímica. 
Visão geral da Tabela 

Periódica. 
Cálculos 

estequiométricos. 

3° Bimestre 

Tabela e Propriedades 
Periódicas. 

Misturas 
Multicomponentes. Química Orgânica: 

Grupos Funcionais. 
Ligação Química. Termoquímica. 

4° Bimestre 
Ligações interatômicas. 

Termoquímica e 
espontaneidade de 
reações químicas. 

Química Orgânica: 
Biomoléculas e 

Polímeros. Interações 
Intermoleculares. 

Cinética. 

Tabela 2. Distribuição dos eixos temáticos bimestrais por série do Ensino Médio. 
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Ao todo, desde a primeira série ao final da terceira série, há vinte eixos temáticos. 
Em cada bimestre, dentro de cada eixo temático figuram alguns conteúdos disciplinares 
que devem ser abordados.  

Os conteúdos passíveis de experimentação foram selecionados de acordo com as 
tabelas 3.1, 3.2 e 3.3. 

1° Ano do Ensino Médio 

1° Bimestre 

- Transformações químicas e 
transformações físicas. 
- Estados físicos da matéria. 
- Propriedades físicas da matéria. 

- Substâncias Puras e Misturas. 
- Processos de separação de misturas. 
- Leis ponderais de Lavoisier e Proust. 
- Substâncias simples e compostas. 

2° Bimestre 
- Distribuição eletrônica. 
- Diferenciar íons, átomos e 
moléculas. 

- Classificações periódicas dos 
elementos. 

3° Bimestre - Propriedades periódicas e não-
periódicas dos elementos. 

- Os diferentes tipos de ligações 
químicas. 
- Compostos iônicos, metálicos e 
covalentes e suas propriedades. 

4° Bimestre - Formação de ligações 
interatômicas. 

- Solubilidade de compostos orgânicos 
e inorgânicos. 
- Moléculas orgânicas. 

Tabela 3.1. Seleção de conteúdos por eixos temáticos bimestrais – 1° Ano. 

 

 

2° Ano do Ensino Médio 

1° Bimestre 

- Conceitos de acidez e de 
basicidade. 
- Escala de pH. 
- Principais ácidos inorgânicos e 
orgânicos. 
- Principais bases inorgânicas e 
orgânicas. 

- Reações de neutralização. 
- Principais sais orgânicos e 
inorgânicos. 
- Óxidos iônicos e moleculares. 
- Formação da chuva ácida. 

2° Bimestre 

- Relacionar massa atômica, massa 
molecular e massa molar. 
- Constante de Avogadro. 
- Estimar a quantidade de matéria 
de um gás usando a equação do 
gás ideal. 

- Balancear equações químicas. 
- Utilizar as Leis de Proust e de 
Lavoisier nos cálculos 
estequiométricos. 
- Relacionar a estequiometria com 
processos industriais ou do dia a dia.  

3° Bimestre 
- Conceitos de soluções, colóides e 
suspensões. 
- Concentrações de soluções.  

- Reações endotérmicas e exotérmicas. 
- Entalpia de reação. 
- Relação de Energia com número de 
moles.  
- Características de propriedades de 
Estado. 

4° Bimestre 

- Combustão completa e 
incompleta. 
- Eficiência de combustíveis 
mediante a energia liberada na 
reação. 
- Espontaneidade, entropia, entalpia 
e energia livre de Gibbs. 

- Velocidade de reação. 
- Processos rápidos e processos lentos. 
- Efeitos da concentração, temperatura, 
pressão, estado de agregação e 
presença de catalisador sobre o tempo 
de reação. 

Tabela 3.2. Seleção de conteúdos por eixos temáticos bimestrais – 2° Ano. 
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3° Ano do Ensino Médio 

1° Bimestre 

- Equilíbrio dinâmico em reações químicas (bioquímica); 
- Fatores que perturbam o estado de equilíbrio ( Le Chatelier); 
- Equilíbrio iônico da água, Acidez e Basicidade de Brönsted- Lowry. 
- pH e pOH como equilíbrio. 

2° Bimestre 

- Reações de oxirredução. 
- Reações químicas que produzem energia elétrica. 
- Pilhas e Baterias. 
- Espontaneidade em reações eletroquímicas. 
- Corrosão e reatividade de oxirredução. 
- Eletrólise ígnea e aquosa. 

3° Bimestre 
- Classificação das cadeias carbônicas. 
- Propriedades físicas das substâncias e suas estruturas químicas. 
- Características de substâncias das principais funções orgânicas. 

4° Bimestre - Monômeros e Polímeros comerciais e naturais. 
Tabela 3.3. Seleção de conteúdos por eixos temáticos bimestrais – 3° Ano. 

Etapa 2: Leitura dos referenciais teóricos e livros-texto; 

Esta etapa do trabalho consistiu em reunir artigos, livros e trabalhos contendo dados 
históricos e dados de pesquisas que reforçam a visão de que a experimentação é uma 
excelente ferramenta para o desenvolvimento da aprendizagem e contribui efetivamente 
para a construção do conhecimento. 

Foram considerados alguns trabalhos que buscam interpretar e aplicar, em práticas 
escolares, a teoria da aprendizagem significativa de David P. Ausubel.  

Também foram selecionadas obras específicas voltadas para o ensino de Química, 
que trouxeram contribuições para a elaboração dos experimentos em microescala.  

Além disso, foram realizadas pesquisas relacionadas com as aparelhagens, com os 
reagentes e as vias de execuções práticas propostas no trabalho. 

Etapa 3: Elaborar experimentos, com base nos esquemas de conteúdos disciplinares; 

Mediante a análise realizada acerca da estruturação do Currículo Mínimo de Química 
previsto pela Secretaria de Educação do Estado para o Ensino Médio, os conteúdos 
disciplinares que são passiveis de experimentações foram destacados e organizados.  

Os estudos realizados sobre os referenciais teóricos, a análise dos dados de pesquisa 
coletados e a reunião de informações relacionadas ao conhecimento específico dentro da 
disciplina de Química possibilitaram o desenvolvimento de idéias e projetos que 
culminaram em um total de vinte experimentos em microescala.  

Cada experimento se adéqua a um dos eixos temáticos, visando estabelecer relações 
com os conteúdos previstos para cada bimestre.  
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A disposição de propostas experimentais por eixo temático para o Segundo Ano do 
Ensino Médio pode ser observada na tabela 4: 

2° 
Ano 

B1 

Comportamentos Químicos – Ácidos e 
Bases. 

9 – Repolho Roxo ou Colorido? 

Comportamentos Químicos – Sais e Óxidos. 10 – O Ciclo dos Compostos de Cobre. 

B2 
Representação e Quantificação da Matéria. 11 – Sobe Balão. 

Cálculos Estequiométricos. 12 – Micro-Titulação Ácido-Base. 

B3 
Misturas Multicomponentes. 13 – De Metal à Dispersão Coloidal. 

Termoquímica. 14 – Doce Chama. 

B4 
Termoquímica e Espontaneidade de Reações. 15 – Uma Reação Quente.  

Cinética. 16 – Erupção Espumante. 

Tabela 4. Disposição das propostas de experimentos por eixo temático. 

Etapa 4: Proposições de abordagens didáticas para conduzir os experimentos;  

Após a elaboração e a construção dos experimentos, foram sugeridas e relacionadas 
algumas estratégias de abordagens didáticas para estabelecer relativa sintonia entre as 
experimentações e os conteúdos trabalhados em sala de aula. 

Nesta etapa foram considerados aspectos fundamentais dos conteúdos disciplinares e 
pontos importantes para orientar as investigações científicas e a conscientização dos 
educandos.  

 

7.0 – Discussão: 

7.1 – Teorias didático-pedagógicas e pesquisas: 

Segundo a Teoria da Aprendizagem Significativa, o conhecimento é construído em 
etapas a partir de idéias mais gerais para idéias mais específicas ou vice-versa. [12][18] 

 Estas idéias se relacionam com as novas informações a serem aprendidas através de 
conhecimentos prévios denominados subsunçores ou âncoras de aprendizagem. [12][18] 

As âncoras de aprendizagem atribuem significado às novas informações, de modo 
que estas se integrem às estruturas cognitivas dos educandos. [12][18] 

 Segundo esta perspectiva acerca da construção do conhecimento, pode-se 
conjecturar que o educando aprende novos conhecimentos a partir daquilo que ele já 
conhece sobre o objeto de estudo. [12][13][14][18] 

Isto significa que os saberes e experiências prévios alicerçados na estrutura cognitiva 
do educando permitem atribuir significados a informações novas relacionadas de modo 
a facilitar o entendimento e a apreensão das informações. [12][13][14][18]  



 

141 

 

É possível estabelecer um paralelo entre a evolução histórica da Química, a partir do 
desenvolvimento do Método Científico, e a Teoria da Aprendizagem Significativa de 
David Ausubel, para que possamos perceber dois pontos importantes relacionados ao 
caráter experimental da aprendizagem: 

O primeiro ponto consiste no fato de que a observação, a elaboração de hipóteses e 
a experimentação para testar ou validar tais hipóteses constituem uma poderosa 
ferramenta para desenvolver novos conhecimentos científicos e tecnológicos. 
Promovem o raciocínio crítico sobre os conteúdos disciplinares relacionados às ciências 
exatas. [15][16][17][18] 

O segundo ponto se refere ao incentivo que a investigação científica confere à 
aprendizagem. As práticas experimentais atribuem um caráter diferenciado ao estudo e 
desafiam os educandos a encontrarem soluções para diversos problemas. [15][16][17][18] 

Assim, o exercício contínuo do pensamento mediante as observações possibilitam a 
percepção de pontos trabalhados conceitualmente em salas de aula que se relacionam 
com as práticas executadas. [15][16][17][18] 

Ainda sobre os pressupostos da teoria de Ausubel, o inverso da aprendizagem 
significativa é a aprendizagem mecânica. Este processo de aprendizagem é menos 
eficiente, pois requer do educando um esforço demasiado para reter, em sua estrutura 
cognitiva, uma série de informações sem reconhecimento de significados. [18] 

Para realizar esta tarefa o educando tende a executar diversas atividades repetitivas a 
fim de decorar as informações e reproduzi-las, mesmo que não compreenda os seus 
verdadeiros significados. [13][14][18] 

Os processos mecânicos de aprendizagem tendem a ser freqüentes em situações onde 
o professor, que é dotado de fluência na linguagem própria de sua disciplina, utiliza de 
termos e simbologias com quais os educandos ainda não estão familiarizados. [13][14][18] 

Em situações desta espécie, o professor muitas vezes não percebe quais são os 
educandos que possuem dificuldades de acompanhar as aulas. [13][14][18]  

Assim, a falta de perguntas por parte dos educandos, a tentativa de executarem 
métodos de aprendizagens mecânicas, o grande esforço exigido para o aprendizado e, 
muitas das vezes, os resultados ruins nas avaliações, operam em detrimento da 
aprendizagem significativa e desestimulam os estudos nas disciplinas relacionadas. [18] 

Não devemos, pois, acreditar no fato de que a experimentação é um recurso que 
incontestavelmente confere redução da aprendizagem mecânica e aumento da 
aprendizagem significativa. [18] 

A experimentação sem uma abordagem didática e pedagógica adequada pode ser tão 
ineficiente para a aprendizagem quanto uma aula puramente expositiva e técnica em 
sala de aula para uma turma de recém chegados ao Ensino Médio. [18] 
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Revela-se então o importante papel do professor em estar constantemente repensando 
suas práticas didático-pedagógicas. [18] 

É de fundamental importância, para o professor, ter o domínio dos conteúdos 
disciplinares; desenvolver estratégias de abordagem e comunicação; saber identificar os 
principais núcleos de dificuldades dos educandos e utilizar da criatividade para 
selecionar analogias, vocabulário, criar materiais, ilustrações e experimentos que tornem 
límpida a troca de informações, evitando concepções e interpretações polissêmicas dos 
conteúdos disciplinares. [18] 

 
7.2 – Experimentos propostos em microescala:   

7.2.1 – Experimento 9 – “Repolho Roxo ou Colorido?” 

2° Ano – Primeiro Bimestre – Eixo Temático: Comportamentos Químicos – Ácidos e 
Bases. 

Materiais e Reagentes: 

• A – Extrato de repolho roxo; 

• B – 7 Pequenos recipientes de vidro (copos de requeijão);  

• C – Vinagre incolor; 

• D – Água; 

• E – 1 Proveta graduada de 100 mL;  

• F – Hidróxido de Sódio NaOH. 

• G – Limões verdes; 

• H – Água Sanitária; 

• I – Bicarbonato de Sódio (NaHCO3); 
. 

 
Figura 1. Materiais e Reagentes do Experimento 9 – Repolho Roxo ou Colorido? 
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Experimento 9 – Abordagem Didática Proposta: 

O intuito deste experimento é possibilitar que os educandos investiguem os aspectos 
do indicador ácido-base, extrato de repolho roxo, na presença de diversas substâncias 
que conferem diferentes valores de pH.  

O extrato de repolho roxo pode ser facilmente obtido colocando-se folhas de repolho 
em uma panela com água quente e deixando em repouso por alguns minutos. Tal 
procedimento pode ser executado antecipadamente pelo professor, ou em conjunto com 
os educandos de modo a explicar a técnica de extração. 

