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RESUMO
A busca por um Ensino de Química que rompa a barreira do abstracionismo direciona
os docentes para a utilização de metodologias de ensino e aprendizagem com
abordagem mais prática. Nesse sentido, a experimentação é vista como uma
ferramenta que proporciona aos alunos uma visualização dos conceitos que, até
então, possuíam pouca ou nenhuma aplicação prática. Além disso, o simples ato de
quebrar a rotina de quadro e giz desperta interesse e motiva a busca por
conhecimento. Objetivando tais fatores, este trabalho relata o desenvolvimento de
uma sequência didática que resulta em uma prática docente onde o professor atua
como mediador no processo de ensino e aprendizagem. Por outro lado, a
contextualização, utilização de assuntos que fazem parte do cotidiano dos alunos,
promove uma aproximação e facilita o entendimento de conceitos científicos. Visando
esse aspecto, a exploração do tema Gastronomia Molecular como ferramenta para o
ensino de conceitos como átomos, íons e ligação química, através da utilização da
técnica de esferificação, promove uma experiência única onde os sentidos tato,
paladar e visão são despertados. A prática docente foi realizada com alunos do
terceiro ano do Ensino Médio, pertencentes ao Projeto de Alfabetização Científica
para Alunos do Ensino Médio (PACAEM), no colégio estatual Liceu Nilo Peçanha. A
aula proposta se constitui de três momentos pedagógicos: apresentação em
PowerPoint, parte experimental e avaliação por meio de questionário. Todas as etapas
apresentaram resultados satisfatórios, destacando-se o interesse e a participação
ativa dos alunos.

Palavras-chave: Prática docente. Sequência Didática. Experimentação.
Gastronomia Molecular. Esferificação.

ABSTRACT
The search for a Teaching of Chemistry that breaks the barrier of abstractionism,
directs the teachers to the use of methodologies of teaching and learning with a more
practical approach. In this sense, experimentation is seen as a tool that provides
students with a view of concepts that until then had little or no practical application. In
addition, the simple act of breaking the routine frame and chalk, arouses interest and
motivates the search for knowledge. Aiming at these factors, this work reports the
development of a didactic sequence that results in a teaching practice where the
teacher acts as mediator in the teaching and learning process. On the other hand, the
contextualization, use of subjects that are part of the daily life of the students, promote
an approximation and facilitate the understanding of scientific concepts. Aiming at this
aspect, the exploration of the theme Molecular Gastronomy as a tool for teaching
concepts such as atoms, ions and chemical bond, through the use of the spherification
technique, promotes a unique experience where the senses touch, taste and vision are
awakened. The teaching practice was carried out with students of the third year of high
school, belonging to the Projeto de Alfabetização Científica para Alunos do Ensino
Médio (PACAEM), at the Liceu Nilo Peçanha high school. The proposed class consists
of three pedagogical moments: PowerPoint presentation, experimental part and
evaluation by means of a questionnaire. All the stages presented satisfactory results
highlighting the interest and the active participation of the students.
Keywords: Teaching Practice. Didactic Sequence.. Experimentation. Molecular
Gastronomy. Spherification.
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1. INTRODUÇÃO

O ato de cozinhar surgiu juntamente com a descoberta do fogo. Com o decorrer
dos anos, os ingredientes, a forma de cocção e a apresentação dos alimentos se
transformaram, com os avanços e desenvolvimento tecnológico. Na década de 1980,
os fenômenos que ocorrem durante o preparo dos alimentos passaram a ser
explorados pela ciência, especificamente pelo professor de física da Universidade de
Oxford Nicholas Kurti e o físico-químico Hervé This. A esses estudos, eles atribuíram
o nome gastronomia molecular (GM) (GIL, 2010). Tais pesquisadores defendiam a
ideia de que novas técnicas e conceitos poderiam ser transferidos dos laboratórios de
pesquisa para a cozinha, inovando os pratos existentes e impulsionando a criação de
novos.
A gastronomia molecular inicialmente se restringia ao estudo das modificações
químicas e físicas envolvidas no preparo e processamento dos alimentos, e, mais
recentemente, passou a ser explorada para a descoberta de novos mecanismos e
aplicações, resultando no uso de novos equipamentos e de novos ingredientes para
inovar na apresentação, textura e sabor dos pratos.
A GM e a cozinha molecular são ramos distintos, a cozinha molecular aplica os
conceitos e descobertas feitas pela GM na preparação de pratos culinários.
Entretanto, This assume parcela de culpa por transparecer que ambos se tratam da
mesma coisa. Atribui ainda o fato de ter convidado alguns chefes para participarem
de seu Workshop de gastronomia molecular e física como motivo relevante para tal
equívoco. Segundo ele, a troca de conhecimentos específicos sobre as técnicas já
existentes na culinária era importante para a construção da GM (CAPORASO;
FORMISANO, 2015).
Atualmente diversos pesquisadores exploram as transformações físicas e
químicas envolvidas nos processos dos pratos mais elaborados aos mais tradicionais,
ou desastrosos, e a gastronomia molecular passou a ser difundida mundialmente e
ser considerada uma ciência para todos.
Portanto, a gastronomia molecular transcende à prática de cozinhar e busca na
Química e na Física a teoria necessária para explicar os fenômenos gastronômicos.
Com a compreensão cientifica sobre os mecanismos de preparo dos alimentos, novas
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técnicas foram introduzidas nas rotinas dos chefs, como banhos termostatizados,
homogeneizadores, liofilizadores, bombas de vácuo, sifões, entre outros.
Com essa nova abordagem surgiram técnicas específicas para tornar o alimento
rico em diferentes texturas e sabores, que agregam aos pratos um paladar único.
Entre elas se encontra a esferificação, que será amplamente abordada neste trabalho.
Esta técnica que resulta na formação de esferas com design semelhante ao caviar,
pode ser aplicada a diferentes tipos de alimentos, e faz uso de ingredientes/reagentes
como o alginato de sódio e cloreto de cálcio. (CAPORASO; FORMISANO, 2015).
Esses conhecimentos podem ser explorados e aplicados a nível escolar, mais
especificamente no ensino médio, pois representa uma importante aplicabilidade da
ciência no quotidiano e desperta o interesse dos alunos na investigação cientifica.
Referindo-se a Gastronomia, logo nos remetemos a ação de cozinhar e comer.
Adicionalmente, a introdução de práticas simples da GM no ensino médio, como o
estudo das cores dos vegetais e o processo de fermentação, auxilia os alunos a
desvincularem a imagem negativa atribuída popularmente aos processos químicos.
Nesse sentido, uma grande lacuna presente no ensino de Química para alunos
do ensino médio poderá ser suprida. Aproximando os alunos do “fazer ciências”, que,
segundo Hodson (2009), é um dos três objetivos da aprendizagem das ciências na
escola.

