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RESUMO
A dificuldade que grande parte dos estudantes do Ensino Médio se deparam ao
tentar compreender alguns conteúdos de Química Orgânica pode estar relacionada,
dentre outros fatores, à forma como certos assuntos são abordados. Um exemplo
disso é a dificuldade na compreensão de conteúdos que tratam de ideias no plano
tridimensional, devido ao uso predominante do quadro negro (duas dimensões) nas
aulas. É necessário, então, buscar métodos que tornem os conteúdos menos
abstratos e que cativem os alunos para, assim, tornar o processo de aprendizagem
mais efetivo. Uma abordagem que pode ser adotada com esse intuito é uso de
modelos moleculares pois facilitam a percepção da estrutura tridimensional das
moléculas e despertam o interesse dos discentes pois difere das abordagens
normalmente utilizadas. Além disso, a interdisciplinaridade pode ser empregada pois
torna os conteúdos menos desconexos com a realidade, ampliando, assim, a visão
dos alunos. Uma teoria de aprendizagem que se encaixa nas abordagens
apresentadas é a teoria histórico-cultural desenvolvida por Lev Seminovich Vigotsky.
A teoria baseia-se em uma proposta sociointeracionista a qual possui a concepção
de que o aprendizado leva a internalização de conceitos adquiridos no ambiente
sociocultural e essa consolidação promove o desenvolvimento do indivíduo que
ocorre devido às interações sociais construídas dentro de um contexto histórico.
Visto isso, o presente trabalho expõe, baseado na teoria histórico-cultural de
Vigotsky, o desenvolvimento e aplicação de uma sequência didática utilizando
modelos moleculares no ensino de conceitos da Química Orgânica, como isomeria,
e o emprego de uma abordagem interdisciplinar entre Química e História. Identificouse, com a aplicação deste projeto, certas deficiências que os alunos apresentaram
em compreender determinados assuntos, e, com isso, foi possível trabalhar os
conteúdos de modo a facilitar a compreensão por parte dos discentes. Ainda,
baseando-se em conversas durante as atividades, conheceu-se os pontos de
interesse dos alunos, dentre os quais está a proposta de aulas que diferem dos
métodos convencionais. Por fim, a partir das observações feitas e os resultados
obtidos, torna-se evidente a necessidade por buscar alternativas que despertem o
interesse do aluno e colaborem com a compreensão dos assuntos estudados para,
assim, tornar o estudo de ciências menos mecanizado.

Palavras chave: Ensino de Química; Modelos moleculares; Recurso didático;
Interdisciplinaridade; Vigotsky; Sequência Didática; Isomeria.

ABSTRACT
The difficulty that most high school students encounter when trying to understand
some of the contents in Organic Chemistry may be related, among other factors, to
the way certain subjects are approach. An example of this is the difficulty in
understanding contents that deal with ideas in the three-dimensional plane, due to
the predominant use of blackboard (two dimensions) in classes. It is necessary, then,
to find methods that make the contents less abstract and captivate the students, in
order to make the learning process more effective. An approach that can be adopted
for this purpose is the use of molecular models because they facilitate the perception
of the three-dimensional structure of the molecules and arouse the interest of the
students because it differs from the approaches normally used. In addition,
interdisciplinarity can be used because it makes the content less disconnected with
reality, thus broadening the students' view. A theory of learning that fits the
approaches presented is the historical-cultural theory developed by Lev Seminovich
Vygotsky. The theory is based on a socio-interactionist proposal which has the
conception that learning leads to the internalization of concepts acquired in the
sociocultural environment and this consolidation promotes the development of the
individual that occurs due to the social interactions constructed within a historical
context. Based on the historical-cultural theory of Vygotsky, the present work
presents the development and application of a didactic sequence using molecular
models in the teaching of concepts of Organic Chemistry, such as isomerism, and the
use of an interdisciplinary approach between Chemistry and History. It was identified,
with the application of this project, certain deficiencies that the students presented in
understanding certain subjects, and, with that, it was possible to work the contents in
order to facilitate the understanding on the part of the students. Still, based on
conversations during the activities, the points of interest of the students were known,
among which is the proposal of classes that differ from conventional methods.
Finally, from the observations made and the results obtained, it becomes evident the
need to search for alternatives that arouse the interest of the student and collaborate
with the understanding of the subjects studied, in order to make the study of science
less mechanized.

Keywords: Chemistry Teaching; Molecular models;
Interdisciplinarity; Vygotsky; didactic sequence; Isomers.
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1.

INTRODUÇÃO
O processo de ensino/aprendizagem não consiste em mera transmissão

de informações prontas e impostas pelo professor, que são absorvidas pelos alunos
sem questionamentos. A aprendizagem é um processo contínuo de aquisições,
reelaborações e desenvolvimento intelectual. É um amadurecimento pessoal em
relação à realidade que cerca o indivíduo.
Para Lev Vigotsky (1896-1934), todo aprendizado é necessariamente
mediado, o que torna o papel do professor mais ativo. Nessa conjuntura, o professor
deve buscar formas de inovar e aprimorar a relação de ensino e aprendizagem nas
salas de aula. Portanto, é fundamental a busca por estratégias pedagógicas que
auxiliem o educando a evoluir no aprendizado (RABELLO; PASSOS, 2009).
Vigotsky percebia no desenvolvimento do indivíduo um processo
histórico-cultural. Para ele a aquisição de conhecimentos está diretamente
relacionada à interação do sujeito com o meio. Meio que, para ele, envolve cultura,
sociedade e história. O homem é, portanto, interativo, pois seus conhecimentos são
adquiridos como consequência de relações de troca com o meio, através de
mediação. Para ele o desenvolvimento compreende a transformação dos processos
psicológicos elementares inseridos em um momento histórico (RABELLO; PASSOS,
2009).
O autor propôs uma abordagem que explica o homem como uma soma
de um ser, que além de biológico, é um ser histórico e um ser social. O homem está
inserido na sociedade e, portanto, o desenvolvimento do ser humano está
diretamente ligado ao grau de interação social e seu engajamento com história e
cultura do meio. Sua abordagem sociointeracionista busca caracterizar os aspectos
comportamentais humanos e, com isso, desenvolver hipóteses de como as
características humanas se formam ao longo da história de um indivíduo
(VYGOTSKY, 1991).
Nota-se, então, a importância da cultura e da história para a formação do
indivíduo sendo este um ser histórico-cultural. O desenvolvimento de um indivíduo
ocorre por meio de relações sociais que são estabelecidas dentro de um tempo
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histórico em constante mutação cuja cultura é estabelecida devido a uma série de
fatores que ocorreram, anteriormente, ao longo do tempo.
Visto isso, é fundamental ampliar a visão dos discentes para se
proporcionar uma melhor formação destes. Para tal fim, é importante que, mesmo
nas disciplinas da área de Ciências Exatas, as áreas humanas sejam integradas.
Um exemplo pode ser abordar conteúdos de História em aulas de Química. Dessa
forma os alunos podem perceber que um contexto histórico pode interferir na ciência
e vice-e-versa, e assim, entender que um mesmo acontecimento pode ser analisado
de sob diferentes pontos de vista. Essa abordagem pode ser feita por meio de
interdisciplinaridade.
A abordagem interdisciplinar é uma proposta que pretende minimizar o
modo fragmentado com que o conhecimento é, em sua maioria, tratado no ambiente
escolar. Partindo dessa concepção, os conteúdos das diferentes disciplinas, se
articulam e se relacionam entre si e com a realidade na qual o aluno está inserido
(BONATTO et al, 2012). Ainda, Segundo Ferreira, na interdisciplinaridade há:
“uma relação de reciprocidade, de mutualidade, que pressupõe uma
atitude diferente a ser assumida frente ao problema de conhecimento,
ou seja, é a substituição de uma concepção fragmentária para
unitária do ser humano” (FERREIRA, 1993, p. 21).