O extrato de repolho roxo é um indicador ácido-base extremamente versátil devido 
ao fato de apresentar compostos orgânicos que exibem cores extremamente diferentes 
para cada tipo de pH, ácido ou alcalino. 

 
Figura 2. Cores Manifestadas pelo Indicador de pH – Extrato de Repolho Roxo. 

É fundamentalmente importante discutir com os educandos as diferenças entre as 
forças dos ácidos e bases orgânicos e inorgânicos, escrevendo as equações de 
dissociação iônica e resgatando os fundamentos previstos durante a Primeira Série do 
Ensino Médio.  

O professor poderá aproveitar o momento para ressaltar diferenças entre a ionização 
de eletrólitos fortes e de eletrólitos fracos; abordar as escalas de pH e de pOH; 
mencionar as características moleculares de um indicador ácido-base e introduzir as 
princípais características da Química Analítica Qualitativa. 

Experimento 9 – Proposta Experimental:  

O professor pode orientar os educando a formarem seis grupos, sendo cada um dos 
grupos responsável por escolher uma das substâncias: 

� Grupo 1 – Suco de limão; 
� Grupo 2 – Vinagre; 
� Grupo 3 – Água; 
� Grupo 4 – Solução de Bicarbonato de sódio; 
� Grupo 5 – Água sanitária; 
� Grupo 6 – Solução de Hidróxido de sódio (Soda cáustica); 
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Cada grupo deverá preparar um dos copos de vidro com uma quantidade razoável 
(cerca de 150 mL) das substâncias relacionadas acima. 

Poder-se-á conferir um cartão de informações contendo algumas características das 
substâncias escolhidas, como: fórmula química dos principais componentes, tipos de 
uso no cotidiano, importância para a sociedade, informações sobre possíveis riscos 
associados ao consumo e ao uso irregular etc. 

O professor, então, solicitará que os educandos se organizem lado a lado, mantendo 
os copos com as respectivas substâncias, próximos uns dos outros. 

Figura 3. Preparação dos Copos Contendo Cada Substância Escolhida Pelos Respectivos Grupos. 

Utilizando a proveta, o professor distribuirá cerca de 50 mL do extrato de repolho 
roxo para cada grupo, e solicitará que um dos educandos adicione este extrato 
diretamente no copo recém preparado contendo a substância escolhida. 

Figura 4. Transferindo o Indicador de Repolho Roxo Para Cada Copo. 

Em seguida, o professor poderá discutir acerca das diferenças entre as cores, 
mencionando o caráter ácido ou básico das substâncias, a escala de pH, as 
peculiaridades dos diferentes tipos de indicadores de pH etc.  
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Figura 5. As Cores Conferidas Pelas Substâncias Ao Indicador. 

Os educandos deverão anotar suas observações, refletindo sobre as possíveis razões 
para que a mesma substância (extrato de repolho roxo) apresente diferentes colorações 
devido à diferenças nas concentrações de íons H+ ou OH-. 

Assim, o experimento abre margem para a terceira série do Ensino Médio, onde será 
discutida a Química Orgânica.  

Poder-se-á estabelecer relações entre as estruturas das moléculas orgânicas de 
cadeias longas e que apresentam ligações duplas conjugadas com a teoria ácido-base, 
para compreender que esta variação de cores ocorre devido ao fato de que o próprio 
indicador possui compostos orgânicos que são protonados ou desprotonados, alterando 
as configurações eletrônicas em função do pH. 

Além disso, há uma excelente oportunidade para investigar a interação da luz com a 
matéria, diferenciando conceitos como absorção, emissão e reflexão (transmissão) de 
ondas eletromagnéticas. 
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7.2.2 – Experimento 10 – “O Ciclo dos Compostos de Cobre.” 

2° Ano – Primeiro Bimestre – Eixo Temático: Comportamentos Químicos – Sais e 
óxidos. 

Materiais e Reagentes: 

• A – Água; 

• B – Sulfato de Cobre (CuSO4); 

• C – Carbonato de sódio (Na2CO3); 

• D – Queimador (desenvolvido no Volume 1) 

• E – 1 Latinha de alumínio (refrigerante); 

• F – Tesoura; 

• G – Espátula; 

• H – Suporte para aquecimento; 

• I – Papel de filtro (cafeteira); 

• J – Ácido Sulfúrico 1 Molar – H2SO4 ; 

• K – 2 Copos de vidro (requeijão);  

 
Figura 6. Materiais e Reagentes do Experimento 10 – O Ciclo dos Compostos de Cobre. 

Experimento 10 – Abordagem Didática Proposta: 

Os educandos deverão observar características dos sais sulfato de cobre (CuSO4) e 
carbonato de sódio (Na2CO3). As diferentes colorações dos sólidos e das respectivas 
soluções aquosas; deverão equacionar as reações de dissociação destes sais em água; 

Posteriormente, as soluções aquosas de ambos os sais serão misturadas. Assim, a 
combinação do cátion cobre (II) com o ânion carbonato produzirá o sal carbonato de 
cobre (II), o qual é pouco solúvel. 
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O carbonato de cobre (II) possui uma coloração verde, é diferente tanto do sulfato de 
cobre (II) (azul), quanto do carbonto de sódio (branco). Os educandos realizarão uma 
filtração simples para reter esté sólido. 

O sólido retido, então, sofrerá uma reação de decomposição térmica no fundo da 
latinha de alumínio, liberando gás carbônico e formando óxido de cobre (II) (CuO(s)), o 
qual apresenta cor negra. Os educandos deverão equacionar a reação de decomposição 
térmica do carbonato de cobre (II). 

Por fim, o óxido formado deverá ser transferido para um recipiente de vidro 
contendo ácido sulfúrico 1M (H2SO4(aq)) previamente aquecido. Assim, os educandos 
poderão observar a transformação do óxido em um dos reagentes de partida, isto é, no 
sulfato de cobre (II). A solução final ficará azul. 

A reação do óxido de cobre (II) com o ácido sulfúrico formando um sal e água 
permite que o professor discuta as propriedades de óxidos ácidos, óxidos básicos e 
anfóteros. Além disso, os educandos podem resgatar os princípios de ligações químicas, 
classificação de reações químicas e de nomenclatura de compostos inorgânicos. 

Experimento 10 – Proposta Experimental:  

O primeiro passo é preparar duas soluções, uma contendo sulfato de cobre (II) em 
água, e outra contendo carbonato de sódio em água. O ideal é utilizar a balança portátil 
do experimento 9, bem como a proveta graduada, para ter controle em relação as 
massas, volumes e demais quantidades de reagentes a serem utilizados. 

I – 3,2 gramas de sulfato de cobre � 0,02 mol (MMCuSO4 = 160 g)  

    II – 2,2 gramas de carbonato de sódio � 0,02 mol (MMNa2CO3 = 106 g)  

Cada uma das soluções deverá conter 15 mL de água. (Soluções ~ 1,3M) 

Entretanto, o experimento pode ser realizado apenas qualitativamente, utilizando a 
espátula para transferir pouca quantidade de cada sal para um respectivo copo. Não será 
necessário controlar precisamente as quantidades se o intuito do professor é optar por 
não introduzir conceitos de estequiometria por enquanto. 

 
Figura 7. Soluções (I) de sulfato cúprico e (II) de carbonato de sódio. 
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CuSO4(s) � Cu2+
(aq) + SO4

2-
(aq) 

Na2CO3(s) � 2 Na+
(aq) + CO3

2-
(aq) 

O Professor deverá solicitar que os educandos transfiram uma das soluções para o 
copo contendo a outra, e que agitem vigorosamente para homogeineizar a mistura. 
Formar-se-á uma solução saturada com precipitado de cor verde. 

Na2CO3(aq) + CuSO4(aq) � CuCO3(s) + 2 Na+
(aq) + SO4

2-
(aq) 

Uma reação de dupla troca entre os dois sais produzindo um sal pouco sólúvel e uma 
sólução com íons espectadores (sódio e sulfato).  

  
        Figura 8. Solução (III) de carbonato cúprico. 

Solicitar que os educandos posicionem o filtro de cafeteira sobre um dos copos e que 
despejem a solução (III) de carbonato cúprico (CuCO3) de modo a reter o máximo 
possível de sólido formado. Caso haja pouco precipitado, pode-se aquecer a solução 
para vaporizar a água. 

 
Figura 9. Filtrando a Solução (III) Para Reter Carbonato Cúprico Sólido. 
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Utilizar a tesoura para cortar o fundo da latinha de alumínio, fazendo um pequeno 
copo de alumínio. Em seguida, acomodar o fundo da latinha de alumínio sobre o 
suporte do queimador. 

 
        Figura 10. Preparando o Aparato de Calcinação. 

Utilizando a espátula, os educandos deverão raspar todo o carbonato cúprico sólido 
contido no papel de filtro, diretamente para dentro do copo de alumínio posicionado 
sobre o suporte do queimador. Então, o sólido deverá ser aquecido. 

  
Figura 11. Calcinação (Decomposição Térmica) do Carbonato Cúprico. 

Os educamdos acompanharão a transição de cor do sólido, do verde para o negro. Tal 
substância corresponde ao óxido cúprico. 

 
     Figura 12. Transição de Cor do Carbonato para o Óxido. 

CuCO3(s) �  CuO(s) + CO2(g) 
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Após os educandos analisarem os aspéctos físicos do óxido cúprico, transferir um 
pouco do ácido sulfúrico 1 M para um recipiente de vidro, posicionar sobre o suporte 
do aquecedor para elevar a temperatura.  

 
       Figura 13. Aquecimento do Ácido Sulfúrico. 

Atenção: Nunca adicione o ácido na latinha de alumínio, utilize sempre 
recipientes de vidro devidamente seguros e resistentes. 

Utilizar a espátula para transferir o sólido negro para o interior do frasco contendo o 
ácido. Assim, dissolver-se-á, à quente, todo o óxido cúprico no ácido sulfúrico 1 M. Os 
educandos poderão observar que a amostra ficará azul, semelhante a solução de sulfato 
cúprico preparada inicialmente. 

 
   Figura 14. Dissolvendo o Óxido no Ácido Aquecido. 

CuO(s) + H2SO4(aq) � CuSO4(aq) + H2O(l) 

 Este experimento permite analisar aspectos de sais que possuem ânions moleculares, 
bem como as características de reações químicas de dupla-troca onde ocorre 
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precipitação. Assim, o professor terá margem para introduzir conceitos de equilíbrio 
químico, constante de solubilidade e o princípio de Le Chatêlier. 

Além disso, na reação de decomposição térmica do carbonato de cobre, são formados 
dois óxidos: o óxido de cobre (II) e o dióxido de carbono (CO2), um iônico e o outro 
molecular (respectivamente), um óxido-básico e outro óxido-ácido (respectivamente). 
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7.2.3 – Experimento 11 – “Sobe Balão.” 

2° Ano – Segundo Bimestre – Eixo Temático: Representação e Quantificação da 

Matéria. 

Materiais e Reagentes: 

• A – 1 Garrafa PET de 500 mL; 

• B – Bicarbonato de Sódio; 

• C – Vinagre; 

• D – Bexigas de Festas de Aniversário; 

• E – Proveta de 100 mL; 

• F – Fita Adesiva; 

• G – Espátula; 

• H – Um Carretel de Linha; 

 

 
Figura 15. Materiais Para o Experimento 11 – Sobe Balão. 

 
Experimento 11 – Abordagem Didática Proposta: 

Neste experimento os educandos irão confeccionar um aparato para preparar balões 
capazes de flutuar. Pra isto, utilizarão uma garrafa PET de 500 mL, bicarbonato de 
sódio, vinagre comercial e uma bexiga de festas de aniversário. 

Considerando-se que a percentagem de ácido acético no vinagre comercial é de cerca 
de 5% V/V, e que a densidade deste ácido é DAc.Acético = 1,1 g/mL, o educando deverá 
estimar através de cálculos o número de moles deste ácido em 300 mL de vinagre. 

Uma vez conhecido o número de moles de ácido acético presente em 300 mL de 
vinagre, o educando deverá equacionar a reação química que representa a reação entre o 
bicarbonato de sódio e o ácido acético.  
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Em seguida, os educandos irão calcular estequiometricamente a quantidade de 
bicarbonato de sódio que reagiu com o ácido acético contido nos 300 mL de vinagre. 

Para finalizar, mediante a equação química, deverá ser estimado o volume de gás 
carbônico CO2 Liberado na reação, considerando-se as condições naturais de 
temperatura e pressão CNTP. 

O experimento consiste em aprisionar o gás carbônico, produzido na garrafa PET, 
em uma bexiga de festas de aniversário, de modo que o balão flutuará. 

O professor pode aproveitar o experimento, solicitando que um dos educandos 
assopre e encha outra bexiga. Em seguida questionar o motivo pelo qual a bexiga com 
CO2 da garrafa flutuou, mas a bexiga com CO2 proveniente da respiração não flutuou. 

 
Experimento 11 – Proposta Experimental:  

Inicialmente, utilizar a proveta graduada para transferir 300 mL de vinagre comercial 
para o interior da garrafa PET de 500 mL.  

 
       Figura 16. Adição de Vinagre na Garrafa PET. 