1. 1 Justificativa

A Química está presente em tudo e todos os lugares. Pode-se dizer que esta é
uma afirmativa de comum acordo entre os profissionais da área. Entretanto, o que se
observa na maior parte das escolas de ensino médio é a Química sendo abordada de
forma majoritariamente teórica, expositiva. Este fato pode ser apontado como uma
barreira para o processo de aprendizagem do aluno. Dado que, um dos conceitos mais
atribuídos para tal ciência aponta para o fato de que:

Química é uma Ciência que estuda as mais diversas transformações e
reações que ocorrem com as diferentes substâncias existentes no
universo. Seus conhecimentos estão baseados em observações ou
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experimentações a partir das quais se constroem seus princípios, suas
leis e suas teorias (BUONFIGLIO, 20111 apud LIMA; ALVES, 2016, p.
428)

Nota-se a importância do uso da experimentação como ferramenta de
investigação e construção do conhecimento. Um fato interessante é que uma das
primeiras transformações químicas da matéria executadas por um homem é
proveniente da descoberta do fogo, o ato de cozinhar. Claramente, atrelada a essa
ação não existia nenhum conhecimento químico por parte dos seres humanos, o que
torna essa descoberta estritamente prática. Talvez essa seria uma das primeiras
evidências que corroboram para o fato de que a experimentação, mesmo que sem
este fim, seja ferramenta fundamental para a construção do conhecimento científico.
Guimarães (2009) defende que o aprendiz deve possuir papel ativo no processo
de aprendizagem. Segundo ele, a aprendizagem somente ocorrerá de forma
significativa se o aluno relacionar os conceitos novos a conceitos previamente
adquiridos. O que se encontra na Teoria da Aprendizagem significativa de Auzubel.
Segundo este pesquisador, aprender é construir conhecimentos novos e, para que
essa construção se dê, os conhecimentos já existentes na pessoa que aprende, os
conhecimentos prévios, são importantes, porque é neles que se irão fixar, ou ancorar,
os conhecimentos novos. Ausubel denominou esses conhecimentos prévios nos quais
ocorre a ancoragem de conhecimentos novos de subsunçores (MOREIRA, 2012).

Em termos simples, subsunçor é o nome que se dá a um conhecimento
específico, existente na estrutura de conhecimentos do indivíduo, que
permite dar significado a um novo conhecimento que lhe é apresentado
ou por ele descoberto. Tanto por recepção como por descobrimento,
a atribuição de significados a novos conhecimentos depende da
existência de conhecimentos prévios especificamente relevantes e da
interação com eles. (AUSUBEL, 19632 apud MOREIRA, 2012, p. 2.)

Esse

conceito

aplicado

à

experimentação

propicia

aos alunos

uma

aprendizagem contextualizada e que corrobora para uma postura investigativa
(GUIMARÃES, 2009). Além disso, o ensino prático de Química aproxima os alunos a

1

BUONFIGLIO, A. Uma didática história da química: da filosofia grega à contribuição dos alquimistas
da antiguidade, as ideias, os experimentos e teorias que configuraram a química como ciência.
ComCiência, n. 130, p. 1-2, 2011.
2
AUSUBEL, D. The psychology of meaningful verbal learning (New York: Grune & Stratton). New York,
1963.
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uma nova realidade, onde eles são capazes de enxergar que a Química não é só
abstração. Como resultado, o aprendizado se torna mais interessante, atrativo e
eficaz. (LIMA e ALVES, 2000, apud MERÇON, 2003)
Lima et al. (2000)3 apud Merçon (2003) afirmam que a aula experimental quando
utilizada somente de maneira demonstrativa e ilustrativa corrobora para o aumento do
nível de rejeição e falta de entendimento químico dos alunos. O autor afirma ainda
que, em contraponto, a contextualização com assuntos do dia-a-dia e a
experimentação por parte dos discentes reforça e desperta o interesse dos mesmos.
Portanto, nesse contexto, a gastronomia molecular é utilizada como tema
gerador, atribuindo-se a ela duas funções. Na primeira, encontra-se a gastronomia na
sua forma mais singela, se resumindo ao simples ato de cozinhar. E assim se torna
possível a aproximação dos alunos através de um cenário comum, inserido no dia-adia das pessoas. Em segunda instância, a GM incorpora conceitos modernos,
trazendo caráter inovador e com grande potencial atrativo, que pode ser atribuído às
sensações apresentadas. Pois tanto o visual, através de fumaças e cores, quanto o
paladar, através de texturas e sensações, são aguçados.
Entretanto, é válido ressaltar que o Censo Escolar de 2017 aponta um dado
alarmante: apenas 45,4% das escolas públicas que oferecem ensino médio possuem
laboratório de ciências. Este fato torna-se ainda mais relevante quando comparado ao
dado do ano anterior, onde a porcentagem de laboratórios era maior, 51,1%. Este
panorama indica um decréscimo na utilização da experimentação como ferramenta
de ensino-aprendizagem. Neste cenário, a utilização de práticas de gastronomia
molecular pode ser ainda mais promissora pois não utiliza reagentes e soluções
nocivos ou tóxicos, apenas ingredientes comestíveis, não sendo necessário, portanto,
o uso de espaços dedicados ou equipamentos de segurança, garantindo maior
abrangência e aplicabilidade para o projeto.

1.2. OBJETIVOS
1.2.1 Objetivo Geral

3

LIMA, J.F.L.; PINA, M.S.L.; BARBOSA, R.M.N.; JOFILI, Z.M.S. A contextualização no ensino de
cinética química, Química Nova na Escola. V.11, p. 26-29, 2000.
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O objetivo deste trabalho é descrever e discutir a proposta de utilização da
gastronomia molecular como ferramenta para o ensino e aprendizagem de Química,
durante ensino médio, através da experiência docente. Para esse fim, será elaborada
e aplicada uma aula prática sobre o tema apresentado.

1.2.2 Objetivos específicos

- Definir e elaborar um experimento de GM que aborde temas de Química do
ensino médio;
- Preparar aula prática acerca do conteúdo escolhido;
- Elaborar sequência experimental a ser executada pelos alunos;
- Analisar os efeitos da utilização da aula prática, com conteúdo inovador, para
o aprendizado;
- Avaliar a compreensão do tema e dos conceitos científicos ensinados;

2. REFERENCIAL TEÓRICO
2.1. Experimentação em ciência

Para Hodson (1998), toda experiência direta onde o método didático prioriza uma
postura ativa, induz os discentes a um melhor aprendizado quando comparado a
métodos passivos. O trabalho prático nesse ponto, não é visto exclusivamente como
as experiências realizadas em laboratório. Para ele, também encontram-se inseridos
nesse contexto ferramentas como: filmes e vídeos, apresentação de pôsteres, aulas
demonstrativas, entre outros.
Hodson aponta como crucial, para elaboração de um currículo de ciências, que
sejam diferenciados os conceitos: aprender sobre a ciência, aprender ciência e fazer
ciência.

(...) ensinar sobre a Ciência – propiciar compreensão da natureza e
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métodos da Ciência e desenvolvimento de uma consciência das
relações complexas entre Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente ensinar Ciência – promover a aquisição e desenvolvimento de
conhecimento conceitual - e ensinar a fazer Ciência – propiciar formação
de competências para desenvolver atividades de pesquisa e resolução
de problemas (HODSON, 1988).

Além disso, chama a atenção para a grande diferença entre os objetivos dos
experimentos em ciências e os experimentos no ensino de ciências. O primeiro, tem
como foco o desenvolvimento teórico e o segundo, possui caráter pedagógico. O
experimento presente neste trabalho que envolve o tema gastronomia molecular
encontra-se inserido no segundo grupo.