Para Fazenda sensibilidade, intersubjetividade, integração e interação são
elementos muito importantes no processo interdisciplinar, pois permitem a
integração dos conhecimentos que provocam novas perguntas e novas respostas
para possibilitar “a transformação da própria realidade”. Mas o elemento
indispensável durante o processo é o diálogo já que sem ele é impossível ter
qualquer “condição de possibilidade da interdisciplinaridade” (FAZENDA, 2011, p.11
e p. 12).
De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio
(PCNs), a interdisciplinaridade deve “partir da necessidade sentida pelas escolas,
professores e alunos de explicar, compreender, intervir, mudar, prever, algo que
desafia uma disciplina isolada e atrai a atenção de mais de um olhar, talvez vários”.
Dessa forma há um direcionamento para elaboração de um currículo no qual a
interdisciplinaridade não seja apenas uma sobreposição de disciplinas, para assim,
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evitar perda de conceitos importantes de cada área de conhecimento (BRASIL,
2000, p. 76).
A interdisciplinaridade tem como principal papel tornar as disciplinas
comunicativas entre si, contemplando-as como processos históricos e culturais
(BONATTO et al, 2012). Ela tem por intuito aprimorar a correlação entre o momento
de identificar e diferenciar os conhecimentos de cada disciplina. Logo, o processo
interdisciplinar é composto por recriações conceituais e teóricas e não uma simples
movimentação de conceitos e metodologias (PAVIANI, 2008).
A importância da interdisciplinaridade está nas ligações que promove para
compreensão das disciplinas em suas diversas áreas, o que se torna evidente
quando se observa a sua flexibilidade em gerar recursos inovadores e dinâmicos
que contribuam com a ampliação do aprendizado (BONATTO et al, 2012), sendo
necessário, para isso, conhecer as dificuldades dos estudantes.
Pensando na disciplina de Química, a dificuldade de grande parte dos
educandos na compreensão do conteúdo está ligada a maneira como muitos
assuntos

específicos

são

ministrados

em

sala

de

aula.

Conceitos

descontextualizados ou sem conexão com realidade tornam o conteúdo maçante e
sem sentido para eles. Além disso, como as aulas são dadas, majoritariamente, no
quadro negro, as ideias no âmbito tridimensional se tornam um empecilho para a
compreensão de certos temas, o que torna a Ciência abstrata e pouco atrativa. Nos
conteúdos

de

Química

Orgânica,

especificamente,

muitos

problemas

de

aprendizagem estão relacionados, geralmente, às deficiências no entendimento das
ligações covalentes e do arranjo espacial das moléculas.
A Lei De Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), lei número
9.394/96, no artigo 36 parágrafo II, estabelece que devem ser adotadas
“metodologias de ensino e de avaliação que estimulem a iniciativa dos estudantes”.
Desse modo o professor de Química deve buscar recursos e materiais didáticos que
sejam significativos para o aluno, de modo a facilitar o aprendizado, permitindo a
integração dos conceitos. Além disso, quando o aluno forma uma conexão da vida
cotidiana com o que está estudando, ele consegue compreender melhor um tema e
despertar a curiosidade cientifica para, assim, construir o próprio conhecimento.
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A busca por recursos didáticos que tornem as aulas mais interessantes
e, ao mesmo tempo, contribua para o processo de ensino e aprendizagem é uma
das grandes preocupações dos educadores. Por isso, essa temática tem sido
abordada por diversos autores, os quais buscam compreender os obstáculos para a
aprendizagem e propõem alternativas que contornem essa situação. Despertar o
interesse, por parte do aluno, é algo que deve ser buscado constantemente pelos
professores, de modo a torná-los capazes de diminuir a distância ao alcance do
conhecimento. Soares afirma que:
“o interesse é algo, sobretudo, pessoal e não material e um mesmo
assunto ou objeto pode suscitar diferentes interesses, o que indica
possibilidades práticas limitadas de motivação de uma pessoa”
(SOARES, 2004, p.14).

A compreensão e produção do saber, por parte do aluno, só ocorre
quando o mesmo vê significado no que está estudando. Entretanto, na realidade do
Ensino de Química, muitos professores acabam por limitar a aprendizagem dos
estudantes, quando se preocupam apenas em fazê-los decorar e resolver fórmulas
(LIMA-FILHO et al, 2011).
Quando isso se aplica ao ensino de Química Orgânica, Silva e Francisco
(2012, p. 4) afirmam que “o ensino de Química Orgânica ainda é enfatizado na
memorização de funções orgânicas e nomenclatura, deixando de lado aspectos
importantes sobre propriedades dos compostos”, como estrutura espacial, tipos de
ligações e interações entre os átomos e a “relevância no contexto social, ambiental e
econômico”. Essa situação se deve, muitas vezes, a limitações existentes no
ambiente das aulas de química orgânica – como o uso exclusivo do quadro negro
(bidimensional) para demonstrar estruturas tridimensionais.
A busca por formas alternativas no ensino adaptado ao conteúdo de
Química Orgânica pode levar ao desenvolvimento e aprimoramento de habilidades
que tornarão o indivíduo com competência e capacidade de utilizar o conhecimento,
os valores e as atitudes de forma integrada para solucionar problemas de modo
criativo e eficaz. (BORGES; SCHWARZ, 2005; FREITAS 2015)
Partindo-se do exposto, pode-se inferir que é necessário o uso de
metodologias que contribuam com o aporte conceitual químico e despertem o
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interesse do aluno para a aula. Além do mais, dentro da perspectiva Vigotskiana, é
relevante estabelecer a importância da Química na modificação do mundo ao longo
da história e sua relação histórico-cultural com a sociedade de cada época.
Um recurso didático que pode ser empregado para contornar as
limitações existentes no ambiente das aulas de Química Orgânica é o uso de
modelos moleculares, pois é um modo simples e barato para se aplicar nas aulas.
Este recurso permite a visualização das ligações químicas existentes nas moléculas
e desenvolve, nos alunos, a percepção da estrutura tridimensional das mesmas,
além de ser reprodutível pelos próprios estudantes, que podem usá-lo como
ferramenta de estudo individual fora da escola.
Lima e Lima-Neto (1999) abordam em seu artigo “Construção de modelos
para ilustração de estruturas moleculares em aulas de Química” que a aplicação de
modelos moleculares como recurso didático para contornar as limitações existentes
no ambiente das aulas de Química se mostra uma alternativa eficaz e consideram
que “o uso de modelos moleculares é simples” e “apoia a visualização das ligações
químicas existentes entre os núcleos atômicos que compõem uma molécula, como
também possibilita desenvolver no aluno a percepção do arranjo espacial destas”.
(LIMA; LIMA-NETO, 1999, p. 903).
Através do uso de modelos moleculares aplicados à Química Orgânica,
pode-se abordar os seguintes conteúdos:


Ligações covalentes;



Estrutura e Geometria molecular;



Funções orgânicas;



Nomenclatura;



Isomeria.
Além de, por meio de uma abordagem histórico-cultural, através

interdisciplinaridade, discutir as seguintes relações:


História da Química Orgânica e conceito atual do assunto;



Relação entre a Química e acontecimentos importantes da história mundial;
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O impacto da Química na conjuntura social ao longo da história.
A partir das ideias expostas, o presente trabalho visa utilizar modelos

moleculares como recursos para facilitar o papel mediador do professor de modo a
minimizar as limitações encontradas no ensino de Química Orgânica e, embasado
na teoria histórico-cultural de Vigotsky, utilizar a interdisciplinaridade entre Química e
História para ampliar a visão sobre a importância das relações sociais e do contexto
histórico para o desenvolvimento do indivíduo.

2.

OBJETIVOS

2.1.

OBJETIVOS GERAIS
Preparar e aplicar uma sequência didática utilizando modelos moleculares

tridimensionais no ensino de Química Orgânica e fazer uso de uma abordagem
histórico-cultural, por meio de interdisciplinaridade entre Química e História, para,
com isso, buscar um estudo de ciências menos mecanizado, tornando os conteúdos
apresentados menos abstratos e mais atrativos para os discentes.