Em seguida, calcular em conjunto com os educandos, o número de moles de ácido 
acético contidos neste volume de vinagre comercial: 

Se sabemos que VVinagre = 0,3 L e sabemos que 5% deste volume corresponde ao 
ácido, então : 

VÁc. Acético = VVinagre x 0,05 

VÁc. Acético = 0,3 L x 0,05 

VÁc. Acético = 0,015 L ou 15 mL 
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Então, do volume de vinagre contido na garrafa (300 mL), apenas 15 mL 
corresponde ao ácido acético.  

O próximo passo é utilizar os dados de densidade e massa molar do ácido para obter 
a massa em gramas e o número de moles, respectivamente. 

Sabendo que DÁc. Acético = 1,1 g/mL, e que a massa molar do ácido acético é MMÁc. 

Acético = 60 g/mol. Então: 

DÁc. Acético = mÁc. Acético / VÁc. Acético 

DÁc. Acético x  VÁc. Acético = mÁc. Acético 

mÁc. Acético = 1,1 g/mL x 15 mL 

mÁc. Acético = 16,6 g 

Então o número de moles será: 

nÁc.Acético = mÁc. Acético / MMÁc. Acético 

nÁc.Acético = 16,6 g / 60 g/mol 

nÁc.Acético = 0,28 mol 

Assim conhecemos o número de moles de ácido acético inserido na garrafa PET. 

O passo seguinte consiste em utilizar a espátula para adicionar bicarbonato de sódio 
no interior da bexiga. 

 
   Figura 17. Adição de Bicarbonato de Sódio na Bexiga. 

Posteriormente deve-se solicitar que um dos educandos acople a bexiga no gargalo 
da garrafa PET. Utilizar a fita adesiva para vedar a conexão da bexiga ao gargalo. 
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Figura 18. Acoplando a Bexiga na Garrafa PET. 

Balancear as equações das reações químicas que ocorrerão no interior da garrafa. Em 
seguida, solicitar que o educando despeje todo o bicarbonato contido na bexiga, no 
interior da garrafa. 

Inicialmente o bicarbonato se sódio será dissociado liberando o ânion monovalente 
hidrogenocarbonato. 

NaHCO3(s) � Na+
(aq) + HCO3

-
(aq) 

O ânion hidrogenocarbonato possui caráter básico e reage com o ácido acético 
formando o ácido carbônico (H2CO3), este é um ácido que se dissocia em gás carbônico 
e água: 

HCO3
-
(aq) + H3CCOOH(aq)  �   H2CO3(aq) + H3CCOO-

(aq) 

H2CO3(aq)  �  H2O(l) + CO2(g) 

Então, calcular em conjunto com os educandos, a massa de bicarbonato que irá reagir 
com os 0,28 moles de ácido: 

Podemos observar, através da equação balanceada, que a estequiometria reacional é 
de 1:1, ou seja, se há 0,28 moles de ácido acético, será necessário inserir 0,28 moles de 
bicarbonato de sódio. 

A massa molar do bicarbonato de sódio é MMNaHCO3 = 84 g/mol. Assim, para 100% 
de rendimento, será necessário inserir uma massa de: 

mNaHCO3 = MMNaHCO3 x nNaHCO3 

mNaHCO3 = 84 g/mol x 0,28 mol 

mNaHCO3 = 23,52 g do sal. 

Retirar o balão inflado do gargalo da garrafa e, com cuidado amarrar uma linha para 
prender o balão flutuante.  
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Figura 19. Recolhendo o Balão Flutuante. 

Para firmar os conceitos de estequiometria, estimar em conjunto com os educandos, 
o volume de gás carbônico produzido. Considerar 100% de rendimento, e, que a reação 
ocorre nas CNTP. 

Podemos observar na equação química balanceada, que a proporção de produção 
deste gás também é de 1:1. 

0,28 moles de CO2 nas CNTP apresentam o seguinte volume: 

VCO2 = 22,4L /mol x 0,28 mol 

VCO2 = 6,27 L. 

O gás contido neste balão será praticamente CO2, com uma leve fração do gás 
previamente contido na garrafa PET.  

Se outro balão for inflado com gases provenientes da respiração de um dos 
educandos, a amostra de gás dentro do balão será uma mistura com a presença de outros 
gases mais densos em frações distintas. 

Assim, o balão inflado pelo sistema da garrafa armazena um gás com menor 
densidade em relação ao ar atmosférico. Isto faz com que este balão flutue. 
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7.2.4 – Experimento 12 – “Micro-Titulação Ácido-Base.” 

2° Ano – Segundo Bimestre – Eixo Temático: Cálculos Estequiométricos. 

Materiais e Reagentes: 

• A – 1 Seringa de vidro de 10 mL; 

• B – Espátula; 

• C – Balança digital portátil; 

• D – Suporte retangular de madeira (30 cm X 20 cm); 

• E – Cano de PVC (30 cm); 

• F – Parafuso com cabeça de argola; 

• G – 2 Suportes de metal em L para prateleiras; 

• H – 4 pequenos parafusos com ponta; 

• I – Chave de fenda ou Philips compatível com os parafusos; 

• J – 1 Proveta graduada de 100 mL;  

• K – Hidróxido de Sódio NaOH. 

• L – Fenolftaleína; 

• M – Vinagre Comercial Incolor; 

• N – Água; 

• O – 2 Copos de vidro (requeijão); 

 

 
Figura 20. Materiais Experimento 12 – Micro-Titulação Ácido-Base. 

 Experimento 12 – Abordagem Didática Proposta: 

Este experimento permite introduzir conceitos de análise química. Especificmente 
em se tratando de um método de titulação no qual uma solução de base forte, o 
hidróxido de sódio (NaOH) será utilizada como titulante.  
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Durante o processo de titulação, ocorrerá uma reação de neutralização, em etapas, de 
um ácido fraco. O ácido acético contido no vinagre comercial.  

O indicador utilizado será a fenolftaleína, uma substância que em meio ácido é 
incolor, porém em meio ácido expressa uma coloração rósea. 

 
Figura 21. Fenolftaleína – Indicador Ácido-Base. 

Professor e educandos poderão trabalhar em conjunto na construção de um sistema 
que será utilizado para realizar a micro-titulação. No decorrer das etapas de montagem 
do equipamento podem ser discutidas as funções dos componentes. 

A titulação permite, através da concentração previamente conhecida da solução 
titulante, estipular a concentração de analito ácido na solução da amostra titulada. 
Então, esta prática consiste na preparação de uma solução de NaOH 0,5 Molar para 
determinar experimentalmente o teor de ácido acético no vinagre comercial. 

Inicialmente serão determinadas estequiometricamente as relações em números de 
moles. Posteriormente será determinada a porcentagem V/V utilizando-se dados sobre a 
densidade e a massa molar do ácido acético, bem como o volume de vinagre comercial 
utilizado. 

Esta é uma boa oportunidade para ressaltar os aspectos quantitativos da química em 
um método associado com conceitos de ácido e base previamente trabalhados. 

Experimento 12 – Proposta Experimental:  

Preparação do Sistema de Titulação: 

Parte 1 – Construção de um equipamento de micro-titulação: 

Inicialmente, o professor deve instruir os educandos no processo de confecção de um 
sistema que será utilizado para realizar um procedimento de titulação ácido-base. 
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A primeira etapa da confecção consiste em utilizar a chave de fenda para fixar dois 
suportes em formato de L, na base de madeira Utilize um lápis para marcar os suportes 
a uma distância igual ao diâmetro do cano de PVC. 

 
Figura 22. Fixando os Suportes L na base de madeira. 

A seguir, deve-se inserir o cano de PVC verticalmente entre os suportes e prender 
utilizando a chave de fenda dois dos parafusos de cada um dos lados, para evitar que o 
cano venha a rodar e cair sobre a base de madeira. 

 
Figura 23. Fixando o Cano de PVC nos Suportes em formato L. 

Então, fixamos o parafuso com cabeça de argola na extremidade superior do cano de 
PVC, como mostra a figura abaixo: 

 
     Figura 24. Fixando o Parafuso Argola no Cano de PVC. 

Esta argola deve permitir a inserção da seringa de vidro em seu interior, porém deve 
ser ajustada para fixar a seringa a uma altura relativamente confortável para a 
observação do processo de titulação. 
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Parte 2 – Preparação da solução ácida (A amostra a ser titulada): 

Utilizar a proveta para medir cerca de 5 mL de vinagre incolor comercial, e transferir 
para um dos pequenos copos de vidro. 

 
       Figura 25. Transferindo o Vinagre para o Copo. 

Adicionar algumas gotas de fenolftaleína no interior deste copo e debater com os 
educandos que esta substância é incolor em meio ácido, mas a alcalinização do meio 
transforma sua estrutura química e a substância passará a conferir uma coloração rósea 
em meio básico. 

 
Parte 3 – Preparação da solução básica (O Titulante): 

Utilizando a balança portátil, pesar 0,2 gramas de hidróxido de sódio (NaOH). 
Transferir para o outro copo de vidro e adicionar 10 mL de H2O. 

 
Figura 26. Preparando a Solução Básica de Titulante. 

Transferir os 10 mL de solução do titulante para a seringa de vidro. Em seguida, 
posicionar a seringa no interior da argola fixada ao cano. Posicionando o copo contendo 
a mistura de ácido acético e a fenolftaleína, diretamente abaixo da seringa, completamos 
a montagem do sistema de titulação. 

Execução da prática de micro-titulação ácido-base: 

Organizar os detalhes para o início da titulação. Ressaltar aos educandos que a 
pressão exercida na seringa deve ser precisamente controlada de modo que a cada 
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volume de titulante transferido seja possível observar criteriosamente os aspectos da cor 
do titulado.  

 
Figura 27. Sistema de Titulação em Microescala Completo – Logo Após o Ponto de Viragem. 

Atenção: Não utilizar seringas plásticas para realizar este experimento. 

Esta prática titulométrica proposta é baseada na utilização da seringa como uma 
bureta, onde os educandos deverão controlar bem a taxa de transferência da solução 
básica (titulante) para o interior do copo de vidro contendo a solução ácida (amostra). 

O trabalho deve ser realizado em equipes com três ou quatro integrantes, os quais 
deverão ficar responsáveis por: 

� Adicionar lentamente o titulante na amostra; 
� Registrar precisamente as características da mistura durante a titulação; 
� Identificar precisamente o ponto de viragem; 
� Registrar precisamente o volume de titulante transferido até que se atinja um 

pH próximo do neutro, ou seja, quando a mistura no titulado manifestar uma 
cor levemente rósea. 

Os educandos deverão esquematizar corretamente as reações químicas de ionização e 
de neutralização, devendo prestar atenção nas situações em que ocorrem equilíbrios; 
atribuir a nomenclatura correta aos compostos; saber representar os tipos de ligações 
químicas que ocorrem nas substâncias e as geometrias dos compostos. 

Determinação da porcentagem de ácido acético no vinagre: 

Experimentalmente, o ponto de viragem deve ser atingido quando cerca de 8 mL da 
solução titulante for inserido na amostra ácida. 

0,2 g NaOH � 10 mL titulante 

X � 8 mL titulante 

10 X = 0,2 x 8 

X = 0,16 g de NaOH 

Assim, sabendo-se que a massa molar do NaOH é de 40 g/Mol, temos que: 
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nNaOH = 0,16g / 40 g/Mol 

nNaOH = 0,004 mol de NaOH  

Esta quatidade corresponde a mesma quantidade de moles de ácido acético contidosnos 
5 mL de vinagre comercial, uma vez que a reação tem estequimetria de 1:1 

NaOH(aq)  +  CH3COOH(aq)  �  CH3COO-
(aq)  + Na+

(aq) + H2O(l) 

Assim, como: 

1 mol CH3COOH  =  60 g/Mol 

Então , 0,004 moles de ácido acético = 0,24 g 

A densidade do ácido acético é aproximadamente D = 1,1 g/mL, logo: 

D = m/V � V = m/ D 

V = 0,24 g  / 1,1 g/mL 

V = 0,218 mL 

Assim, dos 5 mL de vinagre comercial, 0,218 mL correspondem apenas ao ácido 
acético: 

5 ml � 100 % 

0,218 mL � y 

5y = 21,8 

y = 21,8 / 5 

y ~ 4,4 % 

 
Então, eststima-se que o teor de ácido acético no vinagre comercial fluta próximo de 4 a 
5%. 
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7.2.5 – Experimento 13 – “De Metal à Dispersão Coloidal.” 

2° Ano – Terceiro Bimestre – Eixo Temático: Misturas Multicomponentes. 

Materiais e Reagentes: 

• A – Fita de Magnésio Metálico; 

• B – 2 longos copos de vidro (de requeijão); 

• C – Ácido Clorídrico 10%; 

• D – Hidróxido de Sódio (Soda); 

• E – Proveta graduada de 100 mL; 

• F – Água; 

• G – Laser; 

• H – Espátula; 

 
Figura 28. Materiais do Experimento13 – De metal a solução coloidal. 

Experimento 13 – Abordagem Didática Proposta: 

O experimento em questão consiste em examinar os aspectos do magnésio em sua 
forma metálica, bem como sua dissolução em ácido clorídrico para a formação de 
cloreto de magnésio. 