2.1.1 Tipos de experimentação

Taha et al (2016) classificaram os tipos de experimentação em: experimentação
show, experimentação ilustrativa, experimentação investigativa e experimentação
problematizadora. Desta forma a experimentação show, ilustrativa e problematizadora
servirão de aporte para o desenvolvimento deste trabalho.
Experimentação show- Possui como finalidade despertar o interesse dos alunos.
Nesse aspecto, se encontram os experimentos onde há grande apelo visual como a
mudança de coloração. A eficiência dessa metodologia está diretamente relacionada
ao posicionamento do professor. Para que o processo de ensino-aprendizagem seja
efetivo o docente deve direcionar o aluno para que este realize reflexões acerca da
atividade experimental praticada.
Experimentação ilustrativa- Tem como objetivo a demonstração de conceitos
previamente abordados. Para se tornar uma atividade significativa, a experimentação
ilustrativa deve ser utilizada como ferramenta consolidadora do conhecimento, ou
seja, deverá transcender seu papel ilustrativo.
Experimentação investigativa- Para Lewin e Lomascólo (1998),

A situação de formular hipóteses, preparar experiências, realizá-las,
recolher dados, analisar resultados, quer dizer, encarar trabalhos de
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laboratório como ‘projetos de investigação’, favorece fortemente a
motivação dos estudantes, fazendo-os adquirir atitudes tais como a
curiosidade, desejo de experimentar, acostumar-se a duvidar de certas
informações, a confrontar resultados, a obterem profundas mudanças
conceituais, metodológicas e atitudinais (LEWIN, LOMASCÓLO, 1998,
p. 148).

A experimentação investigativa atribui ao professor a função mediadora, aos
alunos cabe a função investigativa, onde eles encontram liberdade para a formulação
de hipóteses.
A atividade experimental investigativa tem o mesmo caráter da investigação
científica: faz o levantamento do problema, elabora hipóteses, realiza o experimento
para comprovar suas hipóteses e organiza os resultados para fazer suas próprias
conclusões.
Experimentação problematizadora- Francisco Júnior, Ferreira e Hartwing (2008)
a partir de estudos baseados na teoria pedagógico-crítica de Paulo Freire, afirmaram
que,

A atividade experimental problematizadora deve propiciar aos
estudantes a possibilidade de realizar, registrar, discutir com os colegas,
refletir, levantar hipóteses, avaliar as hipóteses e explicações, discutir
com o professor todas as etapas do experimento. Essa atividade deve
ser sistematizada e rigorosa desde a sua gênese, despertando nos
alunos um pensamento reflexivo, crítico, fazendo os estudantes sujeitos
da própria aprendizagem (FRANCISCO JÚNIOR; FERREIRA;
HARTWING, 2008)

Assim, ao fazer uso da problematização, o objetivo da experimentação se torna
mais profundo. Despertando o olhar crítico dos alunos para o conhecimento recém
apresentado. Nesse contexto, cabe ao professor, segundo Carmo e Stuart (2006) a
criação de situações que possibilitem a problematização, gerando com isso, debates,
apresentação de ideias e questionamentos.

2.2 Teorias da Educação

As Teorias da Educação apresentam aos docentes diferentes metodologias, que
quando aplicadas corretamente, cooperam para o desenvolvimento de um processo
de ensino e aprendizagem mais eficaz. Visando este aspecto, esse trabalho possui
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aporte teórico na teoria histórico-social de Lev Vygotsky.
Para Vygotsky, o contexto social, histórico e cultural são fundamentais durante
o processo de aprendizagem. Existe uma troca de saberes que ocorre por meio de
interações sociais. Este processo é mediado por instrumentos e signos. (MOREIRA,
2008).
Instrumento é algo que pode ser usado para fazer alguma coisa, signo é
algo que significa alguma coisa. Um garfo, por exemplo, é um
instrumento; um computador também, mas os ícones nele utilizados são
signos. As palavras são signos lingüísticos. A linguagem é um sistema
articulado de signos; a Matemática e a Física também (MOREIRA, 2008,
p. 4).

Portanto, para que ocorra o desenvolvimento cognitivo, o ser humano deve se
apropriar desses elementos. Nesse sentido, a linguagem é vista como a principal
ferramenta, pois através dela há a descontextualização, “liberação dos vínculos
contextuais imediatos” (MOREIRA, 2015, p. 15).
No âmbito educacional, Vygotsky salienta a importância da interação social, que
atua diretamente na participação dos alunos em detrimento de uma conduta
monológica dos docentes (MOREIRA; MASSONI, 2015). Além disso, é atribuída
grande importância para a utilização de recursos visuais como ferramenta para a
construção de conceitos (ROSSETTO; FERNANDES, 2010).
A postura do aprendiz, durante o processo de aprendizagem, deve ser ativa e a
troca de saberes é guiada por um adulto ou uma pessoa com maior conhecimento.
Nesse cenário, Vygotsky define a Zona de desenvolvimento Proximal (ZDP):

Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), a qual pode ser definida
como a distância entre o nível de desenvolvimento cognitivo real do
indivíduo, percebido por sua capacidade de resolver situações-problema
independentemente, e o seu nível de desenvolvimento potencial,
percebido por meio da solução de situações-problema sob orientação
(e.g., de um adulto, no caso de uma criança; de um professor, no caso
de ensino-aprendizagem) ou em colaboração com companheiros mais
capazes. A ZDP define as funções que ainda não amadureceram, mas
que estão em processo de maturação. É uma “medida” do potencial de
aprendizagem; representa a região na qual o desenvolvimento cognitivo
ocorre; é dinâmica e está constantemente mudando (MOREIRA, 2011,
p.114).

O conceito de ZDP aplicado ao cenário educacional salienta a importância da
interação social, que deve ocorrer dentro deste ambiente. Ao professor cabe o papel

20

de mediador, facilitador no processo de desenvolvimento e aprendizagem (MOREIRA,
2008).
É preciso despertar no aluno a intencionalidade para a captação de
significados. Deve haver duas intencionalidades, a do professor
(mediador) e a do aluno (captador, reconstrutor). A interação social que
leva à aprendizagem deve ocorrer dentro da ZDP (MOREIRA;
MASSONI, 2015, p. 31).

3. GASTRONOMIA MOLECULAR

“Gastronomia do grego gastros- estômago e nomia- conhecimento.”
Analisando um ingrediente bem versátil, o ovo, nota-se que seu preparo envolve
desde a escolha da técnica empregada até o seu devido tempo de cocção. Quanto
mais tempo, mais cozido fica o ovo e consequentemente a gema adquire aspecto mais
firme. Este conhecimento prático se correlaciona a diversos fenômenos e conceitos
científicos. "Paradoxal que conheçamos melhor a temperatura no centro dos planetas
do que no interior de um suflê” (KURTI, 1994).
Em 1783 o químico Antoine-Laurent de Lavoisier já aplicava seu conhecimento
sobre densidade para avaliar a qualidade na preparação de caldos de carne. Outro
célebre cientista, Benjamin Thompson, em 1974 revelou, com base na sua pesquisa,
que descobertas científicas e mecânicas são notórias para o desenvolvimento da
culinária. Thompson desenvolveu vários estudos acerca das transformações que os
alimentos sofrem durante seu preparo e aplicou suas observações na criação de
aparatos, um deles, a cafeteira para bebidas fermentadas (PELLERANO, 2013).
Por outro lado, também surgiram teorias baseadas em crenças populares. Como
o fato de mulheres não poderem fazer maionese durante seus períodos menstruais,
caso contrário a maionese não atingiria o ponto consistente. Contudo, além de não
possuírem fundamento científico adequado, essas teorias poderiam variar de acordo
com a região. Visto que, diferente da maionese na França, na Inglaterra mulheres não
deveriam friccionar sal na carne durante esses períodos (THIS, 2002)
Observa-se, portanto, o surgimento do questionamento de diversas aplicações,
estudos e suposições no ramo culinário, comprovando a necessidade de se obter
explicações sólidas e que auxiliassem não só no entendimento, mas também no
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desenvolvimento das técnicas que envolvem o preparo de um alimento. Movidos por
esse intuito, Hervé This, professor de físico-química, e Nicholas Kurti, professor de
física, ambos da Universidade de Oxford, se uniram para criar a disciplina
“Gastronomia Molecular”, em 1988. Segundo eles, assim seria superado o gap entre
a ciência da comida e a culinária doméstica (THIS, 2002).
Nesse sentido, Ferran Adrià é visto como referência. Seu restaurante El Bulli, foi
eleito cinco vezes consecutivas (2002-2009) como o melhor restaurante do mundo,
além disso, Adrià também recebeu o título de melhor chef da década.
No El Bulli cada prato resulta de uma abordagem fortemente marcada pelos
conhecimentos científicos e pela evolução tecnológica, mas é igualmente resultado
das emoções (i.e. dá-se especial relevância à dimensão sensorial associada aos
alimentos). A criatividade assume um papel preponderante no processo ao
disponibilizar um meio capaz de reunir e organizar as dimensões científica,
tecnológica e artística da alta cozinha de Ferran Adrià (PARREIRA, 2016).
Como esperado, esse conhecimento se difundiu pelo mundo e hoje existem no
Brasil chefs renomados que investem nessa vertente da alta gastronomia. Como
exemplo mais pertinente a este estudo encontra-se a chef Angélica Vitali, formada no
Cooking Lab, pelo Instituto de Agronomia de Lisboa (VITALI, 2015).
De palestras à workshops, oferecidos por todo Brasil, a chef ensina diversas
técnicas como: esferificação inversa e direta, gelificação com agar-agar, espumas,
entre outros. Os workshops têm duração de três à cinco horas. Além disso, Angélica
assina uma linha de produtos e utensílios destinados à GM. Encontram-se
disponibilizados em sua loja virtual desde reagentes como agar-agar e alginato de
sódio,