2.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Abordar, nas substâncias orgânicas, os grupos funcionais mais relevantes;



Desenvolver a aptidão dos alunos em escrever e identificar fórmulas
moleculares e estruturais;



Estimular que os alunos manuseiem e construam estruturas moleculares
usando modelos elaborados;



Aprimorar a visão espacial dos alunos e facilitar a aprendizagem de isomeria
estrutural e espacial;



Promover a visão da Química integrada a acontecimentos históricos por meio
de interdisciplinaridade.
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3. REFERENCIAL TEÓRICO

3.1. A VIDA DE LEV VIGOTSKY
Lev Seminovich Vigotsky (Figura 1) nasceu, em 1896, numa família
judaica na cidade de Orsha, Bielorúsia, mas, pouco tempo depois de seu
nascimento, mudou-se, com seus pais e irmãos, para Gomel. Sua família
apresentava situação econômica confortável o que propiciava um ambiente de
valorização educacional. (BORTOLANZA; RINGEL, 2016). No fim de 1917, ano em
que se ocorreu a revolução Russa, Lev, então com 21 anos, se forma em Direito. O
curso englobava diversas áreas como língua e linguística, estética e literatura,
filosofia e história, o que proporcionou a Lev uma notável formação no campo das
ciências humanas (LONGAREZI e PUENTES, 2013; VYGODSKAYA, 1995;
BORTOLANZA; RINGEL, 2016; IVIC; COELHO; 2010).
Fonte: https://novaescola.org.br/conteudo/382/lev-vygotsky-oteorico-do-ensino-como-processo-social

Figura 1: Lev Seminovich Vigotsky

Com a queda do governo Czarista muitos intelectuais saíram do país e os
que ficaram se envolveram na criação de nova vida intelectual apoiada no
marxismo-leninismo. (CROUZET, 1996; LONGAREZI; PUENTES, 2013). Em 1924,
Vigotsky se torna colaborador do instituto de Psicologia, em Moscou, onde
pesquisadores buscavam criar uma Psicologia aliada com os pensamentos do novo
regime. Conseguinte, uma série de trabalhos foram produzidos e Vigotsky elabora
sua teoria histórico-cultural (IVIC; COELHO 2010).
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Vigotsky morre, precocemente, aos 37 anos, vítima de tuberculose em
1934, deixando vasto números de trabalhos e linhas de investigação a serem
seguidas. Contudo, durante o governo de Stalin, houve a censura as suas obras
pois, a pesar de concordar com a necessidade da criação de um novo homem, o
“Homo Sovieticus”, para ele, as individualidades pessoais do ser eram importantes.
Em 1956, o fim da proibição possibilitou a reedição do livro Pensamento e
Linguagem (GERALDI et al., 2006; VYGOTSKY, 1991).
Os eventos ocorridos durante sua vida, como a Primeira Guerra Mundial,
e, principalmente, a Revolução Russa, com a transição do Czarismo para o
comunismo, tiveram papel fundamental em seus estudos e pesquisa, que foram
resultados de seu desejo de aliar as teorias psicológicas com as teorias marxistaleninitas implantadas no novo regime, o qual trazia, como toda mudança, a
mentalidade de criar algo novo, e, mais precisamente para Vigotsky, uma nova
ciência humana cujo objetivo seria de responder às necessidades do contexto
histórico da época (BORTOLANZA; RINGEL, 2016).

3.2. A TEORIA DE LEV VIGOTSKY

Lev Vigotsky (1896-1934) foi o pesquisador que propôs a Psicologia
histórico-cultural. Essa teoria foi criada como uma adaptação do materialismo
histórico e dialético de Karl Marx e Friedrich Engels aplicada na formulação de uma
nova psicologia. Possui como propósito principal “caracterizar os aspectos
tipicamente humanos do comportamento e elaborar hipóteses de como essas
características se formaram ao longo da história humana e de como se desenvolvem
durante a vida de um indivíduo” (VYGOTSKY, 1991, p. 17).
Em suas obras, observa-se a descrição da relação indivíduo/sociedade, e
nelas é afirmado que as características psíquicas tipicamente humanas, as “funções
psicológicas superiores”, não estão presentes desde o nascimento, nem são
simplesmente resultados das pressões do meio externo, mas sim, resultam das
relações homem e sociedade. Devido a isso, sua teoria é conhecida por ter uma
abordagem sociointeracionista (PINO, 2005).
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A proposta sociointeracionista baseia-se na concepção de que o
desenvolvimento do ser só ocorre se este estiver inserido em um meio social, ou
seja, os contextos históricos, culturais e as relações sociais influenciam no
comportamento do indivíduo. O indivíduo só se desenvolve historicamente se
inserido no meio social, é o fato de estar incorporado ao meio social que leva à
aquisição, por parte do ser humano, de cultura e linguagem (VYGOTSKY, 1991).
Vigotsky refere-se, também, as “funções psicológicas superiores”, as
quais caracterizam o funcionamento psicológico humano, como, por exemplo,
pensamento abstrato, raciocínio dedutivo e utilização de representações simbólicas.
Estes são recursos intencionais e voluntários, o que torna o indivíduo independente
do espaço a sua volta. A capacidade que o ser humano possui de pensar em fatos
não vivenciados ou idealizar ações futuras, dentre outros, são considerados
“superiores” pois diferenciam-se “de mecanismos mais elementares, de origem
biológica, presentes no ser humano e também nos animais, tais como ações
reflexas, reações automatizadas ou processos de associações simples entre
eventos” (JOENK, 2007, p. 3; VYGOTSKY, 1991).
Em sua obra, “A Formação Social da Mente”, Vigotsky ressalta a
importância do processo de internalização das “funções psicológicas superiores”
para que estas se consolidem. O processo de internalização consiste na
“reconstrução interna de uma operação externa” (VYGOTSKY, 1991, p. 40), o sujeito
“passa a assimilar algum princípio estrutural cuja esfera de aplicação é outra que
não unicamente a das operações do tipo daquela usada como base para
assimilação do princípio” (VYGOTSKY, 1991, p. 56). Os acontecimentos que
ocorrem no âmbito social, ou seja, externamente ao indivíduo são reproduzidos
internamente por ele. Nessa perspectiva, destaca-se a origem social do
desenvolvimento pessoal (WERTSCH, 1985).

3.2.1. APRENDIZADO E DESENVOLVIMENTO

Vigotsky atribui, em suas obras, grande significância aos temas
aprendizado e desenvolvimento humano, e ressalta a importância a das relações
entre esses dois processos. O autor considera que estes processos estão

23
diretamente ligados e, por isso, ao mencionar o aprendizado do ser também se
reporta ao desenvolvimento (RESENDE, 2010). Além disso, defende que o
desenvolvimento é viabilizado pela convivência social a partir da internalização de
conceitos vivenciados pelo processo de aprendizagem (RABELLO; PASSOS, 2009).
Assim, a aprendizagem é “um aspecto necessário e universal do processo de
desenvolvimento

das

funções

psicológicas

culturalmente

organizadas

e

especificamente humanas” (VYGOTSKY, 1991, p. 61).
A respeito da relação entre aprendizagem e desenvolvimento, Marta Kohl
de oliveira (2010) afirma em seu livro “Aprendizado e Desenvolvimento, um processo
socio-histórico” que:
“Existe um percurso de desenvolvimento, em parte definido pelo processo
de maturação do organismo individual, pertencente a espécie humana, mas
é o aprendizado que possibilita o despertar de processos internos de
desenvolvimento” (OLIVEIRA, 2010, p. 58).

Isso pode ser evidenciado pela afirmação de Vigotsky (1991, p. 60) de
que “o bom aprendizado é somente aquele que se adianta ao desenvolvimento”. À
vista disso, o aprendizado proporciona, ao indivíduo, a internalização de conceitos
estabelecidos com relação ao ambiente sociocultural, e essa internalização promove
o desenvolvimento. Ou seja, o aprendizado gera desenvolvimento e, ainda de
acordo com Oliveira (2010), o aprendizado inicia processos de desenvolvimento que
se tornarão parte das funções psicológicas consolidadas e estabelecidas no
indivíduo.
É importante ressaltar que o “outro” possui, na visão de Vigotsky, papel
essencial no desenvolvimento de um indivíduo. Esse fato é consolidado na
construção de um conceito próprio de sua teoria, essencial para compreender as
relações entre aprendizagem e desenvolvimento, que são as

zonas de

desenvolvimento (OLIVEIRA, 2010).