O cloreto de magnésio é um sal bastante solúvel em água e a solução deste composto 
é totalmente límpida e incolor.  

A presença do cátion bivalente de magnésio (Mg2+) será atestada mediante a adição 
passo a passo de hidróxido de sódio na solução. 

O hidróxido de sódio é uma base forte. A liberação de ânions hidróxido (OH-
(aq)) 

possibilita a formação de complexos com o cátion magnésio, bem como a formação de 
um particulado extremamente fino na amostra. Tal fato confere a esta mistura 
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multicomponente um aspecto gelatinoso em uma textura denominada dispersão 
coloidal. 

Para finalizar o experimento, os educandos utilizarão o laser para observar a 
ocorrência do efeito Tyndall, quando a passagem de luz através de um meio fluido 
exibe um caminho óptico derivativo da reflexão da radiação eletromagnética no fino 
particulado. 

Experimento 13 – Proposta Experimental:  

O primeiro passo consiste em utilizar a proveta graduada para transferir 150 mL de 
ácido clorídrico (HCl 10%) para o longo copo de vidro. 

 
Figura 29. Adição do HCl 10% no Copo de Vidro. 

Em seguida, solicitar que um dos educandos destaque um fragmento da fita de 
magnésio.  

Permitir que os educandos manuseiem e examinem este material, e depois introduzir 
o fragmento da fita metálica, com cautela, no interior do ácido contido no copo. 

 
Figura 30. Reação do Magnésio metálico com o Ácido Clorídrico. 

Discutir com os educandos acerca da formação de bolhas. Ressaltar o fato de que 
com o passar do tempo todo o metal reagirá com o ácido produzindo sal cloreto de 
magnésio. Esquematizar, juntamente com os educandos, a equação química que 
representa esta reação, destacando os pontos importantes acerca da estequiometria e do 
balanceamento. 
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Mg0
(s) + 2 HCl(aq) � 2 MgCl2(aq) + H2(g) 

2 MgCl2(aq) � 2 Mg2+
(aq) + 4 Cl-

(aq) 

O cloreto de magnésio é um sal extremanete solúvel em água, assim sendo, após a 
reação total do ácido clorídrico com o magnésio metálico, a solução final apresentará 
um aspecto límpido, incolor e translúscido, semelhante ao da água pura. 

No outro copo de vidro, adicionar cerca de 200 mL de água. Utilizar a espátula para 
trasferir um pouco de soda cáustica formando uma solução de caráter básico, porém 
diluida. 

 
Figura 31. Preparação da Solução de Hidróxido de Sódio. 

Em seguida, após todo o metal da fita de magnésio ter regido, auxiliar um dos 
educandos a transferir pequenas alíquitas desta solução básica, diretamente para o 
interior da solução contendo o cloreto de magnésio. 

Os educandos observarão que a mistura assumirá um aspecto turvo. Este fenômeno 
indica a formação de um particulado, onde as particulas de hidróxido de magnésio 
(Mg(OH)2(s)) possuem diâmetro próximo ao comprimento de onda da luz visível (entre 
1 e 1000 nanômetros). 

A luz incidente na solução é interceptada pelas superfícies das partículas, tornando-
as visíveis no corpo da dispersão de modo a evidenciar o caminho óptico percorrido 
pela luz.  

Este fenômeno é conhecido como Efeito Tyndall, e pode ser observado mediante a 
aplicação de um feixe de luz monocromático, tal qual um laser portátil. 

 
       Figura 32. Solução (1) e o Efeito Tyndall em uma Dispersão Coloidal (2). 
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7.2.6 – Experimento 14 – “Doce Chama.” 

2° Ano – Terceiro Bimestre – Eixo Temático: Termoquímica. 

Materiais e Reagentes: 

• A – Açúcar Refinado; 

• B – Permanganato de Potássio (KmnO4(s)); 

• C – Uma cuba de barro ou de porcelana; 

• D – Papel higiênico; 

• E – Espátula; 

• F – Serrote; 

• G – Cabo de vassoura (de madeira);  

 
Figura 33. Materiais do Experimento 14 – Doce Chama. 

Experimento 14 – Abordagem Didática Proposta: 

O experimento em questão permite a observação dos fenômenos associados à reação 
química de combustão que ocorrerá entre o permanganato de potássio e o açúcar 
refinado, ambos no estado sólido. 

A mistura de volumes iguais de açúcar refinado e de permanganato de potássio em 
sua forma sólida, quando submetida ao atrito realizado com o pedaço de madeira, 
provocará a ocorrência de uma chama. A qual deverá ser alimentada mediante a 
inserção de pequenos pedaços de papel higiênico. 

O permanganato de potássio é um forte agente oxidante de compostos orgânicos. O 
açúcar refinado é constituído principalmente por sacarose. 
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Figura 34. Sacarose. 

A sacarose é um dissacarídeo, nos fornece a glicose, a qual é um dos principais 
combustíveis para o corpo humano e está presente na dieta diária de milhões de 
brasileiros. 

A oxidação da sacarose pelo permanganato é uma reação extremamente energética. É 
facilitada devido ao fato de as duas substâncias estarem em contato na forma de grãos, 
ou seja, há uma grande superfície de contato.  

O atrito promovido, entre os sólidos utilizando-se um pedaço de madeira, faz com 
que mais partículas se choquem aumentando a taxa de colisões e, assim, intensificando 
a oxidação. 

A energia liberada na forma de calor sobre a mistura e a presença de oxigênio 
atmosférico, faz com que ocorra uma reação de combustão, produzindo uma chama. 
Esta pode ser alimentada por mais substâncias combustíveis externas a reação, como 
folhas secas, gravetos ressecados e papel. 

Este experimento deve ser realizado no interior de uma cuba de barro, a qual suporta 
altas temperaturas, e sob a supervisão adequada do professor.  

O ambiente deve ser adequado para a execução da prática, ou seja, deve estar isento 
de gases inflamáveis e deve-se ter em mãos um extintor de incêndio, bem como relativo 
volume de água, para se prevenir acidentes.  

Experimento 14 – Proposta Experimental:  

Primeiramente, é fundamental organizar o ambiente no qual será realizado o 
experimento. Para isto é importante que o ambiente: 

� Esteja isento de gases inflamáveis; 
� Não possua líquidos ou sólidos inflamáveis próximo da cuba de barro; 
� Tenha uma porta de acesso de fácil abertura; 
� Disponha de extintores de incêndio; 
� Seja devidamente ventilado; 
� Disponha de torneiras ou qualquer outra forma de obtenção de água. 

Atendidas estas precauções, podemos iniciar o experimento. 
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Posicionar a cuba de barro em uma reagião onde todos os educandos possam 
observar. Em seguida, utilizar a espátula para transferir volumes aproximadamente 
iguais de açúcar refinado e de permanganato de potássio para o interior da cuba. 

 
Figura 35. Transferindo Volumes Iguais de Sacarose e Permanganato de Potássio. 

Utilizar a espátula para homogeneizar a mistura dentro da cuba de barro. Não é 
necessário exercer pressão, apenas misturar bem as partículas dos sólidos adicionados. 

 
Figura 36. Açúcar e Permanganato de Potássio, bem misturados. 

Utilizar o serrote para cortar um pedaço do cabo de vassoura de aproximadamente 30 
cm de comprimento. 

 
Figura 37. Serrando o Cabo de Madeira. 

Solicitar que um dos educandos rasque o papel higiênico em pequenos pedaços e 
junte-os próximo da cuba de barro. 
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Organizar os educandos em círculo ao redor da cuba, solicitando que um deles se 
posicione próximo aos pedaços de papel higiênico. 

 Explicar que irá utilizar o pedaço do cabo de madeira para promover atrito na 
mistura de sólidos. Instruir o educando para adicionar os papeis na cuba logo após a 
manifestação da chama. 

O atrito deve ser promovido exercendo pressão contra o fundo da cuba, e, de modo a 
rotacionar o cabo de madeira no sentido horário e anti-horário, alternadamente. 

 
Figura 38. Utilizando a Madeira para Provocar Atrito na Mistura. 

Neste momento será provocada uma reação química de oxidação de composto 
orgânico (sacarose) através da ação do permanganato de potássio.  

A energia liberada pelo rompimento e estabelecimento de ligações químicas é 
suficientemente alta para provocar a combustão dos compostos orgânicos na cuba. 

Esta é uma boa oportunidade para equacionar reações de combustões utilizando-se 
representações de moléculas orgânicas simples, bem como para mencionar as diferenças 
entre as combustões parciais e combustões totais. 

Também é  indicado, discutir acerca da tríade de combustão, ou seja, especificar os 
importantes papéis dos combustíveis, do comburente e da energia de ignição. 

 
Figura 39. Fogo Provocado a Partir de Açúcar e Permanganato de Potássio 

O professor terá respaldo para tratar de reações de oxidação de compostos orgânicos. 
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7.2.7 – Experimento 15 – “Uma Reação Quente.” 

2° Ano – Quarto Bimestre – Eixo Temático: Termoquímica e Espontaneidade de 

Reações. 

Materiais e Reagentes: 

• A – Cuba de Barro ou de Porcelana; 

• B – Permanganato de Potássio (KmnO4(s)); 

• C – Glicerina Comercial; 

• D – Papel Higiênico; 

• E – Copo de Vidro; 

• F – Espátula; 

 
Figura 40. Materiais do Experimento 15 – Uma Reação Quente. 

Experimento 15 – Abordagem Didática Proposta: 

A proposta do experimento em questão é mostrar que algumas reações de combustão 
podem se proceder espontaneamente, sem a necessidade de atritar a mistura. 

Neste caso substituímos a sacarose por outro composto orgânico, a glicerina. As 
moléculas de glicerina são muito menores do que as moléculas da sacarose, sua textura 
é oleosa e viscosa, e seu aspecto é incolor. 

 
             Figura 41. Glicerina. 
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As moléculas de glicerina, apresar de relativamente pequenas, interagem fortemente 
por ligações de hidrogênio devido a presença dos grupos hidroxila.  

Isto contribui para que o composto que possui apenas três átomos de carbonos seja 
líquido e não gasoso. 

Cada molécula possui três grupos hidroxila, e a alta concentração de moléculas por 
volume da substância implica que haja uma grande concentração de grupos hidroxila.  

Em cada molécula de glicerina, dois grupos hidroxila possuem caráter de alcoóis 
primários, e um dos grupos hidroxila possui caráter de álcool secundário. 

A reação destas moléculas com o agente oxidante permanganato de potássio 
(KmnO4(s)) libera grande quantidade de energia devido as ligações químicas que se 
rompem e as que se formam durante a reação. 

O calor liberado é tão intenso que provoca a combustão da mistura de compostos 
orgânicos na presença do gás oxigênio presente na atmosfera. 

Esta é uma reação química semelhante a que ocorre no experimento anterior, porém 
esta ocorre espontaneamente.  

É uma boa oportunidade para investigar a entalpia das ligações químicas, além de 
representar os gráficos de energia por coordenada de reação, ressaltando as 
características de diagramas endotérmicos e exotérmicos, diferenciando graficamente 
estes tipos de reações e aprendendo a interpretar o conceito de energia de ativação. 

Experimento 15 – Proposta Experimental:  

Antes de iniciar o experimento é necessário tomar as medidas preventivas descritas 
no experimento anterior: 

É fundamental organizar o ambiente no qual será realizado o experimento. Para isto é 
importante que o ambiente: 

� Esteja isento de gases inflamáveis; 
� Não possua líquidos ou sólidos inflamáveis próximo da cuba de barro; 
� Tenha uma porta de acesso de fácil abertura; 
� Disponha de extintores de incêndio; 
� Seja devidamente ventilado; 
� Disponha de torneiras ou qualquer outra forma de obtenção de água. 

Atendidas estas precauções, podemos iniciar o experimento. 
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O primeiro passo é utilizar a espátula para transferir um pouco do permanganato de 
potássio sólido para o fundo da cuba de barro. 

 
Figura 42. Transferindo o Permanganato de Potássio Para a Cuba. 

É necessário utilizar a espátula para espalhar bem o sólido ao longo do fundo da cuba 
de barro, de modo a evitar que se forme um amontoado. Isto facilitará maior contato das 
partículas com o líquido. 

Em seguida, solicitar que um dos educandos rasgue o papel higiênico em pequenos 
pedaços e junte próximo da cuba de barro. 

Transferir um pouco da glicerina líquida para o copo de vidro. Reunir os educandos 
em volta da cuba, e explicar que o líquido será despejado sobre as partículas do 
permanganato de potássio.  

Instruir um dos educandos a adicionar os papéis picados logo após a manifestação da 
chama. 

Despejar a glicerina contida no copo, diretamente sobre o permanganato de potássio 
sólido contido no fundo da cuba de barro. 

 
Figura 43. Despejando a Glicerina no Permanganato de Potássio. 

Logo após a mistura, os educandos possivelmente pensarão que nada ocorrerá, pois o 
início da reação de oxidação é lento.  

A reação vai procedendo e a velocidade vai aumentando rapidamente até que a 
energia necessária para a combustão seja atingida. 
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Neste momento será visualizada a formação de fumaça e, em seguida, a liberação de 
uma chama intensa dentro da cuba.  