até

utensílios

para

execução

de

técnicas

como

a

esferificação.

(https://www.gastrobrasil.com.br/copia-defumadores).
Outro chef de renome para a história da gastronomia molecular brasileira é
Felipe Bronze, que ficou conhecido como ‘’Mago da cozinha”. Felipe foi um dos
responsáveis por apresentar a GM para o público em geral, através do seu quadro no
programa Fantástico, transmitido na Rede Globo de televisão. Entretanto, hoje, o
restaurante que comanda, Oro, se reinventou passando a ter a brasa como temática.

4. METODOLOGIA
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Este trabalho trata-se de um relato sobre a experiência docente que baseia-se
na proposta de utilização da GM como ferramenta para o ensino de Química, podendo
ser aplicado a turmas do ensino médio. Para esse fim, foi elaborada uma aula
experimental. Curiosamente, há um trecho em Freire (1996), em que ele utiliza o ato
de cozinhar como alusão a ação de ensinar:

O ato de cozinhar, por exemplo, supõe alguns saberes concernentes
ao uso do fogão, como acendê-lo, como equilibrar para mais, para
menos, a chama, como lidar com certos riscos, mesmo remotos, de
incêndio, como harmonizar os diferentes temperos numa síntese
gostosa e atraente. A prática de cozinhar vai preparando o novato,
ratificando alguns daqueles saberes, retificando outros, e vai
possibilitando que ele vire cozinheiro. (FREIRE, 1996, p.23)

É um trecho inspirador em que fica evidente que a experiência e a sabedoria
são os alicerces do docente. Saber dosar seus atos, utilizar os conhecimentos
adequados, ter o domínio teórico e aplicá-lo à prática não são tarefas fáceis.
Entretanto, são cruciais para o desenvolvimento e construção do professor.

4.1 Escolha da técnica

Dentre as inúmeras técnicas possíveis para a utilização da GM como tema
gerador, foi escolhida a esferificação. A esferificação é uma das técnicas mais
utilizadas em gastronomia molecular. Ela trabalha com os sentidos, utilizando
diferentes texturas e sabores, que agregam aos pratos um paladar único. Exemplo
desse fato são esferas que possuem aparência de gema de ovo, quando na verdade
são apenas suco de manga encapsulado, ou o falso caviar de vinagre balsâmico,
utilizado para temperar saladas, comprovando que existem inúmeras possibilidades
e ingredientes disponíveis para serem explorados.
A esferificação pode ser classificada de duas maneiras: esferificação direta e
inversa. Ambas possuem o mesmo fundamento, onde há a formação de esferas com
design semelhante ao caviar e/ou raviolis, sendo aplicáveis a diferentes tipos de
alimentos. (EDLEY et al., 2016)
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A técnica de esferificação consiste na formação de um polímero a partir da troca
de um íon sódio por um íon cálcio, na molécula de alginato de sódio (Na(C 6H8O6)).
O íon cálcio, por ser bivalente, se liga a duas moléculas de alginato, originando uma
trama que em prática será a cápsula da esfera. A figura 01, mostrada abaixo,
demonstra como ocorre a reação.

Figura 01: Reação que ocorre durante a esferificação.

A escolha de qual técnica utilizar está diretamente relacionada à composição do
alimento “alvo” e segue o esquema a seguir:

Figura 2: Escolha da técnica a ser utilizada

Outros fatores cruciais para a utilização da esferificação seguem listados a
seguir:
- Os reagentes utilizados são de fácil acesso, podendo ser comprados através
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de lojas físicas ou de sites como: https://loja.gastronomylab.com/;
- Possuem bom custo benefício visto que podem ser utilizados inúmeras vezes,
- Pode ser realizado em sala de aula, não sendo imprescindível a presença de
laboratório de Química na escola;
- O tempo necessário para a realização do experimento não é elevado. Em média
uma hora;
- Se tratando de um experimento que possui tanto sua forma direta como a
inversa, os alunos podem ser questionados sobre o funcionamento da prática. Como
consequência, terão que desenvolver um pensamento crítico e investigativo acerca
do tema abordado;
- As esferas obtidas, despertam não somente o interesse visual como também o
gustativo, por se tratarem de uma experiência inovadora.

Pontuados esses aspectos, elaborou-se uma sequência didática a ser executada
durante a aula experimental (Quadro 01).
Quadro 01: Sequência didática proposta.

ETAPA

OBJETIVO
Introduzir o tema, explicar os
conceitos gastronômicos e químicos
abordados

TEMPO

Parte experimental

Execução das duas práticas

1 hora

Questionário avaliativo

Avaliar a eficiência da utilização da
aula experimental como ferramenta
geradora de aprendizado

20
minutos

Apresentação em
PowerPoint

30
minutos

4.2 Planejamento do experimento

Os reagentes alginato de sódio e cloreto de cálcio foram adquiridos em loja
virtual (Figura: 03).
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Figura 03: 1- Alginato de Sódio. 2- Cloreto de cálcio.

Em seguida montou-se o roteiro experimental, que foi dividido em duas
partes: Parte I- esferificação direta e parte II- esferificação inversa. Ambos
encontram-se descritos abaixo.

ESFERIFICAÇÃO DIRETA

- Dissolver 1 g de alginato de sódio em 100 mL do líquido a gelificar.
- Deixar em repouso por 30 min.
- Adicionar gota a gota essa solução à uma solução aquosa de cloreto de cálcio
(1 g/100 mL).
- Tempo ideal de imersão das esferas para essa concentração de CaCl2 é 1min.
- Lavar as esferas com água.

Figura 04: Preparo da reação de esferificação direta.

26

ESFERIFICAÇÃO INVERSA

- Dissolver 1 g de alginato de sódio em 100 mL de água.
- Deixar a solução em repouso por 30 min.
- Adicionar o líquido que contém cálcio à solução de alginato.
- Deixar as esferas submersas por 1 min.
- Lavar com água.

Figura 05: Preparo da reação de esferificação inversa.