3.2.2. ZONAS DE DESENVOLVIMENTO

Vigotsky formulou o conceito de zona de desenvolvimento a fim de
estabelecer e entender a interdependência entre desenvolvimento e aprendizado.
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Ele divide o desenvolvimento do indivíduo em dois níveis: o desenvolvimento real e
o desenvolvimento potencial.
A nível de desenvolvimento real, denominada por Vigotsky, refere-se às
capacidades ou funções que o indivíduo pode realizar sem auxílio de outro. Estas
capacidades são decorrência de processo de desenvolvimento já internalizados e
bem estruturados de forma que podem ser realizadas com autonomia. (OLIVEIRA,
2010)
Já o nível desenvolvimento potencial se refere às capacidades que o
indivíduo pode realizar apenas com auxílio de outro. Tais capacidades ainda não
foram internalizadas, então o indivíduo só as consegue realizar pela imitação, ou
com assistência de um indivíduo mais capacitado por meio de pistas,
demonstrações ou instrumentos fornecidos (OLIVEIRA, 2010; JOENK, 2007).
Tendo definido estes dois níveis de desenvolvimento, estabelece-se o
conceito de zona de desenvolvimento proximal, que, de acordo com Vigotsky é
definido como:
“a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma
determinar através da solução independente de problemas, e o nível de
desenvolvimento potencial, determinado através da solução de problemas
sobre a orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros
mais capazes” (VYGOTSKY, 1991, p. 58).

Em outras palavras, esta zona é a diferença entre o que o indivíduo é
capaz de realizar por si próprio e aquilo que só é capaz com a colaboração ou
assistência de outro indivíduo. É uma zona de transição, passagem que o indivíduo
deve percorrer, onde ocorrerá a internalização de conceitos o que levará ao
desenvolvimento de processos ainda em amadurecimento para que se tornem
consolidados (IVIC; COELHO, 2010, OLIVEIRA, 2010).
A partir deste contexto, Vigotsky afirma que “aquilo que é zona de
desenvolvimento proximal hoje será o nível de desenvolvimento real amanhã – ou
seja, aquilo que uma criança pode fazer com assistência hoje, ela será capaz de
fazer sozinha amanhã” (VYGOTSKY, 1991,

P.

58). É justamente nesta zona de

desenvolvimento proximal que o aprendizado vai ocorrer, sendo função do educador
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favorecer esse processo, servindo de mediador entre indivíduo e o mundo. Desta
forma, o mediador ajuda o indivíduo a consolidar conceitos, transformando a zona
de desenvolvimento proximal em nível de desenvolvimento real.

Figura 2: Esquema conceitual das zonas de desenvolvimento e suas relações.

Na Figura 2, está representado um esquema sobre as zonas de
desenvolvimento. No esquema, observa-se a zona de desenvolvimento proximal
como uma transição entre o nível de desenvolvimento real (aquilo que o indivíduo já
internalizou e possui a capacidade de realizar sem auxílio) e o nível de
desenvolvimento

potencial (aquilo que só é possível realizar com auxílio de outro

indivíduo mais experiente). A intervenção pedagógica, para ser relevante, deve
ocorrer na zona proximal por meio de mediação.

3.2.3. MEDIAÇÃO E INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA

Na teoria vigotskyana, é fundamental, na aprendizagem, a existência de
um mediador para o desenvolvimento dos processos mentais superiores. O
processo de mediação é a intervenção de um elemento ou ser em uma relação, a
qual deixa de ser direta e passa a ser mediada (JOENK, 2007). As informações
fornecidas pelo meio no qual o indivíduo está inserido estão repletas de significados
sociais e históricos. Tais informações não são absorvidas diretamente, mas sim,
intermediadas por outros que fazem uso de instrumentos ou signos presentes no
meio (CUNHA, 2011, STADLER et al., 2004).
Para Vigotsky, existem dois elementos mediadores: o instrumento e os
signos. Os instrumentos são objetos criados pelo homem que regem suas ações
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com intuito de facilitar seu trabalho; são criados, pelo homem, com um objetivo prédeterminado. Já os signos (linguagem, escrita, sistema de números, entre outros),
intermedeiam as ações sobre o psiquismo das pessoas. (JOENK, 2007; STADLER
et al., 2004).
Os signos, assim como instrumentos, também são criados como
auxiliares, mas, diferentes destes, são utilizados para resolver problemas internos ao
indivíduo, no campo psicológico. Também denominados por Vigotsky de
“instrumentos de atividade psicológica”, são direcionados para o próprio indivíduo e
o controle de ações psicológicas (VYGOTSKY, 1991, p. 38). O uso de signos como
mediadores é uma intervenção não concreta entre o homem e o mundo, isso
proporciona o surgimento de uma caraterística tipicamente humana: a representação
mental e, devido a isso, o ser é capaz de transitar em um mundo simbólico
(OLIVEIRA, 1997).
A concepção de Vigotsky de que o aprendizado leva ao desenvolvimento
do indivíduo e que este ocorre por meio do intermédio de signos ou instrumentos é
de grande importância em termos educacionais, onde é fundamental o papel da
mediação para a internalização das trocas sociais. Além disso, como grande parte
das ações de um indivíduo é mediada pela experiência dos outros, não há
necessidade da vivência de todas as ações diretamente, o que é essencial para o
desenvolvimento de processos históricos e crescimento da humanidade. Esse
conjunto de ideias tem implicação direta no processo pedagógico (OLIVEIRA, 2010).
Vigotsky afirma que o indivíduo inicia seu aprendizado antes de chegar à
escola, mas que é na escola que ele será introduzido a novos elementos para o seu
desenvolvimento. É no ambiente escolar onde ocorre a intervenção pedagógica,
caracterizada pela atuação do educador na zona de desenvolvimento proximal e sua
função é favorecer o aprendizado, servindo de mediador entre o indivíduo e o mundo
(RABELLO; PASSOS, 2009).
Considerando isso, a escola possui um papel essencial na promoção do
desenvolvimento e, para um bom ensino, é fundamental o uso de sistemas como
demonstrações, uso de material instrucional, modelos, dentre outros. Além disso, a
eficiência desse papel está no conhecimento, por parte da escola, do nível de
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desenvolvimento dos alunos, para que o ensino seja direcionado a estágios de
desenvolvimento ainda não alcançados por eles. Em outras palavras, a educação
escolar dever dirigir-se à zona de desenvolvimento potencial do indivíduo, sendo a
escola, portanto, agente impulsionador de novas conquistas psicológicas. (JOENK,
2007; OLIVEIRA, 2010).
Vale destacar, ainda no ambiente escolar, que os grupos de estudantes
não são homogêneos, ou seja, há diferença entre os conhecimentos já adquiridos
por parte de cada um. Assim, a interação entre eles também interfere no
desenvolvimento e, da mesma forma que o professor, um estudante mais avançado
pode contribuir para o aprendizado de outro (OLIVEIRA, 2010).
Apesar de Vigotsky salientar a mediação no aprendizado e, com isso, no
processo de desenvolvimento do ser, seu objetivo não é de propor uma pedagogia
autoritária, mas sim, de ressaltar a importância das interações existentes entre os
indivíduos, e destes com o meio cultural, para que eles possam reconstruir ou
reafirmar os conceitos que lhe são transmitidos, formando, assim, sua consciência
individual, a qual é, considerada por Vigotsky, elemento fundamental na construção
da psicologia humana (OLIVEIRA, 2010).