 
Figura 44. Fogo Provocado a Partir de Glicerina e Permanganato de Potássio 

A discussão comparativa entre os experimentos 14 e 15, abre margem para o tópico 
relacionado ao experimento 16. 
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7.2.8 – Experimento 16 – “Erupção Espumante.” 

2° Ano – Quarto Bimestre – Eixo Temático: Cinética. 

Materiais e Reagentes: 

• A – Água Oxigenada Concentrada; 

• B – Água Oxigenada 10 Volumes; 

• C – 3 Tubos longos de vidro; 

• D – Detergente; 

• E – Iodeto de Potássio (KI(s)) 

• F – Bacia grande; 

• G – Corante de alimentos; 

• H – Espátula; 

 
Figura 45. Materiais do Experimento 16 – Erupção Espumante. 

Experimento 16 – Abordagem Didática Proposta: 

Esta experimentação tem como proposta observar os efeitos da concentração e da 
presença de catalisadores sobre uma mesma reação química. 

Para isso serão posicionados lado a lado, três longos tubos de vidro, no interior da 
bacia. Os tubos serão rotulados como I, II e III. 

� TUBO I – 40 mL de água oxigenada 10 Volumes + Detergente + Corante; 
� TUBOS II e III – 40 mL de água oxigenada concentreda + Detergente + Corante. 

Em seguida, deve ser adicionado um pouco de iodeto de potássio sólido no interior 
dos tubos I e III. 

O professor e os educandos deverão discutir o que ocorre nos tubos, construindo as 
respostas para as seguintes perguntas: 
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• Qual tipo de reação química ocorreu? 

• Quais os dos reagentes utilizados e suas funções? 

• Em qual dos tubos há um catalisador e como ele impacta na reação? 

• Porque forma-se uma espuma tão intensa no tubo III? 

Este experimento permite discutir sobre as formas de se alterar a velocidade com a 
qual se processa uma reação química.  

Permite discutir acerca dos impactos de se variar as concentrações dos reagentes. 
Também permite explorar a função de um catalisador em uma reação química. 

 
Experimento 16 – Proposta Experimental:  

Rotular os três longos tubos de vidro como: Tubo I, Tubo II e Tubo III, 
respectivamente. 

 
Figura 46. Rotulando os Tubos de Vidro. 

A seguir, posicione-os lado a lado no interior da bacia de plástico. 

 
Figura 47. Posicionando os Tubos na Bacia. 

No Tubo I, adicionar 40 mL de água oxigenada 10 Volumes. Em seguida, adicionar 
um pouco de detergente e corante e misturar bem. 

No Tubo II, adicionar 40 mL de água oxigenada concentrada. Em seguida, adicionar 
um pouco de detergente e corante e misturar bem. 
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No Tubo III, adicionar 40 mL de água oxigenada concentrada. Em seguidaa, 
adicionar um pouco de detergente e cornte e misturar bem. 

Os educandos deverão comparar os aspectos das misturas contidas nos três tubos. 
Nos tubos II e III as misturas deverão estar idênticas e com mais bolhas em relação a 
mistura contida no tubo I.  

 
Figura 48. Misturas Adicionadas nos Tubos I, II e III. 

Indagar aos educandos o motivo de estarem sendo formadas bolhas nas misturas. 
Escrever em conjunto com eles, a equação química de decomposição da água 
oxigenada. 

H2O2(aq) � H2O(l) + ½ O2(g) 

Explicar que este equilíbrio é deslocado para a direita, e que isto pode ser 
evidenciado, pois como o gás escapa, com o passar do tempo a quantidade de oxigênio 
na água diminui. 

Perguntar os educandos o que deve ocorrer se for adicionado o sal iodeto de potássio 
no interior dos tubos I e III. 

Utilizar a espátula para adicionar pequena quantidade deste sal nos tubos I e III e 
observar o que ocorre. 

 
Figura 49. Adicionando KI(s) nos tubos I e III. 
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Poderá ser observado que no tubo I surgiram mais algumas bolhas aumentando um 
pouco mais o volume da mistura no interior do tubo. 

Já no tubo III ocorrerá uma vigorosa formação de bolhas, causando o incrível 
aparecimento de uma espuma que aumentará intensamente de volume. 

Tal fato ocorre porque no tubo III a concentração do peróxido de hidrogênio é muito 
maior em relação a mistura contida no tubo I.  

A inserção do iodeto de potássio acelera o processo de decomposição do peróxido de 
hidrogenio. Este sal é considerado um catalisador pois não é consumido no processo. 

KI(s) � K+
(aq) + I-

(aq) 

H2O2(aq) + I-
(aq) � H2O(l) + IO-

(aq) 

H2O2(aq) + IO-
(aq) � H2O(l) + I-

(aq)  + O2(g) 

A intensificação da taxa de decomposição libera rapidamente o gás oxigênio, o que 
por sua vez atua na solução contendo detergente formando inúmeras bolhas e 
expandindo assim, o volume da mistura. 

 
Figura 50. Erupção Espumante no Tubo III. 

Para finalizar, perguntar aos educandos o que ocorrerá se um pouco da mistura 
contida no tubo I for adicionada no tubo II. Deixar que eles realizem esta tarefa.  
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8.0 – Resultados Esperados: 

Espera-se que este trabalho possa contribuir significativamente para difundir a 
introdução de experimentos de química em aulas destinadas a turmas de Ensino Médio. 

Que os professores que tenham acesso a este trabalho estejam motivados para 
modificar e criar experimentos. Que assim possamos aumentar as alternativas práticas 
de ensino passíveis de serem executadas em salas de aula.  

 Em larga escala, almeja-se dotar o educando de curiosidade e desejo investigativo 
sobre as propriedades da matéria, bem como sobre as transformações químicas.  

Assim, espera-se obter uma melhoria no índice de aprendizagem das ciências exatas, 
sobretudo na área de Química. 

Atestando uma resposta positiva e satisfatória decorrente das aplicações deste 
trabalho, almeja-se elaborar outras práticas em microescala para a próxima série do 
Ensino Médio. 
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1.0 – Resumo: 

Finalmente chegamos ao terceiro e último volume da coletânea de propostas de 
experimentos didático-pedagógicos em microescala para serem adotados no ensino de 
Química do Nível Médio. Este trabalho é destinado aos educandos do Terceiro Ano, a 
etapa conclusiva da Educação Básica, assim as propostas experimentais desenvolvidas 
buscam, através de reflexões, incentivarem maior integração entre ciência, natureza e 
sociedade para que os educandos tenham uma ampla formação cidadã. Ainda sob a 
óptica de que: o exercício do magistério em uma perspectiva puramente expositiva e 
dogmática contribui para a falta de interesse dos educandos pela disciplina de 
Química. Foram pensados novos experimentos para fomentar o interesse científico dos 
educandos na disciplina, promovendo assim, aprendizagens significativas (Teoria da 
Aprendizagem Significativa, AUSUBEL, D. P.). Aproveitando o ritmo das atividades 
aplicadas nas séries anteriores, o educando do Terceiro Ano terá desenvolvido um senso 
investigativo. Deste modo, para esta etapa da educação, serão ressaltadas discussões 
sobre os experimentos, exercitando o pensar sobre o fazer, o que é uma das habilidades 
desenvolvidas pelos estudiosos de ciências ao longo da história. Novamente, 
ressaltamos que as propostas contidas neste trabalho buscam integrar o caráter 
experimental inerente às disciplinas das Ciências da Natureza, o qual é inseparável do 
desenvolvimento histórico da disciplina de Química, à Teoria da Aprendizagem 
Significativa de David P. Ausubel e conteúdos programáticos para o Ensino de 
Química, previstos no Currículo Mínimo disponibilizado pela Secretaria de Educação 
do Estado do Rio de Janeiro – SEEDUC-RJ. Considerando as principais características 
da Educação Básica Nacional e contornando algumas de suas possíveis dificuldades. 
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2.0 – Introdução: 

Uma das principais características da Química moderna é a capacidade de se aplicar 
conhecimentos construídos ao longo da história para fazer previsões e sugerir novos 
testes. Tal fato implica que um possível resultado pode ser esperado segundo modelos 
descritos teoricamente.[1][2][3][4][5] 

 
Conforme ressaltado nos volumes anteriores, a Química, quanto ciência, nasce do 

Experimento para a Teoria. A aplicação do Método Científico cartesiano ao estudo da 
matéria foi preponderante no que diz respeito às transições de práticas, realizadas 
inicialmente pelos alquimistas, para diversos experimentos químicos. 

 
 Com uma base de conhecimentos bem consolidados, o cientista moderno reconhece 

alguns padrões comportamentais de reações químicas, diferentes formas e métodos de 
conversão de energia e propriedades comuns a diversos compostos e substâncias 
químicas.[1][2][3][5] 

Tais conhecimentos permitiram o estabelecimento de princípios e a descrição de Leis 
Naturais para investigar os fenômenos relacionados à transformação da matéria e da 
energia. 

  
Assim, a construção do conhecimento dotou o cientista, atribuindo-lhe ferramentas 

capazes de prever diferentes resultados para processos baseados em procedimentos 
desempenhados envolvendo padrões conhecidos. Esta característica das Ciências 
Naturais é um segundo passo histórico em direção a evolução tecnológica, pois motiva 
a caminhada em busca de novos conhecimentos. [1][2][3][7][8] 

 
Na história da Eletroquímica, por exemplo, ocorreram grandes avanços e 

importantes descobertas, que se sucederam ao aplicar conhecimentos previamente 
adquiridos para desenvolver novos tipos de experimentos. A curiosidade científica atua 
como uma espécie de farol que ilumina o caminho em uma estrada. [1][2][3][4][5] 

 
Quando o anatomista italiano Luigi Galvani realizou experimentos dissecando rãs em 

um laboratório, descobriu que há estímulos elétricos que estão associados aos 
movimentos musculares e inicialmente descreveu a Teoria da Eletricidade Animal, na 
qual propôs que a eletricidade estaria associada aos organismos dos animais.  

 
Pouco tempo depois, o cientista italiano Alessandro Volta realizou uma série de 

novos experimentos, alguns modificando detalhes do que foi proposto e executado por 
Galvani, e descobriu que a eletricidade descrita na teoria era, na verdade, resultante de 
processos relacionados aos diferentes metais que compunham os instrumentos 
cirúrgicos da época (Zinco e Cobre).  

 
A descoberta de Alessandro Volta foi por ele utilizada para projetar e testar novos 

experimentos, assim, no ano de 1800, ele apresentou ao mundo a famosa Pilha de 
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Volta. Um engenhoso sistema capaz de gerar eletricidade a partir de discos metálicos 
empilhados alternadamente e separados por um material poroso embebido em solução 
salina. 

 
 A partir de então, foi construído um campo de estudos preocupado com as 

transformações de matéria produzindo energia elétrica. No mundo atual, este campo é a 
Eletroquímica, uma das principais subdivisões da Físico-Química. 

 
Graças aos princípios da eletroquímica, a humanidade pode manipular as reações de 

oxidação-redução. A realização crescente de novos experimentos com a aplicação de 
conhecimentos desenvolvidos em outras áreas, como a Física e a Ciência de Materiais, 
permitiu o desenvolvimento de novas pilhas ou células como a de lítio-íon, 
recarregáveis e com elevada durabilidade. [1][2][3][4][9] 

 
Esta é apenas uma das muitas histórias que poderiam ser citadas para considerarmos 

os aspectos científicos importantes para o desenvolvimento de conhecimento e para a 
melhoria das condições de vida. Entretanto, não se pode deixar de mencionar a 
importância da educação em todas as suas esferas, especialmente no que diz respeito à 
ética, a moral e aos valores humanos. 

 
Ao passo em que novos produtos são tecnologicamente desenvolvidos e 

disseminados na sociedade, podem ocorrer práticas prejudiciais associadas à demanda 
pelo consumismo. 

 
Podemos citar, por exemplo, a extração predatória de recursos naturais, a 

disseminação de lixo derivativo de materiais eletrônicos obsoletos, a poluição de solos, 
águas e do ar, a exploração de pessoas para trabalhos, entre outros. 

  
Conforme afirmado nos volumes anteriores, a Química é um dos pilares da sociedade 

contemporânea e seus conceitos não devem ser dissociados da ética, tão menos da 
filosofia. Compreender criticamente a Química, como disciplina escolar, é uma 
atividade complexa e que requer estratégias e metodologias de ensino. [1][2][3][7][8][9] 

 
O educando, em sua dimensão cidadã, possui tanto direitos quanto deveres que 

devem ser respeitados. É fundamental que o direito a educação de qualidade seja 
respeitado, pois um jovem bem educado exerce dignamente seus deveres de cidadania. 

 
Precisamos garantir eficiência nos processos de aprendizagem e instigar atividades 

que estimulem reflexões acerca da natureza, meio ambiente e consumo. É preciso 
educar os cidadãos para que haja critério nas tomadas de decisões, não só no âmbito 
individual, mas também na esfera social. 
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Os experimentos de Química em microescala, associados a um tratamento didático-
pedagógico filosoficamente elaborado é uma estratégia para ajudar a lapidar a formação 
dos educandos do Ensino Médio para a vida. 
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3.0 – Objetivos: 

� Objetivos Gerais:  

1. Desenvolver experimentos de Química em microescala que possam ser realizados 
em escolas de nível médio; 

 
2. Elaborar propostas para conduzir tais experimentos; 

3. Destacar pontos de reflexão e sugestões para suscitar a conscientização dos 
educandos. 

 
� Objetivos Específicos: 

1. Propor experimentos que se enquadrem nas diferentes áreas da Química: 
 

• Química Geral e Inorgânica; 

• Físico-Química; 

• Química – Orgânica;. 