Os materiais utilizados seguem listados a seguir (Figura 06):
- 1. Bowl para o preparo do banho de alginato de sódio;
- 2. Pipeta Pasteur;
- 3. Colher de sopa;
- 4. Copo descartável;
- 5. Fouet.
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Figura 06: Materiais utilizados.

4.3 Sequência didática proposta para a aula experimental
4.3.1 Etapa 1- Apresentação em PowerPoint

Para introduzir e explicar o tema foi produzida uma aula em PowerPoint
(Apêndice 01).
Por possuir temática diferenciada, optou-se por aguçar o sentido investigativo
dos alunos. O caráter participativo da aula é demonstrado desde o primeiro slide onde
os alunos são confrontados com uma imagem em conjunto com a frase “Gastronomia
Molecular”. Espera-se, nessa etapa, que seja iniciado o processo investigativo dos
alunos. Além disso, também é visto como objetivo que os mesmos se sintam
surpreendidos com a explicação da imagem que é simplesmente o resultado de um
prato que foi executado a partir da utilização de técnicas da gastronomia molecular
(Figura 7).

Figura 7: Primeiro slide da apresentação.

Em seguida, é mostrado aos alunos que as técnicas propostas são ensinadas
em workshops ministrados por chefs de alta gastronomia. No exemplo, folder de
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Angélica Vitali, onde duas das quatro técnicas abordadas por ela, serão replicadas
pelos alunos. Objetivando, portanto, a valorização do trabalho proposto.
A partir do quinto slide, há a apresentação do conteúdo químico em si. Onde são
explicados os conceitos de esferificação inversa e direta, assim como sua relação com
os temas de Química. Destacando-se sempre o caráter participativo dos alunos, que
são orientados a refletir acerca dos desafios propostos. Essa abordagem é
consolidada ao se analisar a forma que os conceitos são apresentados. A priori, um
questionamento é realizado e, após um pequeno tempo para que possam refletir, há
a revelação dos fatos.
Com intuito de sanar e fixar o mecanismo da reação de esferificação foi proposta
uma dinâmica a ser aplicada durante a apresentação do sétimo slide, que consiste em
dois atos:

PRIMEIRO ATO:
Dois alunos participam representando duas moléculas de alginato. Este, em um
primeiro momento se encontra ligado a uma molécula de sódio. Para isso, há a
formação de dois pares de alunos, que se encontram cada um de mãos dadas com
seus respectivos parceiros.

SEGUNDO ATO:
É comunicado aos alunos que na presença de uma molécula de cálcio a ligação
alginato-sódio é rompida, dando lugar a uma ligação cálcio-alginato. Assim, quando
um novo aluno (cálcio) entra em cena (meio reacional) ele se liga ao alginato, deixando
assim o aluno (sódio) livre. Entretanto, o aluno (cálcio) é bígamo (bivalente) e por isso
se liga a outro alginato. Resultando, portanto, em uma estrutura alginato-cálcioalginato e em dois íons sódio livres.
Por fim, é apresentado aos alunos um roteiro para o desenvolvimento dos
experimentos. Nesse ponto, os alunos terão liberdade para escolher, com base em
seus conhecimentos recém adquiridos, qual das técnicas eles utilizarão para a
obtenção de esferas de manga e iogurte.
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4.3.2 Etapa 2- Parte Experimental

Este local não obrigatoriamente deve ser um laboratório, pois como não serão
utilizados reagentes e materiais que apresentam grau de periculosidade, ao contrário,
todos os reagentes possuem grau alimentar, as atividades poderão ser executadas
em sala de aula. Os experimentos serão executados pelos alunos e apenas sob
supervisão do professor. Nota-se, portanto, o papel mediador do docente. Ao término,
é esperada a obtenção das esferas para posterior degustação.

4.3.3 Etapa 3- Questionário Avaliativo

O questionário elaborado (Apêndice 02) possui como objetivo avaliar a eficiência
da utilização da aula experimental como ferramenta geradora de aprendizado. Para
isso foram desenvolvidos questionamentos, que podem ser classificados em dois
grupos. No primeiro, encontram-se as perguntas relacionadas ao conteúdo ensinado,
onde será possível observar o nível de assimilação do conteúdo, pelos alunos. Neste
grupo se encontram presentes as questões 1-4. Por outro lado, no segundo grupo
(perguntas 4 e 5), encontram-se as questões relacionadas à prática experimental, nas
quais será avaliada a importância da participação ativa do aluno, aplicada a
experimentação. Observa-se que a quarta questão- ‘’Se você pudesse acrescentar
algo na apresentação ou propor um prato que possua algum ingrediente esferificado
qual seria?’’, pode pertencer aos dois grupo, visto que, ao mesmo tempo que avalia
conceitos também permite que os alunos façam uma análise crítica sobre a
experimentação.
O questionário foi aplicado posteriormente à execução do experimento, de modo
a ser respondido de forma individual e sem consulta. Antes, foi feita uma leitura
conjunta com os alunos, para que assim fossem sanadas possíveis dúvidas de
interpretação.

5. ANÁLISE DOS RESULTADOS
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A sequência didática foi aplicada em um grupo de alunos do Ensino Médio,
pertencentes ao Liceu Nilo Peçanha, escola estadual localizada em Niterói, município
do Rio de Janeiro.
A aplicação da aula experimental ocorreu durante o Projeto de Alfabetização
Científica para Alunos do Ensino Médio (PACAEM4). O grupo foi composto por trinta
alunos de diferentes turmas do terceiro ano do ensino médio, com idades
compreendidas entre 16 e 19 anos (Figura 08).
Composição do grupo- idade
16
anos

8

17
anos

13

18
anos
19
anos

Número de alunos

8

1

Figura 08: Distribuição dos alunos por idade.

Torna-se válido ressaltar que a participação dos alunos no projeto PACAEM
possui caráter voluntário.

5.1 Apresentação em PowerPoint

Durante a primeira etapa da experiência docente, apresentação em PowerPoint
(Figura: 09), observou-se que a maioria dos alunos não tinha conhecimento sobre o
assunto. Somente um deles conseguiu responder de forma adequada a pergunta
realizada no início da apresentação - O que é Gastronomia Molecular. O aluno além
4

PACAEM é um projeto desenvolvido pelo professor Paulo Eduardo, onde alunos que se interessam
por ciência e demonstram curiosidade acerca da experimentação dedicam parte do seu tempo, em
contra turno. Através dessa iniciativa, os alunos têm acesso ao laboratório, realizam pesquisas e
posteriormente apresentam seus resultados em eventos.
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de citar como exemplo a Chef Angélica Vitali também mencionou a técnica de
esferificação. Segundo ele, suas fontes de informação foram os programas de
culinária televisionados.

Figura 09: Apresentação em PowerPoint.

Notou-se também que os alunos demonstraram grande interesse acerca do
tema, adotando postura participativa. Além disso, foi relatado, após a execução
dinâmica, que não restavam mais dúvidas sobre a parte química do experimento.
A dinâmica foi executada de forma satisfatória, com participação voluntária dos
alunos. Notou-se a formação de um ambiente descontraído, o que contribuiu para o
estabelecimento de uma boa relação professor-aluno.
Ao final da apresentação, os alunos foram arguidos sobre qual seria a técnica
mais adequada para obtenção de esferas de iogurte e suco de manga concentrado.
Todos os alunos responderam de forma coerente. Entretanto, torna-se conveniente
citar que se um número relevante de alunos optar pela técnica que não seja adequada,
é interessante que os alunos tenham liberdade para executar o experimento dessa
forma. Por exemplo: Escolher esferificação direta, ao invés da esferificação inversa,
para ser aplicada utilizando como reagente o iogurte. Se acontecer desse modo, o
conhecimento adquirido será baseado na experimentação seguida do erro, pois a
experiência não irá funcionar. O professor-mediador, portanto, poderá instigar os
alunos acerca dos fatores relevantes para o acontecimento. Dessa forma, assim como
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o processo ensino-aprendizagem será enriquecido, a postura investigativa dos alunos
também será aprimorada.