4. METODOLOGIA

Neste projeto, foi adotada como metodologia uma Sequência Didática.
Esse tipo de metodologia consiste em uma série de estratégias de ensino ligadas
entre si, sequencialmente, com o objetivo de melhorar o processo de ensino e
aprendizagem. Zabala (1998, p.18) afirma que a Sequência Didática é “um conjunto
de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para a realização de certos
objetivos educacionais, que têm um princípio e um fim conhecidos(...)”.
O escopo do projeto foi o estudo de isomeria e uma abordagem
interdisciplinar entre Química e História, relacionando o composto piperina com o
tema das grandes navegações, e a morfina com a guerra do ópio. Entretanto, além
disso, outros conhecimentos inerentes a área de Orgânica também foram discutidos,
como ligações covalentes, funções orgânicas, dentre outros.
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De acordo com o Currículo Mínimo para o Ensino Médio do Estado do Rio
de Janeiro (RIO DE JANEIRO, 2012), a Química Orgânica é ministrada para a
terceira série do ensino médio durante os terceiro e quarto bimestres. Por isso, o
projeto foi realizado ao longo do quarto bimestre com alunos da terceira série do
ensino médio do Colégio Estadual Brigadeiro Castrioto (CEBRIC), localizado no
bairro São Lourenço no município de Niterói.
O CEBRIC é um colégio estadual que possui turmas da primeira à terceira
série do ensino médio regular e integral onde os alunos ficam, nas dependências da
escola, de 7 às 16 horas. Entretanto a adoção desse sistema foi gradual e apenas a
partir do ano corrente de 2018 todas as turmas se encontram no mesmo regime. A
escola possui cerca de 300 alunos no total, e a quantidade de alunos por turma varia
de 10 à 30. As Figuras 3 e 4 são fotos das dependências da escola. A turma no qual
o projeto foi aplicado (no fim do ano de 2017) ainda não estava cursando as aulas
em horário integral (estudavam em horário matutino), além disso era uma turma
pequena, composta por, apenas, 10 alunos.

Fonte: https://www.facebook.com/cebric/photos/a.798188670224
769.1073741825.798186373558332/804579892918980/?type=1
&theate

Figura 3: Entrada do colégio CEBRIC.
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Fonte: https://www.facebook.com/cebric/photos/a.798328300210
806.1073741828.798186373558332/798328490210787/?type=3
&theater

Figura 4: Uma parte do espaço interno do colégio CEBRIC.

Para a realização do projeto, elaborou-se um conjunto de atividades que
abordassem os conteúdos desejados. Para a execução de parte das atividades, foi
desenvolvimento e preparado um “Kit Molecular”, constituído por bolas de isopor e
palitos de dente. As atividades a serem realizadas em sala foram elaboradas de
modo que os alunos pudessem e explorar o kit montando modelos moleculares.
Além disso foi pensado em um trabalho, focado na interdisciplinaridade entre
Química e História, a ser apresentado, pelos alunos, em forma de seminário. As
atividades serão detalhadas na seção seguinte.
O emprego de uma Sequência Didática facilita a avaliação de forma
continuada (também conhecido como avaliação formativa), pois permite avaliar, em
cada atividade proposta, o desempenho do aluno, de modo a nortear a forma como
serão abordados conteúdos nas etapas seguintes da sequência. Assim, pode-se
observar as dificuldades que os alunos apresentem relativo aos conteúdos de forma
mais clara e objetiva.
Visto isso, o método de avaliação adotado no projeto foi o de avaliação
continuada. Neste método, a avaliação é realizada ao longo o processo e o aluno é
avaliado de modo integral. Desta forma, é possível obter indicadores que verifiquem
se os objetivos foram alcançados, o que permite, o professor, interferir em algo que
esteja comprometendo aprendizagem (BLOOM, 1983).
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4.1. DESENVOLVIMENTO DO KIT MOLECULAR

Os modelos moleculares foram utilizados com a finalidade de representar
moléculas orgânicas para facilitar, por parte dos alunos, a compreensão das
ligações covalentes entre os átomos, a identificação de algumas funções orgânicas
e, principalmente, o estudo de isomeria, além de aprimorar a visão espacial.

4.1.1. MATERIAIS UTILIZADOS


Bolas de isopor de 70mm de diâmetro, 50mm de diâmetro, 35mm de
diâmetro e 25mm de diâmetro;



3 caixas de palitos de dente;



Tinta guache nas cores verde, preto, azul e vermelho;



2 pincéis;

Figura 5: Materiais utilizados.

4.1.2. PROCEDIMENTO DE MONTAGEM DO KIT MOLECULAR

O kit foi organizado previamente de modo que já estivesse pronto para
ser utilizado no decorrer das atividades durante as aulas. Os materiais foram
preparados e as quantidades separadas para compor o “Kit Molecular”.
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Os átomos escolhidos para serem simbolizados nos modelos moleculares
foram os de cloro, carbono, nitrogênio, oxigênio e hidrogênio pois estão presentes
em diversas moléculas orgânicas, são característicos de algumas funções orgânicas
(como o nitrogênio nas aminas e amidas e o oxigênio nas cetonas, por exemplo)
além de possibilitarem a demonstração de moléculas isoméricas.
Para a representação dos átomos, utilizou-se bolinhas de isopor de
diferentes tamanhos as quais foram pintadas com as cores comumente utilizadas
para os átomos escolhidos, como demonstrado na Figura 6 e Figura 7. Os
diferentes tamanhos das bolas de isopor foram empregados para se explorar a
diferença de raio atômico entre os átomos selecionados. A Quadro 1 demonstra a
relação entre o tamanho e as cores de cada átomo:

Quadro 1: Relação das cores e tamanhos para cada átomo

(a)

ÁTOMO

DIÂMETRO DA BOLA
DE ISOPOR (mm)

COR

Cloro

70

Verde

Carbono

50

Preto

Nitrogênio

50(a)

Azul

Oxigênio

35

Vermelho

Hidrogênio

25

Branco

Foi utilizado o mesmo tamanho para os átomos de nitrogênio e carbono devido à proximidade de seus raios:
nitrogênio: 74 pm e carbono: 77 pm (SHRIVER & ATKINS, 2010).
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Figura 6: Pinturas das bolas de isopor.

Figura 7: Representação dos átomos.

As ligações covalentes entre os átomos das moléculas orgânicas foram
representadas utilizando-se palitos de dente: um palito entre as moléculas
representava uma ligação simples, dois palitos uma ligação dupla e três palitos uma
ligação tripla.
Após a confecção do material, foram preparados 3 kits (Figura 8)
contendo 30 bolinhas de isopor brancas (representando átomos de hidrogênio), 24
bolinhas de isopor pretas (representando átomos de carbono), 8 bolinhas de isopor
azuis (representando átomos de nitrogênio), 20 bolinhas de isopor vermelhas
(representando átomos de oxigênio) e 6 bolinhas de isopor verdes (representando
átomos de cloro) e uma caixa de palitos de dente (para e representarem as ligações
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covalentes). Os kits foram distribuídos para os grupos formados para execução da
atividade “Construindo Moléculas”

Figura 8: Kit Molecular.

4.2. ATIVIDADES DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA

Para a aplicação das atividades foram utilizadas três aulas. As duas
primeiras foram tempos de aula consecutivos e a terceira um tempo de aula duas
semanas após as duas primeiras. A organização das aulas está demonstrada na
Figura 9.

Figura 9: Fluxograma da sequência didática.
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4.2.1. PRIMEIRA AULA

Na primeira aula, nos primeiros 15 a 20 minutos, foi fornecido o kit aos
alunos, para que interagissem e se familiarizassem com ele, e foi solicitado que
usassem o material para montar o que “entendessem como uma molécula”. Em
seguida, foi pedido que os mesmos montassem outra molécula apenas com os
átomos usados na molécula anterior, criada por eles. Esta atividade teve como
objetivo introduzir o conceito de isomeria.
Após a manipulação do material do kit e montagem das moléculas, no
restante da primeira aula, foi realizada a exposição do conteúdo, em slides, por
cerca de 30 minutos, na qual foi abordado a história da Química Orgânica e
explicado, como foco principal, o conteúdo de isomeria, além de se relembrar outros
conceitos, como, por exemplo, ligação covalente, valência dos átomos e funções
orgânicas.