 
4.0 – Referenciais Teóricos: 

Os principais referenciais utilizados como base teórica deste trabalho são: 

Contribuições Pedagógicas Gerais: 

� David Ausubel – The Acquisition and Retention of Knowledge; 

Contribuições Pedagógicas Específicas: 

Ensino Superior: 

� Peter Atkins – Princípios de Química; 

� Douglas Skoog – Fundamentos de Química Analítica; 

Ensino Médio: 

� Usberco e Salvador – Química (Volumes 1, 2 e 3); 

 
5.0 – Perfil Educacional:  

A sistemática disposta neste texto foi elaborada para ser direcionada às turmas de 
Ensino Médio. Sua aplicação pode ocorrer em instituições públicas ou privadas. 
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6.0 – Metodologia: 

Etapa 1: Esquematizar o programa letivo de Química de uma escola de Ensino Médio: 

Nesta etapa, utilizou-se o Currículo Mínimo de Química do Estado do RJ como 
referência. Mediante a divisão dos conteúdos dispostos neste documento, foram 
selecionados alguns pontos para o desenvolvimento de experimentos, de propostas 
metodológicas e abordagens didáticas. 

A divisão dos conteúdos de Química deste documento mostra a seguinte organização 
programática para as subdivisões desta área do saber: 

1° Ano 2° Ano 3° Ano 

Química Geral 
Química Geral Físico-Química 
Físico-Química Química Orgânica 

Tabela 1. Subdivisões da Química ao longo do Ensino Médio. 

A divisão dos conteúdos bimestrais por Série do Ensino Médio se organiza de acordo 
com os seguintes eixos temáticos: 

 1° Ano 2° Ano 3° Ano 

1° Bimestre 

Química, Tecnologia, 
Sociedade e Ambiente. 

Comportamento 
Químico das 
substâncias:  

Ácidos e Bases. 
Equilíbrio Químico. 

Constituição da Matéria. 

Comportamento 
Químico das 
substâncias: 

Sais e óxidos. 

2° Bimestre 

A linguagem da 
Química – Construção 

do modelo atômico. 

Representação e 
quantificação da 

matéria. Eletroquímica. 
Visão geral da Tabela 

Periódica. 
Cálculos 

estequiométricos. 

3° Bimestre 

Tabela e Propriedades 
Periódicas. 

Misturas 
Multicomponentes. Química Orgânica: 

Grupos Funcionais. 
Ligação Química. Termoquímica. 

4° Bimestre 
Ligações interatômicas. 

Termoquímica e 
espontaneidade de 
reações químicas. 

Química Orgânica: 
Biomoléculas e 

Polímeros. Interações 
Intermoleculares. 

Cinética. 

Tabela 2. Distribuição dos eixos temáticos bimestrais por série do Ensino Médio. 

Ao todo, desde a primeira série ao final da terceira série, há vinte eixos temáticos. 
Em cada bimestre, dentro de cada eixo temático figuram alguns conteúdos disciplinares 
que devem ser abordados.  

Os conteúdos passíveis de experimentação foram selecionados de acordo com as 
tabelas 3.1, 3.2 e 3.3. 
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1° Ano do Ensino Médio 

1° Bimestre 

- Transformações químicas e 
transformações físicas. 
- Estados físicos da matéria. 
- Propriedades físicas da matéria. 

- Substâncias Puras e Misturas. 
- Processos de separação de misturas. 
- Leis ponderais de Lavoisier e Proust. 
- Substâncias simples e compostas. 

2° Bimestre 
- Distribuição eletrônica. 
- Diferenciar íons, átomos e 
moléculas. 

- Classificações periódicas dos 
elementos. 

3° Bimestre - Propriedades periódicas e não-
periódicas dos elementos. 

- Os diferentes tipos de ligações 
químicas. 
- Compostos iônicos, metálicos e 
covalentes e suas propriedades. 

4° Bimestre - Formação de ligações 
interatômicas. 

- Solubilidade de compostos orgânicos 
e inorgânicos. 
- Moléculas orgânicas. 

Tabela 3.1. Seleção de conteúdos por eixos temáticos bimestrais – 1° Ano. 

 

2° Ano do Ensino Médio 

1° Bimestre 

- Conceitos de acidez e de 
basicidade. 
- Escala de pH. 
- Principais ácidos inorgânicos e 
orgânicos. 
- Principais bases inorgânicas e 
orgânicas. 

- Reações de neutralização. 
- Principais sais orgânicos e 
inorgânicos. 
- Óxidos iônicos e moleculares. 
- Formação da chuva ácida. 

2° Bimestre 

- Relacionar massa atômica, massa 
molecular e massa molar. 
- Constante de Avogadro. 
- Estimar a quantidade de matéria 
de um gás usando a equação do 
gás ideal. 

- Balancear equações químicas. 
- Utilizar as Leis de Proust e de 
Lavoisier nos cálculos 
estequiométricos. 
- Relacionar a estequiometria com 
processos industriais ou do dia a dia.  

3° Bimestre 
- Conceitos de soluções, colóides e 
suspensões. 
- Concentrações de soluções.  

- Reações endotérmicas e exotérmicas. 
- Entalpia de reação. 
- Relação de Energia com número de 
moles.  
- Características de propriedades de 
Estado. 

4° Bimestre 

- Combustão completa e 
incompleta. 
- Eficiência de combustíveis 
mediante a energia liberada na 
reação. 
- Espontaneidade, entropia, entalpia 
e energia livre de Gibbs. 

- Velocidade de reação. 
- Processos rápidos e processos lentos. 
- Efeitos da concentração, temperatura, 
pressão, estado de agregação e 
presença de catalisador sobre o tempo 
de reação. 

Tabela 3.2. Seleção de conteúdos por eixos temáticos bimestrais – 2° Ano. 
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3° Ano do Ensino Médio 

1° Bimestre 

- Equilíbrio dinâmico em reações químicas (bioquímica); 
- Fatores que perturbam o estado de equilíbrio ( Le Chatelier); 
- Equilíbrio iônico da água, Acidez e Basicidade de Brönsted- Lowry. 
- pH e pOH como equilíbrio. 

2° Bimestre 

- Reações de oxirredução. 
- Reações químicas que produzem energia elétrica. 
- Pilhas e Baterias. 
- Espontaneidade em reações eletroquímicas. 
- Corrosão e reatividade de oxirredução. 
- Eletrólise ígnea e aquosa. 

3° Bimestre 
- Classificação das cadeias carbônicas. 
- Propriedades físicas das substâncias e suas estruturas químicas. 
- Características de substâncias das principais funções orgânicas. 

4° Bimestre - Monômeros e Polímeros comerciais e naturais. 
Tabela 3.3. Seleção de conteúdos por eixos temáticos bimestrais – 3° Ano. 

 
Etapa 2: Leitura dos referenciais teóricos e livros-texto; 

Esta etapa do trabalho consistiu em reunir artigos, livros e trabalhos contendo dados 
históricos e dados de pesquisas que reforçam a visão de que a experimentação é uma 
excelente ferramenta para o desenvolvimento da aprendizagem e contribui efetivamente 
para a construção do conhecimento. 

Foram considerados alguns trabalhos que buscam interpretar e aplicar, em práticas 
escolares, a Teoria da Aprendizagem Significativa de David P. Ausubel.  

Também foram selecionadas obras específicas voltadas para o ensino de Química, 
que trouxeram contribuições para a elaboração dos experimentos em microescala.  

Além disso, foram realizadas pesquisas relacionadas com as aparelhagens, com os 
reagentes e as vias de execuções práticas propostas no trabalho. 

 
Etapa 3: Elaborar experimentos, com base nos esquemas de conteúdos disciplinares; 

Mediante a análise realizada acerca da estruturação do Currículo Mínimo de Química 
previsto pela Secretaria de Educação do Estado para o Ensino Médio, os conteúdos 
disciplinares que são passiveis de experimentações foram destacados e organizados.  

Os estudos realizados sobre os referenciais teóricos, a análise dos dados de pesquisa 
coletados e a reunião de informações relacionadas ao conhecimento específico dentro da 
disciplina de Química possibilitaram o desenvolvimento de idéias e projetos que 
culminaram em um total de vinte experimentos em microescala.  

Cada experimento se adéqua a um dos eixos temáticos, visando estabelecer relações 
com os conteúdos previstos para cada bimestre.  

A disposição de propostas experimentais por eixo temático para o Terceiro Ano do 
Ensino Médio pode ser observada na tabela 4: 
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3° 
Ano 

B1 Equilíbrio Químico. 17 – O cobalto e a dança das cores. 

B2 Eletroquímica 18 – Uma pilha com refrigerante. 

B3 Química Orgânica I – Grupos Funcionais. 19 – Cheiro Ruim X Cheiro Bom. 

B4 
Química Orgânica II – Biomoléculas e 

Polímeros 
20 – Um polímero que estremece. 

Tabela 4. Disposição das propostas de experimentos por eixo temático. 

Etapa 4: Proposições de abordagens didáticas para conduzir os experimentos;  

Após a elaboração e a construção dos experimentos, foram sugeridas e relacionadas 
algumas estratégias de abordagens didáticas para estabelecer relativa sintonia entre as 
experimentações e os conteúdos trabalhados em sala de aula. 

Nesta etapa foram considerados aspectos fundamentais dos conteúdos disciplinares e 
pontos importantes para orientar as investigações científicas e a conscientização dos 
educandos.  

 
7.0 – Discussão: 

7.1 – Teorias didático-pedagógicas e pesquisas: 

Segundo a Teoria da Aprendizagem Significativa, o conhecimento é construído em 
etapas a partir de idéias mais gerais para idéias mais específicas ou vice-versa. [12][18] 

 Estas idéias se relacionam com as novas informações a serem aprendidas através de 
conhecimentos prévios denominados subsunçores ou âncoras de aprendizagem. [12][18] 

As âncoras de aprendizagem atribuem significado às novas informações, de modo 
que estas se integrem às estruturas cognitivas dos educandos. [12][18] 

 Segundo esta perspectiva acerca da construção do conhecimento, pode-se 
conjecturar que o educando aprende novos conhecimentos a partir daquilo que ele já 
conhece sobre o objeto de estudo. [12][13][14][18] 

Isto significa que os saberes e experiências prévios alicerçados na estrutura cognitiva 
do educando permitem atribuir significados a informações novas relacionadas de modo 
a facilitar o entendimento e a apreensão das informações. [12][13][14][18]  

É possível estabelecer um paralelo entre a evolução histórica da Química, a partir do 
desenvolvimento do Método Científico, e a Teoria da Aprendizagem Significativa de 
David Ausubel, para que possamos perceber dois pontos importantes relacionados ao 
caráter experimental da aprendizagem: 

O primeiro ponto consiste no fato de que a observação, a elaboração de hipóteses e 
a experimentação para testar ou validar tais hipóteses constituem uma poderosa 
ferramenta para desenvolver novos conhecimentos científicos e tecnológicos. 
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Promovem o raciocínio crítico sobre os conteúdos disciplinares relacionados às ciências 
exatas. [15][16][17][18] 

O segundo ponto se refere ao incentivo que a investigação científica confere à 
aprendizagem. As práticas experimentais atribuem um caráter diferenciado ao estudo e 
desafiam os educandos a encontrarem soluções para diversos problemas. [15][16][17][18] 

Assim, o exercício contínuo do pensamento mediante as observações possibilitam a 
percepção de pontos trabalhados conceitualmente em salas de aula que se relacionam 
com as práticas executadas. [15][16][17][18] 

Ainda sobre os pressupostos da teoria de Ausubel, o inverso da aprendizagem 
significativa é a aprendizagem mecânica. Este processo de aprendizagem é menos 
eficiente, pois requer do educando um esforço demasiado para reter, em sua estrutura 
cognitiva, uma série de informações sem reconhecimento de significados. [18] 

Para realizar esta tarefa o educando tende a executar diversas atividades repetitivas a 
fim de decorar as informações e reproduzi-las, mesmo que não compreenda os seus 
verdadeiros significados. [13][14][18] 

Os processos mecânicos de aprendizagem tendem a ser freqüentes em situações onde 
o professor, que é dotado de fluência na linguagem própria de sua disciplina, utiliza de 
termos e simbologias com quais os educandos ainda não estão familiarizados. [13][14][18] 

Em situações desta espécie, o professor muitas vezes não percebe quais são os 
educandos que possuem dificuldades de acompanhar as aulas. [13][14][18]  

Assim, a falta de perguntas por parte dos educandos, a tentativa de executarem 
métodos de aprendizagens mecânicas, o grande esforço exigido para o aprendizado e, 
muitas das vezes, os resultados ruins nas avaliações, operam em detrimento da 
aprendizagem significativa e desestimulam os estudos nas disciplinas relacionadas. [18] 

Não devemos, pois, acreditar no fato de que a experimentação é um recurso que 
incontestavelmente confere redução da aprendizagem mecânica e aumento da 
aprendizagem significativa. [18] 

A experimentação sem uma abordagem didática e pedagógica adequada pode ser tão 
ineficiente para a aprendizagem quanto uma aula puramente expositiva e técnica em 
sala de aula para uma turma de recém chegados ao Ensino Médio. [18] 

Revela-se então o importante papel do professor em estar constantemente repensando 
suas práticas didático-pedagógicas. [18] 

É de fundamental importância, para o professor, ter o domínio dos conteúdos 
disciplinares; desenvolver estratégias de abordagem e comunicação; saber identificar os 
principais núcleos de dificuldades dos educandos e utilizar da criatividade para 
selecionar analogias, vocabulário, criar materiais, ilustrações e experimentos que tornem 
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límpida a troca de informações, evitando concepções e interpretações polissêmicas dos 
conteúdos disciplinares. [18] 

 
7.2 – Experimentos propostos em microescala:   

7.2.1 - Experimento 17 – “O cobalto e a dança das cores.” 