Durante as aulas experimentais o professor não deve desconsiderar
experimentos que apresentam erro ou que não deram certo, essas
atividades devem ser aproveitadas para se descobrir o que não deu
certo, que fator interferiu no resultado. As diretrizes curriculares afirmam
que “diante da concepção de ciência, entendida como dinâmica, falível
e provisória, faz-se necessário que o professor valorize os resultados
considerados errados e experimentos que não funcionaram” (MORAIS,
2014, p.72).

Para complementar, é importante que esse grupo de alunos também disponha
de tempo para executar o experimento da forma adequada.

5. 2 Parte experimental

Os alunos foram orientados a adoção de postura autônoma durante a execução
dos pratos. Os grupos, em suas respectivas bancadas, dialogavam entre si e poucas
vezes recorriam à ajuda externa. As principais dúvidas possuíam caráter técnico,
relacionadas ao modo de obtenção das esferas, ou seja, qual a melhor forma de
execução da técnica.
Todos os grupos conseguiram obter o produto final. Algumas esferas obtidas
seguem ilustradas abaixo:

Figura 10: Esferas de suco de manga.
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Figura 11: Preparo de esferas de iogurte de morango.

Figura 12: Esferas de iogurte de morango, obtidas utilizando pipeta
Pasteur.

Através da Figura 12 pode ser comprovada a autonomia dos alunos. Pois,
demonstrou-se a execução desta técnica com auxílio de uma colher de sopa. Os
alunos, por sua vez, intrigados por não saberem o porquê da utilização da colher de
sopa ao invés da pipeta Pasteur, utilizada na outra técnica, testaram a obtenção das
esferas de iogurte utilizando a pipeta. Os alunos, por fim, conseguiram obter as
esferas que por sua vez não possuíam a parte líquida em seu interior. Concluíram,
portanto, que para terem a sensação de “explosão” deveriam optar por produzir
esferas maiores.

5. 3 Questionário avaliativo

A

discussão

das

respostas

obtidas

no

separadamente, seguindo a ordem das questões.

questionário

será

realizada
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5. 3. 1 Primeira questão

“Conceitue Gastronomia Molecular (GM) através de um ponto de vista químico.”

Tópicos avaliados:
a. Capacidade para elaboração de conceitos novos:
Espera-se que os alunos trabalhem a conceituação. Desse modo, será avaliada
a capacidade de interpretação do questionamento e o desenvolvimento acerca de um
tema recém apresentado.

b. Aptidão para relacionar GM e Química:
É esperado que os alunos elaborem justificativa que corrobore o fato de que a
GM é a Química e a Física como fundamentos para os processos culinários.

Respostas dos alunos:
As justificativas apresentadas pelos alunos serão analisadas em duas etapas:
Avaliação do tópico a e avaliação do tópico b.
- Avaliação do tópico a: Apenas um dos alunos não respondeu a questão. De
forma geral, observou-se que os alunos têm dificuldade para formar conceitos.
Resultando na criação de uma barreira durante a elaboração das respostas,
influenciando diretamente no desenvolvimento do assunto. A postura adotada pelos
alunos durante a leitura da questão, demonstração de dúvida, só corrobora com o
aspecto confuso presente na maioria das respostas.
Nota-se presente certa dificuldade para elaboração de frases, erros de escrita,
erros de concordância e, a nível químico, erro de conceituação. Este último demonstra
que, apesar dos alunos em questão terem tendência a possuírem um maior grau de
interesse por ciência, quando comparados aos demais alunos não participantes do
PACAEM, a formação do conhecimento químico do grupo não é isenta de erros vistos
como triviais. Este fato encontra-se exemplificado abaixo, onde um dos alunos utilizou
a palavra molécula para se referir a uma esfera.
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Aluno 1: “A Gastronomia molecular é ação que há dois tipos direta e
inversa no qual o alimento para se transformar em uma molécula é
submetido a aplicação de cálcio ou não, pois o que faz com que o
alimento se transforme deve haver a ligação do cálcio com o alginato de
sódio.”

- Avaliação do tópico b: Objetivando uma avaliação mais efetiva, foram criados
grupos para classificação das respostas, assim respostas com mesmo padrão
pertencerão a um mesmo grupo. Essa medida foi adotada devido ao caráter discursivo
da questão. Abaixo se encontram os grupos formados:

Grupo 1: O aluno não fez nenhum tipo de relação entre gastronomia e Química.
Grupo 2: Aluno conseguiu relacionar GM e Química, porém não utilizou
argumentos adequados.
Grupo 3: Aluno conseguiu relacionar GM e Química, utilizou argumentos válidos
porém insuficientes para explicar de forma completa.
Grupo 4: Aluno conseguiu relacionar GM e Química corretamente apresentando
argumentos adequados.

- Análise do Grupo 1: O aluno não fez nenhum tipo de relação entre gastronomia
e Química.
Aluno 2: “Pode ser apresentada de maneira exemplificada de jeito teórico
e prático.”
Aluno 3: “A gastronomia molecular usa abordagens mais rápidas e
precisas.”

Apenas duas respostas se adequaram a este grupo, onde os alunos mostraramse totalmente desconexos com o assunto abordado.

- Análise do Grupo 2: Encontram-se nesse grupo os alunos que de alguma forma
conseguiram relacionar gastronomia molecular e Química, entretanto não a
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executaram de maneira satisfatória. São exemplos:

Aluno 4: “É o estudo que explica as esferificações utilizando a
gastronomia.”
Aluno 5: “É a parte da Gastronomia onde utiliza melhor a química e onde
se explica as esferificações diretas, inversas, agar agar, espumas,
utilizando produtos químicos para realizar a experiência.”
Aluno 6: “A mistura da gastronomia e conceitos químicos de reação entre
elementos e ligações iônicas e covalentes.”
Aluno 7: “A GM se olhada pelo lado químico nos apresenta um conceito
baseado nas ligações iônicas dos elementos químicos cálcio e alginato
de sódio.”
Aluno 8: “Estuda a química nos alimentos para obter o resultado
desejado da forma esférica.”
Aluno 9: “Gastronomia molecular deve-se a comida com química
formando-se uma esfera.”
Aluno 10: “É a parte da gastronomia que mais utiliza a química para
transformar os alimentos através da esferificação inversa ou direta,
utilizando elementos químicos, como o cálcio.”
Aluno 11: “A gastronomia molecular consiste em transformar líquidos em
bolhas por processo de esferificação direta e inversa que utiliza ligações
iônicas para formar a película.”
Aluno 1: “A Gastronomia molecular é ação que há dois tipos direta e
inversa no qual o alimento para se transformar em uma molécula é
submetido a aplicação de cálcio ou não, pois o que faz com que o
alimento se transforme deve haver a ligação do cálcio com o alginato de
sódio.”
Aluno 12: “A GM é feita através da troca de lugar do sódio pelo cálcio,
pois o cálcio faz duas ligações, tornando-se assim mais forte e mais
unido.”
Aluno 13: “É uma experiência química que usa alginato e alguns
condimentos para chegar a um resultado mais rápido.”