4.2.2. SEGUNDA AULA

A explicação teórica estendeu-se até a segunda aula, com duração de
cerca de 10 minutos. Em seguida, no restante desta aula, foi fornecido um roteiro,
aos alunos, intitulado “Construindo Moléculas” (Apêndice B) que consistia em
problemas que deveriam ser solucionados por meio da montagem de moléculas
através do uso dos modelos moleculares.
Ao fim desta aula, os estudantes se organizaram em dois grupos e cada
grupo recebeu o nome de uma molécula que foi importante durante o
desenvolvimento da sociedade humana. Com isso, foi pedido aos alunos que
fizessem um trabalho intitulado: “Moléculas Orgânicas que mudaram o mundo” no
qual deveria ser abordado, além dos conceitos químicos das moléculas
selecionadas, uma correlação das mesmas com acontecimentos históricos e quais
os impactos, positivos ou negativos, que a utilização destas moléculas implicou na
sociedade.
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As moléculas selecionadas para o seminário foram a morfina (Figura
10-a), composto presente no ópio que é extraído da papoula, e a piperina (Figura
10-b), composto presente na pimenta preta. Ambas apresentam a mesma fórmula
molecular: C17H19NO3. Essas moléculas foram escolhidas por representarem
isômeros, sendo possível estabelecer uma relação do trabalho com a aula de
isomeria dada em sala, além de mostrar a importância que a estrutura das
moléculas tem nas propriedades das mesmas. Porém, não foi dito, no primeiro
momento, que são isômeros para que os alunos pudessem perceber isso durante as
apresentações.

Figura 10: a) Estrutura da morfina; b) Estrutura da piperina.

4.2.3. TERCEIRA AULA

A terceira aula foi destinada para a apresentação dos seminários
“Moléculas Orgânicas que mudaram o mundo” e os alunos tiveram um total de duas
semanas para preparar o trabalho. Após as apresentações, o conteúdo destas foi
discutindo em sala e, neste momento, foi mencionado o fato das moléculas
escolhidas serem isômeros.
Ao final da terceira aula, foi fornecido, aos alunos um questionário para
que avaliassem, de forma qualitativa, as aulas, as atividades realizadas e a forma de
abordagem adotada (APÊNDICE C). A ideia foi de, com as respostas fornecidas aos
questionários, obter a visão dos alunos a respeito do projeto.
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Pretendeu-se, como foco deste trabalho, utilizar os conceitos presentes
na teoria histórico-cultural, criada por Vigotsky, para empregar um recurso didático
de modo a facilitar a compreensão, por parte dos alunos, de conteúdos da Química
Orgânica, como foi aplicado para explicar isomeria. Além disso, fazer uma
abordagem interdisciplinar entre Química e História de modo a promover a
integração destas.
De acordo com as formulações dessa teoria, discorrida na Sessão 3.2.3,
é essencial, durante o processo de aprendizagem, a existência de um mediador.
Nessa perspectiva, o professor exerce papel de mediador e pode fazer uso de
instrumentos e signos empregando-os como artifícios de mediação que auxiliam a
aprendizagem. Baseando-se neste aspecto, idealizou-se o “Kit Molecular” como
recurso didático que pudesse exercer essa função. O “Kit Molecular” está na
interface entre a mediação por instrumentos e a mediação por signos, visto que é
um objeto físico, manuseável, criado com um objetivo pré-determinado, mas também
é uma linguagem Química, pois representa os átomos e ligações de uma molécula
orgânica. Ele se encaixa no processo de mediação que está presente tanto no
mundo concreto quanto no mundo simbólico.
Ainda conforme a teoria (parte inicial da Sessão 3.2), o meio no qual o
indivíduo está inserido é repleto de informações que contém significados históricos e
sociais e, para Vigotsky, o desenvolvimento do indivíduo ocorre, justamente, devido
às interações sociais construídas dentro de um contexto histórico. Ainda, para o
autor, é importante salientar que a cultura de um povo está associada a um tempo
histórico e as relações sociais estabelecidas nele. Assim, o homem é um ser
histórico-cultural.

Partindo-se

dessa

ideia,

utilizou-se

uma

abordagem

interdisciplinar, na qual buscou-se discutir, por meio do seminário “Moléculas
Orgânicas que Mudaram o Mundo”, fatos históricos, relacionando a utilização dos
compostos orgânicos piperina e morfina para valorizar o contexto na qual estão
inseridas.
Nas três próximas sessões, são descritos, com mais detalhes, os
resultados de cada etapa do projeto. Na Sessão 5.1, são apresentados os
resultados da Sequência Didática e é discutido o modo como as atividades foram
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aplicadas ao longo das três aulas, associando-as à teoria de Vigotsky. Na Sessão
5.2 é feita a análise da avaliação, que foi feita de forma continuada. Na Sessão 5.3 é
mostrado a visão dos alunos em relação ao projeto, de modo a demonstrar a
recepção do mesmo, para que se possa modificar algum aspecto a fim de torná-lo
melhor.

5.1. RESULTADOS E DISCUSSÕES ACERCA SEQUÊNCIA DIDÁTICA

5.1.1. PRIMEIRA AULA

A primeira aula foi realizada no dia 13 de novembro de 2017. No início
desta, foi entregue o kit, aos alunos, e pedido para que construíssem uma
representação de uma molécula. A ideia inicial era que, após a montagem, os
estudantes representassem outra molécula com os mesmas bolas de isopor
(represetando átomos) utilizados na primeira e assim introduzir o conceito de
isomeria. A Figura 11 demonstra o contato inicial dos alunos com o Kit Molecular.
Entretanto, como os alunos apresentaram dificuldades na montagem da
primeira representação molecular, foi necessário reforçar conceitos sobre ligação
covalente e valência dos átomos – o que demandou um maior tempo de atividade –
para, então, conseguirem montar a primeira estrutura e, posteriormente seu isômero.

Figura 11: Contato inicial com o Kit Molecular.
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Os problemas que os alunos apresentaram, nesta etapa, podem ser
atribuídos à dificuldade em lidar com o mundo simbólico. Esta dificuldade é
prejudicial ao indivíduo pois os signos estão presentes em vários aspectos da vida
em sociedade (conforme discutido na Sessão 3.2.3) e são encontrados desde coisas
simples, como placas de sinalização, até algo mais elaborado, como na matemática.
Depois deste contato inicial com os modelos moleculares e introdução do
assunto isomeria, foi apresentado, em slides, o conteúdo teórico composto de:
história da Química Orgânica, isomeria plana e geométrica além de uma breve
revisão sobre funções orgânicas, valência dos átomos e ligações covalentes, como
está representado na Figura 12. Porém, devido à dificuldade que os alunos
apresentaram na montagem das moléculas no início da aula, não foi possível
apresentar o conteúdo de isomeria óptica por falta de tempo.

Figura 12: Exposição teórica.

5.1.2. SEGUNDA AULA

Na segunda aula, após o termino da explicação teórica iniciada na
primeira, foi fornecido, aos alunos, o roteiro intitulado “Construindo Moléculas”,
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composto por problemas a serem solucionados por meio da montagem de modelos
moleculares (APÊNDICE B). Durante a montagem dos modelos, foi observado que
os alunos tiveram dificuldades em dispor as moléculas com os ângulos adequados
das ligações de cada átomo. A dificuldade que apresentaram evidencia que, por
estarem acostumados a trabalhar em duas dimenões, vendo estruturas apenas
desenhadas no quadro, não conseguiram montar as moléculas se atentando aos
ângulos das ligações. Após a montagem, foi discutido, com os alunos, essa questão
e as moléculas foram remontadas.
Pôde-se perceber que a atividade “Construindo Moléculas” despertou
grande interesse dos alunos, pois, apesar das dificuldades, se mostraram animados
e buscaram resolver o que se pedia conversando entre si e tirando dúvidas. Todavia
os estudantes não puderam resolver a questão 4, pois se tratava de isomeria óptica.
A Figura 13 mostra o momento em que estavam resolvendo a atividade.

Figura 13: Execução da atividade “Construindo Moléculas”.