3° Ano – Primeiro Bimestre - Eixo Temático: Equilíbrio Químico. 

Materiais e Reagentes: 

• A – Jarra de vidro – capacidade: 2 L; 

• B – Copos de Vidro – Requeijão; 

• C – Água; 

• D – Cloreto de cobalto (II) (CoCl2(s)) 

• E – Ácido Clorídrico; 

• F – Proveta graduada - 100 mL; 

• G – Espátula; 

• H – Conta gotas de vidro; 

• I – Tábua de madeira 30 cm X 30 cm – Cor clara; 

• J – Longo bastão de vidro; 
 

 
Figura 1. Materiais e Reagentes do Experimento 17 – O cobalto e a dança das cores. 

 
Experimento 17 - Abordagem Didática Proposta: 

O cobalto é um elemento que pertence ao grupo dos metais de transição externa, está 
na família 9 da tabela periódica. O cátion bivalente formado por este elemento possui 
propriedades eletrônicas que possibilitam a ocorrência de diferentes tipos de complexos 
coloridos. 
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O sal cloreto de cobalto (II) se enquadra no grupo de compostos inorgânicos muito 
solúveis em água. Uma vez que o sal é inserido neste solvente, ocorre a dissociação 
iônica: 

CoCl2(s)  �  Co2+ (aq)  +  2  Cl - (aq) 

Assim, o cátion cobalto (II) é liberado em solução e ocorrem equilíbrios para a 
formação de complexos, nos quais seis moléculas de água atuam como ligantes. 

Co2+
(aq) + 6 H2O(l)  �  [Co(H2O)6]

2+
(aq)  

A espécie que se forma é denominada complexo hexaaquocobalto (II), trata-se de um 
composto químico catiônico formado por ligações coordenadas, em que as moléculas de 
água são ligantes que interagem com o centro metálico de cobalto devido à presença de 
elétrons isolados nos átomos de oxigênio. 

 A organização das seis moléculas de água em torno do centro metálico define um 
arranjo de geometria octaédrica e, diz-se que o número de coordenação do cobalto (II) 
neste composto é igual a seis (N. C. = 6). 

 
Figura 2. Representação do Complexo hexaaquocobalto(II) e sua Geometria. 

Quando há concentração deste complexo em solução aquosa, a incidência de luz 
branca sobre a solução promove interações dos fótons da luz em níveis eletrônicos 
correlacionados com as ligações coordenadas. 

Deste modo, parte da radiação incidente é absorvida, enquanto que outra parte é 
transmitida. A captação da radiação transmitida em nossas células relacionadas com a 
percepção de cores permite interpretar que a solução aquosa de hexaaquocobalto (II) 
apresenta cor levemente rosada. 

Ao acidificarmos a solução aquosa de hexaaquocobalto (II) mediante a introdução de 
ácido clorídrico (HCl), estaremos aumentando a população de íons cloreto em solução, 

pois o HCl é um ácido forte, sua dissociação ocorre facilmente em solução aquosa. 

HCl(aq) � H+
(aq) + Cl -(aq) 

O aumento de íons cloreto na solução proporciona um efeito sobre o complexo 
hexaaquocobalto (II), de modo que as ligações coordenadas entre o centro metálico de 
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cobalto e as moléculas de água são substituídas por ligações coordenadas entre o centro 
metálico de cobalto e os íons cloreto. 

Assim, há a conversão do complexo catiônico hexaaquocobalto (II) para o complexo 
aniônico Tertraclorocobaltato (II).  

[Co(H2O)6]
2+

(aq) + 4 Cl-
(aq)  �  [Co(Cl)4]

2-
(aq) + 6 H2O(l) 

Este complexo aniônico possui características eletrônicas diferentes em relação ao 
hexaaquocobalto (II), devido ao fato de que os ligantes, agora, são íons cloreto, ou seja, 
são espécies químicas que apresentam raios iônicos diferentes do raio molecular da 
água, e possuem carga formal negativa. 

O arranjo dos ânions cloreto ao redor do centro metálico de cobalto confere uma 
geometria tetraédrica para o composto.  

A interação de uma solução de tetraclorocobaltato (II) com a luz branca nos permite 
interpretar a cor azul. 

 
     Figura 3. Representação do Complexo tetraclorocobaltato (II) e sua Geometria. 

É possível controlar facilmente o equilíbrio de conversão entre os complexos citados, 
mediante a introdução de água para formar o hexaaquocobaalto (II) ou a introdução de 
ácido clorídrico para formar tetraclorocobaltato (II). 

Os efeitos deste controle são facilmente perceptíveis devido ao fato dos complexos 
manifestarem colorações distintas em solução aquosa. 

Esta prática é uma divertida experiência que apresenta aos educandos a química de 
compostos de coordenação, bem como conceitos de deslocamento de equilíbrio, 
estudando os principais fatores que podem afetar a produção de cada um dos complexos 
relacionados. 

Experimento 17 - Proposta Experimental:  

Apoiar a jarra de vidro sobre o centro da placa de madeira. Utilizar a proveta 
graduada para transferir 100 mL de água para a jarra. 
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     Figura 4. Preparando a Jarra com água. 

Em seguida, preparar um dos copos de vidro adicionando água. Posicionar o copo 
com água ao lado da jarra, e então posicionar o frasco de ácido clorídrico no outro lado 
da jarra, como mostrado a seguir. 

 
      Figura 5. Organização do Sistema com a Jarra, o Copo e o Frasco. 

Utilizando a espátula, transferir um pouco do sal cloreto de cobalto (II) para o 
interior da jarra. Utilizar o bastão de vidro para homogeneizar a solução. 

 
        Figura 6. Preparação da solução de cloreto de cobalto (II). 

Em instantes será atestada a formação do complexo hexaaquocobalto (II) mediante a 
manifestação da coloração rosa na solução aquosa. 

Esta é uma bela oportunidade para investigar os aspectos da composição da luz 
branca em relação aos comprimentos de onda das diferentes radiações eletromagnéticas. 

 É possível discutir sobre as interações químicas que ocorrem entre o centro metálico 
e as moléculas de água e como há interação dessas ligações com a luz, em termos de 
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energia e comprimentos de onda. Destacando termos como absorção de emissão e 
diferenciando o processo de transmissão etc. 

Após investigar as características da solução, utilizar o conta-gotas (ou mesmo a 
proveta, dependendo do teor de ácido) para adicionar a solução aquosa de ácido 
clorídrico diretamente na solução contida na jarra. Manter a agitação constante 
utilizando o bastão de vidro. 

 
        Figura 7. Adicionando o Ácido Clorídrico na Solução. 

Quando a concentração de íons cloreto for suficientemente grande, ocorrerá a 
conversão do complexo hexaaquocobalto (II) em tetraclorocobaltaato (II) e, será 
manifestada a cor azul na solução. 

Este é um momento propício ao estudo das geometrias dos complexos formados, das 
diferenças entre os ligantes íons cloreto e moléculas de água, e do equilíbrio químico de 
conversão dos complexos. 

[Co(H2O)6]
2+

(aq) + 4 Cl-
(aq)  �  [Co(Cl)4]

2-
(aq) + 6 H2O(l) 

Adicionar mais água para mostrar a reversibilidade da reação. 

 
     Figura 8. Reversibilidade Mediante Adição de Água. 

Para finalizar, comentar sobre os metais de transição, suas configurações eletrônicas, 
ressaltando os orbitais do tipo d, a formação de diversos outros tipos de complexos.  

Atentar ao fato de que o cloreto de cobalto (II) utilizado pode ser recuperado 
controlando-se o equilíbrio e realizando a neutralização e a destilação da solução. 



 

199 

 

7.2.2 - Experimento 18 – “Uma pilha com refrigerante.” 

3° Ano – Segundo Bimestre - Eixo Temático: Eletroquímica. 

Materiais e Reagentes: 

• A – Pote de plástico – Embalagem de sorvete c/ tampa; 
• B – Refrigerante gaseificado de cola – 2 L; 
• C – Placa de Cobre para contato elétrico; 
• D – Placa de Zinco para contato elétrico; 
• E – Multímetro digital; 
• F - Tesoura; 
• G – Régua; 
• H – Presilhas de contato elétrico - jacarés; 

 
 Figura 9. Materiais e Reagentes do Experimento 18 – Uma pilha com refrigerante. 

Experimento 18 - Abordagem Didática Proposta: 

Os componentes básicos de uma pilha ou célula eletroquímica são os eletrodos 
metálicos cujos elementos constituintes possuem diferentes potenciais de redução, a 
solução de eletrólitos e a aponte salina (meio eletrolítico através do qual há manutenção 
do equilíbrio iônico na solução). 

Os refrigerantes gaseificados disponíveis no mercado são misturas que formam uma 
substância com pH ácido. Apresentam muitos eletrólitos dissolvidos e este fato 
possibilita a utilização deste tipo de bebida como um meio eletrolítico, ou seja, uma 
solução capaz de conduzir corrente elétrica. 

O zinco é um metal de transição pertencente ao grupo 12 da tabela periódica. Seu 
potencial padrão de redução nas CNTP é E°Zn2+/Zn° = - 0,76 V.  
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O cobre é um metal de transição pertencente ao grupo 11 da tabela periódica. Seu 
potencial padrão de redução nas CNTP é E°Cu2+/Cu° = +0,34 V. 

A idéia desta prática experimental é construir uma célula eletroquímica sem utilizar 
uma ponte salina. Para isto, serão empregadas placas dos respectivos metais citados 
como os eletrodos, e refrigerante como o meio eletrolítico. 

Podemos perceber, mediante os valores apresentados para os potenciais de redução 
padrão, que o zinco atuará como anodo (o metal de Zn sofre oxidação) enquanto que o 
cobre atuará como um catodo (Os cátions da solução sofrem processo de redução). 

Assim, ao estabelecermos o sistema devidamente estruturado e interligado pelo 
multímetro, ocorrerá a transferência espontânea de elétrons do eletrodo de zinco para 
o eletrodo de cobre. 

Os educandos poderão observar na tela do multímetro que há corrente elétrica 
atravessando o equipamento. Este provavelmente será um momento de curiosidades, 
pois eletricidade está sendo gerada a partir de materiais tão comuns no dia-a-dia. 

Este é um momento propício para descrever os princípios das células eletroquímicas 
através de reações de oxidação e de redução. Equacionando as semi-reações e a reação 
global do processo. 

Comentar as diferenças do sistema utilizado em relação ao sistema que considera 
semi-células (eletrodos em locais separados). Explicar corretamente a função da ponte 
salina (estabelecimento do equilíbrio de cargas durante as reações) neste segundo tipo 
de sistema. 

Discutir sobre os diferentes tipos de pilhas mais usadas na sociedade. Informar sobre 
os possíveis impactos ambientais de se descartar pilhas e componentes eletrônicos 
diretamente no solo e na rede de esgotos.  

Ressaltar as formas adequadas de se descartar estes tipos de materiais e atentar ao 
fato de que o consumo pelo consumo está associado à tendência do acúmulo de 
substâncias tóxicas na natureza. 

Experimento 18 - Proposta Experimental:  

Utilizando a régua trace dois cortes verticais distando 3 cm entre si, na tampa do pote 
de sorvete, de modo que se possam encaixar as placas de zinco e de cobre. 

 
      Figura 10. Encaixando as Placas Metálicas na Tampa do Pote. 
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Com as placas metálicas devidamente inseridas na tampa do pote, utilizar o jacaré 
de cor preta para prender o terminal negativo do multímetro na placa de zinco. Depois, 
utilizar o jacaré de cor vermelha para prender o terminal positivo do multímetro na 
placa de cobre. 

 
Figura 11. Prendendo os terminais do multímetro às placas metálicas na tampa. 

Despejar o refrigerante no interior do pote de sorvete, de modo que haja líquido 
suficiente para que, ao encaixar a tampa do pote, as placas metálicas fiquem submersas. 
Antes de tampar o pote, ajustar o multímetro para a função “voltímetro” em corrente 
contínua (CC ou DC) na escala de 20 V. 

Assim que o pote for tampado, e as placas dos eletrodos forem submersas no 
refrigerante, o sistema entrará em funcionamento, ou seja, começarão a ocorrer reações 
de oxidação-redução e será possível observar a variação da voltagem através do 
multímetro. 