Observa-se a formação de um padrão nas respostas acima. Todos os alunos
basearam-se na técnica de esferificação, seja de forma direta como o aluno 13 ou
pela forma indireta, como o aluno 6.
Um dos equívocos cometidos encontra-se no fato dos alunos utilizarem um
conceito restrito, esferificação, para explicar um tema amplo. Ou seja, mesmo que a
teoria sobre esferificação esteja corretamente elaborada ela não se aplica ao que foi
proposto na questão.
Todavia, a análise da resposta do aluno 13 remete a dinâmica executada pelo
grupo durante a apresentação. Através de pontos chaves na sua resposta como ‘’mais
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forte e mais unido’’, termos utilizados durante a dinâmica, fica claro a eficiência da
mesma. Comprovando que o seu objetivo foi alcançado.

- Grupo 3: Aluno conseguiu relacionar GM e Química, utilizou argumentos
válidos, porém insuficientes para obter resposta completa.
As respostas presentes nesse grupo não podem ser classificadas como
incorretas pois os argumentos apresentados estão de acordo com a teoria. Entretanto,
observa-se que por falta de conhecimento ou dificuldade para a elaboração da
resposta, há a formação de uma lacuna que impede que a resposta seja considerada
completa. São exemplos:

Aluno 14: “É a parte da Gastronomia que estuda a parte molecular dos
alimentos e tentando inovar, criando novos pratos.”
Aluno 15: “Devemos usar conceitos químicos para alterar a
composição e a características.”
Aluno 16: “Gastronomia molecular utiliza os conceitos químicos para
alterar a forma dos alimentos e explicar suas mudanças.”
Aluno 17: “Usamos conceitos químicos para alterar a composição e a
característica dos ingredientes para um belo prato gastronômico.”
Aluno 18: “Será usado conceitos químicos para alterar os ingredientes
em forma e composições.”
Aluno 19: “A Gastronomia molecular pode ser vista de um ponto de
vista Químico pois através de procedimentos químicos podemos
chegar aos resultados esperados.”
Aluno 20: “Gastronomia molecular é a área que estuda a ação dos
alimentos com elementos químicos.”
Aluno 21: “A Gastronomia molecular é a preparação do alimento
usando técnicas da química.”
Aluno 22: “A Gastronomia molecular é o estudo dos processos que
ocorre na gastronomia. É a união entre a química e a gastronomia para
a formação de novas estruturas nos pratos.”

- Análise do Grupo 4: Aluno conseguiu relacionar GM e Química corretamente
apresentando argumentos adequados.
Neste caso, nota-se que as respostas se enquadram, satisfatoriamente, dentro
do padrão pré-estabelecido. Encontram-se nesse grupo as seguintes respostas:
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Aluno 23: “No meu ponto de vista a Gastronomia Molecular é um estudo
“químico” das comidas.”
Aluno 24: “Gastronomia molecular é a inclusão de procedimentos
químicos na culinária.”
Aluno 25: “É a explicação química dos acontecimentos gastronômicos.”
Aluno 26: “Gastronomia molecular consiste em usar elementos tanto da
química como mudanças das cores dos alimentos ou serem cozidos
como também a mudança de estado (como a gema de ovo) atrelados a
elementos gastronômicos.”
Aluno 27: “Estuda a química nos processos culinários. Tipo a gema do
ovo (a cor). A transformação que fazem de um líquido para a esfera,
usando elementos químicos e que dá para comer.”
Aluno 28: “A gastronomia molecular serve para explicar a maneira de se
cozinhar, mostrando assim que os pratos somente são possíveis por
conta de sua composição molecular, pela maneira de fazer também.”

Nota-se a partir do gráfico abaixo (Figura 13), que a maior parte das respostas
se encontra concentrada no grupo 2, seguida do grupo 3. Esses grupos são
considerados medianos, por não possuírem resposta completa e por não errarem em
sua totalidade. Comprovando, portanto, a dificuldade que os alunos enfrentaram ao
responder essa questão.
Respostas- Questão 1

3%

7%

21%

38%

31%

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Não respondeu

Figura 13: Distribuição das respostas da primeira questão.

5. 3. 2 Segunda Questão
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a) Qual das técnicas apresentadas você utilizaria para obter esferas de
brigadeiro?
b) Explique sua escolha.
c) Descreva como seria o procedimento.

Tópico avaliado:
Aprendizado sobre a técnica de esferificação inversa.

Respostas esperadas:
a) Esferificação inversa.
b) O ingrediente principal do brigadeiro é o leite condensado e se tratando de
um derivado do leite, este possui cálcio em sua composição. Logo, nesse caso, a
técnica que melhor se adequa é a esferificação inversa.
c) O primeiro passo é o preparo do brigadeiro. Para isso, mistura-se o leite
condensado e o chocolate em pó. Em seguida prepara-se o banho de alginato de
sódio e finalmente adiciona-se, com auxílio de uma colher, a mistura do brigadeiro
no banho de alginato. A esfera deve ficar submersa por um minuto e após ser retirada
deve ser lavada com água.

Respostas dos alunos (Figura 14):
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Figura 14: Número de acertos e erros da segunda questão, itens a, b e c.

Observa-se que todos os alunos acertaram as questões. Além disso, na letra b
todos eles relacionaram a escolha, esferificação inversa, com a presença de cálcio no
brigadeiro. Elucidando qualquer dúvida relacionada a compreensão da técnica. A
seguir, algumas respostas apresentadas pelos alunos:

Aluno 1: “Pois o brigadeiro possui leite condensado que contém cálcio.”
Aluno 2: “Por ter cálcio no brigadeiro.”
Aluno 3: “Porque o leite condensado já possui cálcio simplificando a ação
e é só realizar a ligação com o alginato.”

No último item, todos os alunos souberam descrever corretamente o
procedimento experimental. Destacam-se as seguintes respostas:

Aluno 4: “Pegaríamos uma pequena quantidade de brigadeiro e
mergulharíamos no banho de alginato de sódio, e após um tempo,
limparíamos na água.”
Aluno 5: “Colocaria a quantidade desejada em uma colher e mergulharia
no alginato dando leve batidinhas até ele formar o formato desejado.”
Aluno 6: “Jogamos o brigadeiro no alginato, fazendo movimentos leves
ainda na colher até que desgrude, após jogue na água e tire
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rapidamente.”

5. 3. 3 Terceira Questão

Qual técnica você utilizaria para obter esferas dos seguintes reagentes listados
abaixo? Assinale 1 para esferificação direta e 2 para esferificação inversa.
( ) Mingau
( ) Cerveja
( ) Azeite
( ) Vitamina de abacate
( ) Caldo verde

Tópico avaliado:
Aprendizado sobre a técnica de esferificação.

Respostas esperadas:
( 2 ) Mingau
( 1 ) Cerveja
( 1 ) Azeite
( 2 ) Vitamina de abacate
( 1 ) Caldo verde

Respostas dos alunos (Figura 15):

42

Figura 15: Número de acertos e erros da terceira questão, itens 1, 2, 3, 4 e 5.

As questões foram respondidas de forma correta, exceto a última. Pois possuía
uma de suas respostas em branco. Durante conversa informal, com o aluno que optou
por não responder, o mesmo disse que estava em dúvida quanto a composição do
caldo verde. Para ele existiam duas opções: Na primeira, o caldo não contém creme
de leite e por consequência cálcio, com isso a técnica utilizada é a esferificação direta;
e a segunda que seria o oposto (contém creme de leite → cálcio → esferificação
inversa).
Nesse ponto, encontra-se uma falha na elaboração dessa questão. Percebe-se
claramente que o aluno é detentor do conhecimento e que sua falta de capacidade
para responder é atribuída exclusivamente a carência de informações sobre a
composição do prato apresentado. Portanto, a questão deve ser reformulada: os
ingredientes utilizados para a elaboração dos pratos precisam ser descritos.