A dificuldade apresentada, no início da primeira aula, pelos alunos ao
construírem a molécula demonstra que estavam trabalhando com conceitos ainda
não internalizados (processo de internalização discutido na Sessão 3.2.1). O
processo de internalização dá-se na zona de desenvolvimento proximal, e é o que
consolida o aprendizado que é mediado, de modo a transformar aquilo que ainda é
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nível de desenvolvimento potencial em nível de desenvolvimento real (discutidos nas
Sessões 3.2.2 e 3.2.3). É importante ressaltar que os níveis de desenvolvimentos
variam para cada indivíduo e não podem ser vistos de forma precisa, mas podem
ser observados indicativos da transição entre os níveis.
Comparando o desempenho no contato inicial com o kit, no início da
primeira aula, com desempenho dos alunos durante a atividade “Construindo
Moléculas”, foi possível observar o progresso, dos alunos, na montagem das
representações moleculares, o que é um indicativo do processo de transição entre
os níveis de desenvolvimento. Como consequência, neste caso, é possível que os
alunos tenham compreendido melhor o mundo simbólico.

5.1.3. TERCEIRA AULA

A terceira aula foi realizada no dia 27 de novembro de 2017 e foi iniciada
com a apresentação dos seminários. O grupo cuja molécula era a piperina (Figura
6-b) apresentou o trabalho (Figura 14), mostrando algumas características do
composto e aspectos da importância da pimenta em um contexto histórico,
abordando o tema das “grandes navegações”. Após a apresentação, foi gerada uma
discussão sobre o tema, aprofundando ainda mais parte química e histórica.

Figura 14: Capa da apresentação do trabalho sobre a piperina.
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O grupo que ficou com a molécula de morfina (Figura 6-a), infelizmente,
não fez o trabalho. Sendo assim, foi necessário fazer uma abordagem diferente.
Para isso, foi apresentado, aos alunos, as características químicas da morfina e seu
papel durante a guerra do ópio e o imperialismo Britânico na China.
É possível que um dos grupos não tenha feito o trabalho devido ao
cansaço decorrente do ano letivo e devido à realização deste projeto ter ocorrido
posterior a prova do ENEM, realizadas nos dias 05 e 12 de novembro, o que pode
ter dado a eles a sensação de que o objetivo do terceiro ano foi alcançado. Pode-se,
ainda, sugerir a falta de interesse por parte dos que não fizeram devido à certeza da
aprovação, situação comum nas escolas públicas.
Após as discussões a respeito dos temas dos seminários, foi apontado
que as moléculas escolhidas são isômeros. Ao ser fornecida essa informação, os
alunos se atentaram a esse fato e se mostraram interessados. Foi observado que,
apesar de possuírem a mesma fórmula molecular, as variações em suas estruturas
implicam em variações em suas propriedades, fato que está diretamente relacionado
com o modo como são utilizadas e, consequentemente, com os contextos históricos
as quais estão associados. Uma diferença pequena, como a disposição dos átomos,
levando a estruturas e propriedades diferentes fizeram com que estivessem
associadas a acontecimentos históricos completamente distintos.
Devido ao homem ser um ser histórico-cultural os contextos históricos,
nos quais são construídas as interações sociais, são importantes ao seu
aprendizado que, por sua vez, gera desenvolvimento. Por isso, a associação feita
entre as moléculas escolhidas e os acontecimentos históricos proporcionou, aos
alunos, uma visão mais ampla a respeito dos contextos históricos em que as
moléculas estavam inseridas o que é importante para que tenham a noção de que a
ciência é mutável ao longo do tempo assim como a própria sociedade.

5.2. AVALIAÇÃO CONTINUADA

Devido ao fato de ter sido adotada na metodologia uma Sequência
Didática, a escolha do método de avaliação continuada, para este projeto, foi
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interessante pois permitiu a avaliação integral dos alunos em cada etapa do projeto.
Foi possível observar o desempenho dos discentes durante a execução das
atividades e perceber a evolução dos mesmos ao longo destas.
Um melhor desempenho dos alunos foi observado durante a atividade
“Construindo Moléculas” em relação ao contato inicial que tiveram com o Kit
Molecular. Foi observado que, com o uso dos modelos, eles compreenderam melhor
os assuntos trabalhados em sala. Apresentaram maior entendimento sobre o
conceito de isomeria manipulando os modelos do que apenas vendo as moléculas
no quadro, compreenderam melhor as ligações químicas e como os átomos estão
ligados entre si. Nota-se que esse tipo de atividades gera um aprimoramento na
visão espacial e com isso pode auxiliar na superação das dificuldades apresentadas
pelos alunos.
No seminário “Moléculas Orgânicas que Mudaram o Mundo”, foi avaliado
se os alunos conseguiram compreender a associação entre as propriedades da
molécula e o tema das “grandes navegações”. Notou-se, com a apresentação do
grupo que fez o seminário sobre a piperina e com as discussões realizadas em sala,
que os alunos puderam perceber a importância da isomeria e que as diferenças nas
propriedades podem ser consequência de pequenas mudanças na estrutura.
Vale ressaltar que, a pesar do progresso dos alunos durante a aplicação
do projeto, não foi possível avaliar de que forma as atividades executadas em sala
com a sequência didática empregada puderam influenciar em suas notas pois não
se teve acesso ao desempenho dos alunos nas provas.

5.3. AVALIAÇÃO QUALITATIVA DO PROJETO POR PARTE DOS ALUNOS

No fim da terceira, aula foi disponibilizado, aos discentes, um questionário
avaliativo (APÊNDICE C), composto por quatro questões, cuja proposta foi obter a
concepção do aluno a respeito do uso de modelos moleculares e de abordagens
interdisciplinares no ensino de Química que, no caso do presente trabalho, foi
realizada associando a Química com História, baseados na ideia do ser históricocultural de Vigotsky.
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A primeira questão solicitava, ao aluno, responder se o uso de modelos
moleculares torna a aula mais interessante e atrativa, se comparada a uma aula
convencional. A questão apresentava duas alternativas (uma afirmativa e outra
negativa) e solicitava que descrevessem o porquê da alternativa assinalada. Todos
responderam que sim e, dentre as justificativas, estava o fato de proporcionar maior
interação entre os alunos e destes com o professor e, também, por ser uma
abordagem diferente das atividades comumente empregadas em sala de aula.

Figura 15: Algumas justificativas fornecidas à primeira questão.

Já na segunda questão, o aluno deveria responder como o uso de
modelos interferiu na compreensão do conteúdo, podendo escolher, entre as
alternativas, se facilitou a compreensão, se não fez diferença ou se dificultou a
compreensão. Todos responderam que facilitou a compreensão do conteúdo.
A terceira questão, discursiva, solicitava a opinião do aluno a respeito da
relação feita entre um conteúdo de Química, como moléculas orgânicas e suas
características, e importantes fatos históricos estudados na disciplina de História,
relação essa proposta pelo trabalho “Moléculas Orgânicas que mudaram o mundo”.
A partir da análise das respostas à terceira questão, observou-se que praticamente
todos os alunos consideram a interdisciplinaridade entre Química e História
interessante e importante para seu aprendizado e, apenas um, dentre os alunos, não
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gostou dessa abordagem, demonstrando que a abordagem adotada foi bem
recebida pelos alunos.

Figura 16: Algumas respostas à terceira questão.

A quarta questão, opcional, deixava o aluno livre para expor sua opinião
ou oferecer alguma sugestão a respeito das aulas e dos métodos utilizados durante
as atividades. Poucos alunos optaram por responder essa questão. Todavia, dentre
as repostas fornecidas, foi dito que as aulas foram boas e sugerido que mais aulas
apresentassem o mesmo formato.