É comum que o valor mostrado para a voltagem no display do multímetro oscile por 
alguns instantes, dependendo do aparelho utilizado. 

Atenção: Pode ser necessário lixar as placas antes de submergi-las no refrigerante. 

 
     Figura 12. Pilha em Funcionamento. 



 

202 

 

Esta “pilha” emprega eletrodos de zinco e de cobre, entretanto, o meio eletrolítico é 
isento de cátions cúpricos, sendo assim, não ocorrerá o processo de redução do cobre no 
eletrodo positivo, ou seja, no cátodo de cobre metálico. 

A solução, entretanto, apresenta pH ácido, isto significa que há alta concentração de 
íons H+

(aq). O potencial padrão de redução do íons H+ é zero de volts. 

2 H+
(aq) � H2(g)  E°2H+/H2 = 0,00V 

 Para simplificarmos o tratamento teórico, podemos considerar que a redução ocorre 
principalmente com os íons H+ aquosos se convertendo em moléculas de H2. Isto 
justifica a acentuação da liberação de gás no refrigerante. 

Assim temos as seguintes semi-reações: 

Semi reação anódica: 

Zn°(s) � Zn2+
(aq) + 2 e-        E°Zn°/Zn2+ = + 0,76V 

Semi reação catódica: 

2 H+
(aq) + 2 e- � H2° (g)       E° = 0,00 V 

Equação Global: 

Zn°(s) + 2H+
(aq) � Zn2+

(aq) + H2°(g)       ∆E° = + 0,76 V 

 
Observações: 

I - Em alguns casos, pode ser necessário aproximar mais os eletrodos para conseguir 
uma voltagem mais intensa. 

II – Lembre-se de que pode ser necessário, em alguns casos, lixar as superfícies dos 
eletrodos; 

III - Ligando duas destas pilhas em série, podemos fazer funcionar alguns dispositivos 
simples, como lanternas e relógios de parede.  

IV - Ao final, coletar a solução em uma garrafa e encaminhar a uma entidade coletora 
(tal como o Instituto de Química de uma Universidade) para o devido descarte. 
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7.2.3 - Experimento 19 – “Cheiro Ruim X Cheiro Bom .” 

3° Ano – Terceiro Bimestre - Eixo Temático: Química Orgânica I – Grupos 

Funcionais. 

Materiais e Reagentes: 

• A – Água; 

• B – Permanganato de potássio (K2MnO4(s)); 

• C – Etanol – Álcool etílico (CH3CH2OH(l)); 

• D – Ácido Sulfúrico 1 Molar (H2SO4(aq)); 

• E – Espátula; 

• F – Copo de vidro (de requeijão); 

• G – Pipeta e pêra; 

• H – Proveta graduada de 100 mL; 

• I – Bastão de Vidro; 

 
Figura 13. Materiais e Reagentes do Experimento 19 – Cheiro Ruim X Cheiro Bom. 

Experimento 19 - Abordagem Didática Proposta: 

Este experimento permite estudar o principal grupo das funções orgânicas 
oxigenadas. Baseia-se na reação de oxidação do etanol (álcool primário) à ácido acético. 

A oxidação do etanol pode ser processada em solução aquosa de um agente oxidante, 
em presença de ácido, porém alguns cuidados devem ser garantidos. 

Principais Cuidados: 

• Não devemos utilizar ácido muito concentrado, e nem em grande 

quantidade; 

• Não devemos utilizar muito permanganato de potássio; 
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• Não devemos adicionar nem o permanganato e nem o ácido diretamente no 

etanol; 

• Nunca devemos adicionar água sobre o ácido; 

• Devemos realizar o experimento em um ambiente aberto e ventilado; 

• Devemos ter por perto água e extintor de incêndio; 

Com estas precauções devidamente respeitadas, podemos iniciar o experimento. 

Inicialmente devemos promover uma reação de oxidação de álcool primário, o que 
perpassa por um intermediário pertencente ao grupo dos aldeídos, e tem como produto 
final o ácido acético: 

Formação do etanal: 

H3C-CH2-OH  +  [O]                                  H3C-CHO + H2O 

 
Formação do ácido acético:  

H3C-CHO  +  [O]                                 H3C-COOH  

 

Este experimento é bastante simples. Os educandos podem atestar a transformação 
química mediante os aromas característicos do álcool etílico e do ácido acético, 
respectivamente antes e após da reação. 

Este experimento é uma boa oportunidade para discutir com os educandos acerca de 
como as propriedades químicas das moléculas (geometria, densidade eletrônica, 
presença de determinado grupo funcional etc.) podem estar associadas às propriedades 
organolépticas, neste caso ao odor. 

Experimento 19 - Proposta Experimental:  

Inicialmente, utilizar a proveta para transferir cerca de 10 mL de álcool etílico para o 
copo de vidro. Deixar que os educandos percebam o odor característico desta 
substância. 

Em seguida, utilizar a proveta para transferir cerca de 10 mL de água destilada para o 
copo de vidro. Utilizar o bastão de vidro para agitar a solução. 

 
         Figura 14. Misturando álcool e água. 

 
 KMnO4/H2O 

 
 H3O

+
 

 
 H3O

+
 

 
 KMnO4/H2O 
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Posteriormente, utilizar a ponta da espátula para coletar pouca quantidade de 
permanganato de potássio (KMnO4). Transferir aos poucos para o copo enquanto se 
mantém a mistura sob agitação. A solução assumirá uma coloração púrpura. 

 
Figura 15. Mistura com KMnO4. 

Em seguida, utilizar a pipeta graduada para coletar menos de 1 mL da solução aquosa 
de ácido sulfúrico 1M. Adicionar aos poucos, gota a gota, agitando pausadamente a 
solução. 

Em alguns instantes será possível perceber um odor semelhante ao do vinagre. Este é 
o cheiro característico do ácido acético, que é um ácido bastante volátil. 

 
Figura 16. Moléculas de ácido acético. 
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7.2.4 - Experimento 20 – “Um polímero que estremece.” 

3° Ano – Quarto Bimestre - Eixo Temático: Química Orgânica II – Biomoléculas 

e Polímeros. 

Materiais e Reagentes: 

• A - 3 copos de vidro (de requeijão); 
• B – 1 colher; 
• C – 3 sachês com gelatinas de diferentes sabores; 
• D – 3 latinhas de alumínio vazias; 
• E – 1 Tesoura grande; 
• F – 1 par de Luvas de pano espesso; 
• G – 1 alicate; 
• H  - Suporte para queimador  
• I – Queimador; 
• J – 1 pequena caixa de isopor; 
• K – Gelo seco. 
• L – Agua. 

 
Figura 17. Materiais e Reagentes do Experimento 20 – Um polímero que estremece. 

Experimento 20 - Abordagem Didática Proposta: 

O vigésimo e último experimento visa explorar algumas propriedades do colágeno, 
bem como de outras moléculas orgânicas presentes na gelatina. 

O colágeno é uma proteína de origem animal que é o ingrediente básico da gelatina. 
Muitas gelatinas, porém, possuem outras substâncias como corantes, flavorizantes, 
aromatizantes, adoçantes etc. 

Assim, ao explorar experimentalmente os aspectos da gelatina, há margem para uma 
discussão acerca das proteínas. Conseqüentemente é possível relacionar as biomoléculas 
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que compõem as proteínas (aminoácidos), os Polissacarídeos (carboidratos) e citar os 
componentes dos lipídios (ácidos graxos e glicerol) e os ácidos nucléicos (DNA e RNA 
e nucleotídeos). 

Além disso, é possível discutir acerca das propriedades estruturais de certas 
moléculas orgânicas e as suas capacidades de atribuírem diferentes propriedades 
organolépticas.  

Por exemplo, algumas moléculas da função éster são utilizadas como aromatizantes 
por causarem a sensação de cheiro de frutas; Algumas moléculas orgânicas com alta 
densidade eletrônica e ligações insaturadas conjugadas são capazes de refletir uma cor 
específica e são empregadas como corantes etc.  

 
       Figura 18. Molécula do corante Amarelo Crepúsculo. 

 
Experimento 20 - Proposta Experimental:  

O primeiro passo deste experimento consiste em preparar um pequeno 
“refrigerador” adicionando o gelo seco no interior da caixa de isopor. O isopor é um 
isolante térmico e irá manter o interior da caixa sob baixa temperatura. 

Em seguida é necessário preparar os recipientes onde serão preparadas as gelatinas. 
Para isso, calçar as luvas de pano e utilizar a tesoura para cortar as latinhas de alumínio 
pela metade. 

 
       Figura 19.Cortando as latinhas pela metade. 

Neste ponto é importante notar que as latinhas cortadas representam o risco de 
ocasionar cortes. Assim sendo, ainda com as luvas deve-se utilizar o alicate para dobrar 
as extremidades cortadas da latina. Isto irá formar uma espécie de copo de alumínio, 
com as bordas arredondadas conforme mostrado na figura a seguir. 
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      Figura 20. Copo de alumino com as bordas arredondadas. 

Feito isto, utilizar a colher para transferir a gelatina em pó para o copo de alumínio e 
adicionar água até que o volume da mistura se aproxime da borda arredondada.  

É importante ter cautela para não deixar transbordar, portanto o volume de água não 
deve chegar no limite do copo de alumínio. 

Acomodar o copo de alumínio sobre o suporte para o queimador. Em seguida ligar o 
queimador para esquentar a mistura contida no copo. 

 
      Figura 21. Preparando a gelatina no copo de alumínio. 

Enquanto a mistura é aquecida, repetir os procedimentos realizados para preparar as 
outras amostras de gelatina. 

Quando estiver em temperatura elevada, após alguns minutos de aquecimento, 
utilizar o alicate para segurar a borda do copo de alumínio e, transferir o líquido para 
um dos copos de vidro. 

 
       Figura 22. Adicionando a gelatina líquida no copo de vidro. 

Em seguida, utilizar luvas de pano para acomodar o copo contendo o líquido, no 
intrior da caixa de isopor aclimatada pelo gelo seco. Muito cuidado para não deixar o 
copo por muito tempo sobre as pedras de gelo seco.  
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Repetir os mesmos procedimentos para as outras amostras. 

Aguardar até que ocorra o enrrijecimento da gelatina. Enquanto isto se processa 
pode-se solicitar que os educandos analisem os ingredientes que constam na imbalagem. 
Explicar as funções de alguns deles e iniciar as discussões sobre os fenômenos que 
ocorrem durante o preparo da gelatina. 

Em essência, a gelatina é uma substância constituída por diversos tipos de moléculas 
orgânicas. Possui composição protéica, onde a principal proteína é o colágeno oriunda 
de tecidos cartilaginosos de animais. 

 
       Figura 23. Constituição do Colágeno. 

O colágeno é um tripeptídeo, ou seja, é formado por uma estrutura complexa que 
contém três hélices peptidicas. Os peptídeos são formados por unidades que perntencem 
a um dos principais grupos de biomoléculas, os aminoácidos. 

Neste momento, pode-se explicar os grupos funcionais que caracterizam os 
aminoácidos. Além disso, pode-se exemplificar a formação de ligações peptídicas e 
representar as reações químicas relacionadas como processos que produzem, além do 
peptídeo, moléculas de água. 

H2N-CHR-COOH(aq) +  H2N-CHR-COOH(aq) ���� H2N-CHR-CO-NH-CHR-COOH(aq) + H2O(llll) 

Além do colágeno, as gelatinas são ricas em carboidratos, que são as biomoléculas 
fundamentais para a composição dos açúcares. 

Há, também, vitaminas, aromatizantes, conservantes, adoçantes e algumas outras 
substâncias. 

As gelatinas em pó possuem granulos compostos pela mistura destes componentes. A 
hidratação da gelatina em uma temperatura elevada promove a dissolução de tais 
componentes o que caracteriza o rompimento de interações intermoleculares. Uma vez 
em solução, corre a reorganização espacial das moléculas de colágeno na solução.   

O resfriamento da solução causa aproximação entre as moléculas, de modo a 
fomentar a formação de novas interações.  
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Devido ao fato de ser um processo lento ocorre que a estrutura se forma de maneira 
mais organizada, retomando a forma de tripla helice e originando um estado semelhante 
ao de um gel (processo de gelificação). 

 
       Figura 24. Resultado final do Experimento 20. 

Discutir com os educandos a diferença entre monômero e polímero. 

Relacionar a estrutura do colágeno ressaltando a que as macromoléculas poliméricas 
de polipeptídios podem assumir diferentes formas e que estas estão condicionadas as 
propriedades estruturais dos monômeros componentes. 

 

8.0 – Resultados Esperados: 

Espera-se que esta coletânea de trabalhos possa contribuir significativamente para 
difundir a introdução de experimentos de química em aulas destinadas a turmas de 
Ensino Médio. 

Que os professores que tenham acesso a este trabalho estejam motivados para 
modificar e criar experimentos. Que assim possamos aumentar as alternativas práticas 
de ensino passíveis de serem executadas em salas de aula.  

 Em larga escala, almeja-se dotar o educando de curiosidade e desejo investigativo 
sobre as propriedades da matéria, bem como sobre as transformações químicas.  

Assim, espera-se obter uma melhoria no índice de aprendizagem das ciências exatas, 
sobretudo na área de Química. 
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