5. 3. 4 Quarta Questão

Se você pudesse acrescentar algo na apresentação ou propor um prato que
possua algum ingrediente esferificado qual seria?
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Tópicos avaliados:
- Completude da apresentação;
- Capacidade criativa, inovação aplicada ao prato culinário.

Respostas dos alunos:
Os alunos relataram que não possuíam nada a acrescentar na apresentação.
Assim, torna-se evidente que o conteúdo apresentado foi suficiente para a obtenção
de êxito durante o processo de ensino-aprendizagem. Para a proposta de elaboração
de um prato, os alunos demonstraram grande potencial criativo e todos eles fizeram a
relação prato-técnica corretamente. Seguem algumas respostas:

Aluno

1:

“Acrescentaria

nada,

entretanto

acharia

interessante se fizesse uma esferificação com sorvete,
esferificação inversa.”
Aluno 2: “Café, esferificação direta.”
Aluno 3: “Um brownie de chocolate com calda de morango
esferificada diretamente. Um drink com alguma bebida
alcóolica com algum acompanhamento esferificado por
meio direto.”
Aluno 4: “Strogonoff esferificado de camarão gourmet,
utilizaria a esferificação inversa.”
Aluno 6: “Não acrescentaria nada, proporia molho branco
que seria preparado por esferificação inversa por conter
cálcio.”

5. 3. 5 Quinta Questão

Na sua opinião, a dinâmica e o procedimento experimental foram relevantes para
o aprendizado do conteúdo?
( ) Sim, pois serviram para fixar o assunto.
( )Sim, pois SOMENTE com essas ferramentas consegui entender o conteúdo.
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( ) Não foi relevante para meu aprendizado.
( ) Outros. Quais?

Respostas dos alunos (Figura 16):

Figura 16: Distribuição das respostas dos alunos para quinta questão.

Observa-se que, para a maior parte dos alunos, a dinâmica e o procedimento
experimental são imprescindíveis para o aprendizado. Esse grupo, composto por
dezessete alunos, afirma que não seria possível assimilar o conteúdo se a aula fosse
estritamente teórica.
A partir desse feedback pode-se comprovar a importância da participação ativa
dos alunos durante o processo de aprendizagem. A todo momento eles eram arguidos
e estimulados a refletir sobre o que lhes foi ensinado. Além disso, a dinâmica e a parte
experimental tiveram papel fundamental na construção da relação professor-aluno.

(...) quanto mais o professor compreender a dimensão do diálogo como
postura necessária em suas aulas, maiores avanços estará
conquistando em relação aos alunos, pois desse modo, sentir-se-ão
mais curiosos e mobilizados para transformarem a realidade. Quando o
professor atua nessa perspectiva, ele não é visto como um mero
transmissor de conhecimentos, mas como um mediador, alguém capaz
de articular as experiências dos alunos com o mundo, levando-os a
refletir sobre seu entorno, assumindo um papel mais humanizador em
sua prática docente. (LOPES, 2009)
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A construção do bom relacionamento com o grupo tornou a experiência docente
mais plena, aumentando a confiança dos alunos. Por consequência, eles sentiram
maior liberdade para perguntar, esclarecer dúvidas, criar e inovar durante a execução
do experimento.
O restante, treze alunos, afirmaram que a dinâmica e o procedimento
experimental serviram apenas para fixar o assunto. Observa-se, nesse caso, que a
aula teórica foi suficiente para o aprendizado. Todavia, torna-se evidente outra função
da experimentação: a prática como forma de fixação, consolidação do conhecimento.
Esses fatores resultam em uma aproximação entre teoria e prática, atuando de
forma direta em uma das principais lacunas existentes no ensino de ciências que é o
distanciamento entre o abstrato e concreto. Romper a barreira do imaterial e utilizar
experimentos para que os alunos possam de fato “enxergar” a Química, comprovouse um método de ensino-aprendizagem eficaz para o grupo de alunos do PACAEM.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A experimentação tem sido um recorrente meio, encontrado pelos professores,
para tornar o Ensino de Química menos abstrato. Pois se tratando de uma atividade
altamente visual, acredita-se que os alunos consigam assimilar melhor o conteúdo por
meio dessa abordagem.
Este trabalho buscou proporcionar uma experiência docente aplicada a alunos
do Ensino Médio. Por meio da aula experimental proposta, foi possível avaliar pontos
chaves para o processo de ensino-aprendizagem. Tais como: interesse dos alunos,
criação de postura participativa, formulação de questionamentos, posicionamento
crítico/investigativo acerca dos conteúdos apresentados, entre outros. Mediante todos
esses aspectos, é válido ressaltar que os alunos agiram de acordo com todos os
pontos chaves citados. Desta forma, através da utilização de um meio de ensino pouco
presente nas escolas brasileiras, a experimentação, notou-se o bom desempenho dos
alunos no que se refere a adoção de postura diferenciada no processo de
aprendizagem.
Um importante aspecto a ser mencionado é que optou-se por fazer uso de
linguagem informal, ocasionando em um diálogo mais intimista. Percebe-se nesse
ponto a importância da construção de um bom relacionamento professor-aluno.
Estabelecer essa relação foi crucial durante o desenvolvimento da aula, pois notou-se
a dependência entre a empatia que foi gerada e a postura adotada pelos alunos.
No que se refere a experimentação, a escolha da técnica de esferificação se
mostrou adequada. Além de estimular o aprendizado por meio prático, o fator “ser
comestível” contribuiu para alavancar o interesse dos alunos. O quesito execução
também foi positivo, pois a esferificação é uma técnica relativamente simples, que não
demanda grandes habilidades manuais.
A análise da sequência didática proposta, por meio dos resultados emitidos pelos
alunos, demonstra a eficiência da aula criada. Por mais que os alunos tenham
encontrado certa dificuldade para a elaboração da resposta, da primeira questão do
questionário, a avaliação global foi positiva. Os alunos compreenderam o assunto
abordado de forma satisfatória.
Por fim, é importante salientar que a aula experimental proposta neste trabalho
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é cabível de aplicação para turmas de Ensino Médio. Aulas com esse perfil são
importantes para estimular o aluno e mostrar que a Química transcende a teoria, que
muitas vezes é o único contato estabelecido por essa ciência com o discente. Nesse
contexto, o papel mediador do professor é essencial para a obtenção de um processo
de ensino-aprendizagem mais eficaz.
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APÊNDICE 1- Apresentação em PowerPoint
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APÊNDICE 2- Questionário Avaliativo

1. Conceitue Gastronomia Molecular (GM) através de um ponto de vista químico.

2. Qual das técnicas apresentadas você utilizaria para obter esferas de brigadeiro?
__
Explique sua escolha.
Descreva como seria o procedimento.

3. Qual técnica você utilizaria para obter esferas dos seguintes reagentes listados abaixo?
Assinale 1 para esferificação direta e 2 para esferificação inversa.

( ) Mingau
( ) Cerveja
( ) Azeite
( ) Vitamina de abacate
( ) Caldo verde

4. Se você pudesse acrescentar algo na apresentação ou propor um prato que possua algum
ingrediente esferificado qual seria?

5. Na sua opinião, a dinâmica e o procedimento experimental foram relevantes para o
aprendizado do conteúdo?

( ) Sim, pois serviram para fixar o assunto.
( ) Sim, pois SOMENTE com essas ferramentas consegui entender o conteúdo.
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( ) Não foi relevante para meu aprendizado.
( ) Outros. Quais?