Figura 17: Resposta à quarta questão.
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Analisando as respostas fornecidas ao questionário, observou-se que a
abordagem realizada neste projeto foi bem aceita pelos alunos. O uso do Kit
Molecular na montagem de moléculas facilitou a visualização da molécula em três
dimensões e, segundo eles, auxiliou a compreensão, principalmente, do conteúdo
de isomeria. A interdisciplinaridade entre Química e História adotada levou, o aluno,
a compreender que é possível associar um contexto histórico em diferentes
assuntos. Além disso, percebeu-se que a abordagem adotada neste projeto
despertou o interesse dos alunos já que se trata de uma forma diferente da
convencional.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Mediante a aplicação deste projeto, foi possível identificar pontos de
deficiência dos alunos no estudo de Química Orgânica. A partir dos resultados
obtidos e tomando-se, como referencial teórico, as ideias de Vigotsky, pode-se inferir
que:
O Kit Molecular, usado como um artifício de mediação com o intuito de
transformar a zona de desenvolvimento proximal em nível de desenvolvimento real,
exerceu o papel proposto de recurso didático pois facilitou a aprendizagem, por
parte dos alunos, de conceitos importantes que, muitas vezes, não são bem
compreendidos pelas limitações das explicações em duas dimensões. Entretanto,
devido a dificuldade dos alunos em dispor as ligações de cada átomo com os
ângulos adequados, seria ideal utilizar as bolinhas de isopor previamente furadas de
modo que, ao montarem as estruturas, as geometrias sejam respeitadas.
Ao fazer uso de uma abordagem interdisciplinar, a partir da concepção de
que o homem é um ser histórico-cultural e, por isso, a internalização de conceitos
depende das relações sociais inseridas em um contexto histórico, foi possível
estimular uma visão contextualizada sobre o papel da Química Orgânica em alguns
episódios históricamente relevantes. Dessa forma os alunos puderam perceber que
a Ciência é diretamente influenciada pelos contextos e necessidades externas a ela
e que os resultados do estudo de ciências transformam e estimulam novas
mentalidades na sociedade.
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Notou-se, também, que a forma como o conteúdo foi estudado em sala,
de maneira que todos pudessem dialogar entre si e com o professor para resolver os
problemas, pôde ampliar a noção destes a respeito da influência que as relações
que constroem uns com os outros tem em seu aprendizado.
Ainda, a partir de conversas durante as atividades e com a aplicação do
questionário, no qual o aluno pôde avaliar o projeto, foi possível conhecer os pontos
que mais interessaram os alunos. Observou-se que os alunos desejam propostas
alternativas de aulas que as tornem mais atrativas e dinâmicas. Portanto, o
educador deve buscar, continuamente, por alternativas que despertem o interesse
do aluno ao mesmo tempo que auxiliam na compreensão dos assuntos estudados.
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APÊNDICE A

Plano de Aula
I. Plano de Aula: Aula para a Monografia

II. Dados de Identificação:
Escola: Colégio Estadual Brigadeiro Castrioto (CEBRIC)
Professor (a): Bernardo Balado
Professor estagiário: Leonardo Carvalho Dantas
Disciplina: Química
Série: 3° Série
Turma: 3001
Período: 4° Bimestre

IV. Objetivos:
Objetivo geral: investigar a importância do uso de modelos moleculares tridimensionais no ensino
de Química Orgânica, e utilizar a interdisciplinaridade, por meio de contextualização histórica, para
buscar um estudo de ciências menos fragmentado tornando os conteúdos apresentados menos
abstratos e mais atrativos para os discentes.
Objetivos específicos:
- Tornar os alunos capazes em identificar algumas funções Orgânicas;
- Desenvolver a aptidão dos alunos em escrever e identificar fórmulas moleculares e estruturais;
- Aprimorar a visão espacial dos alunos e facilitar a aprendizagem de isomeria estrutural e espacial;
- Promover a visão da Química integrada ao cotidiano e a conteúdos históricos por meio de
interdisciplinaridade.

V. Conteúdo:
-História da Química Orgânica e Conceito atual do assunto (Introdução da aula);
-Ligações covalentes (Revisão);
-Funções orgânicas (Revisão);
-Isomeria;
-As Grandes navegações e Guerra do ópio (relacionando com as moléculas piperina e morfina).
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VI. Desenvolvimento do tema: (Serão utilizadas 3 aulas no total: 2 para aplicação do projeto e
uma para avaliação)
Nos primeiros 15 à 20 minutos da primeira aula, será entregue, aos alunos, os kits (bolinhas
de isopor e palitos de dente) e será solicitado que eles montem o que entendem como moléculas.
Com as moléculas prontas serão, então, criados questionamentos com os modelos apresentados,
como por exemplo: se todas as ligações na molécula são do mesmo tipo; se átomos diferentes
influenciam na estrutura tridimensional da molécula; se todos os átomos fazem a mesma
quantidade de ligações; Em seguida será pedido que os mesmos montem outra molécula com os
mesmos átomos da molécula anterior (introduzindo o conceito de isomeria).
Nos próximos 30 minutos serão utilizados para exposição do conteúdo, em slides,
abordando as ligações covalentes, estrutura e funções orgânicas, e, principalmente, isomeria, de
modo a responder os questionamentos que surgirem no início da aula.
Em seguida, já na segunda aula, com duração de 30 a 40 minutos, será fornecido um
roteiro, aos alunos, com o título “construindo moléculas”. Esta atividade, realizada em grupos,
consiste em problemas que deverão ser solucionados por meio da montagem de modelos
moleculares. Ao fim dessa aula será passado um trabalho intitulado “Moléculas Orgânicas Que
Mudaram o Mundo” que deverá ser apresentado em uma terceira aula. A turma será separada em
2 grupos; um dos grupos fará o trabalho sobre piperina e outro sobre morfina (que é isômero da
primeira) e devem falar sobre a importância dessas moléculas na história da humanidade.
A terceira aula, duas semanas após as anteriores, será utilizada para apresentação de
seminário pelos alunos e para discussões acerca dos assuntos abordados nas apresentações.
Será fornecido aos alunos, após as discussões, um questionário para que eles avaliem de forma
qualitativa o projeto.

VII. Recursos didáticos: quadro, giz/Piloto, slides, palitos de dente, bolinhas de isopor de
tamanhos variados, atividade impressa para ser resolvida em sala.

VIII. Avaliação:
Para a avaliação será adotado o método de avaliação continuada que é realizada ao longo
do processo permitindo que o aluno seja avaliado de forma integral.

XIX. Bibliografia:
LIMA, M.B.P de LIMA-NETO, P. Química Nova. Construção de modelos para ilustração de
estruturas moleculares em aulas de química, 1999. P 903
LIMA-FILHO, F. S.; et al. A importância do uso de recursos didáticos alternativos no ensino de
Química: Uma abordagem sobre novas metodologias. Enciclopédia Biosfera. Goiânia: Centro
Científico Conhecer, vol.7, N.12; 2011, p. 167-168
USBERCO, S.; SALVADOR, E. Química. São Paulo: Saraiva, 2006.
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APÊNDICE B

Atividade em sala: “Construindo Moléculas”

Colégio:_____________________________________________________________
Aluno:___________________________________________Turma:____________
Data: ____/____/____

Esta

atividade

tem

por

objetivo

montar

modelos

moleculares

tridimensionais, aplicando os conceitos adquiridos ao longo da aula, de modo a
facilitar a visualização de algumas características das moléculas orgânicas como
funções orgânicas, isomeria, entre outros.
Com o material fornecido, siga as instruções a seguir e faça o que se
pede. Lembre-se de respeitar a geometria de cada molécula!

Instruções:
1) Construa 3 moléculas, cada uma com uma função orgânica diferente;
2) Escolha uma das moléculas feitas na instrução 1 e faça um isômero de
função;
3) Construa um par de isômeros de cadeia ou represente um par de isômeros
cis-trans;
4) Construa uma molécula quiral e seu isômero;
5) Escolha 2 moléculas e dê o nome.
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APÊNDICE C

Questionário Avaliativo do Projeto
1 – Em sua opinião, o uso de modelos moleculares tornou a aula mais atrativa e
interessante, se comparado a uma aula convencional? Por quê?



Sim
Não

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2 – O que você achou do uso de modelos moleculares no ensino de Química
Orgânica?




Facilitou a compreensão do conteúdo
Não fez diferença na compreensão do conteúdo
Dificultou a compreensão do conteúdo

3 – Qual sua opinião sobre a combinação de diferentes disciplinas, para o estudo de
um determinado assunto, como o caso da interdisciplinaridade entre Química e
História no trabalho “Moléculas Orgânicas Que Mudaram o Mundo”?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
4 – (opcional) Tem alguma sugestão ou quer expor sua opinião a respeito da aula e
dos métodos utilizados? Sinta-se à vontade.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

