
 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS 

LICENCIATURA EM QUÍMICA 

 

 

 

 

 

 

GIOVANE SANTOS DOS REIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁCIDO-BASE E pH 

 

Ensino estratégico através de uma Sequência de Ensino Investigativa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volta Redonda, RJ 

2020 



 

 

 

 

GIOVANE SANTOS DOS REIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁCIDO-BASE E pH 
 

Ensino estratégico através de uma Sequência de Ensino Investigativa 
 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado a 

Coordenação do Curso de Licenciatura em 

Química da Universidade Federal Fluminense, 

como requisito parcial à obtenção do título em 

Licenciado em Química. 

 

 

 

 

 

Orientadora:  

Prof(ª). Dr(a). Renata Luz Martins 

 

Coorientadora: 

Prof(ª). Me. Raiane Dandara Pereira Pimentel 

 

 

 

Volta Redonda, RJ 

2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volta Redonda  

2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Deus, à minha família e amigos. 



 

 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Primeiramente a Deus por ser meu refúgio e fortaleza nos dias difíceis, minha luz e 

proteção nos dias em que mais precisei para concluir esse trabalho e me fazer acreditar que 

tudo é possível ao que crê.   

Ao meu pai Talcino, pelo apoio e incentivo constante em ser uma pessoa honesta, 

digna e merecedora do seus frutos e por me inspirar a batalhar por um amanhã melhor. 

À minha mãe Marilene, pelo carinho e compreensão diária, apoio e amor 

incondicional em todos os momentos.  

Aos meus irmãos Guilherme e Gian, minha cunhada Bruna e minha sobrinha Lara, 

pelo companheirismo e palavras de ânimo, sempre compreendendo quando eu não podia 

estar presente.  

Aos meus amigos da graduação que deixaram minha caminhada acadêmica mais 

feliz e alegre.  

Aos meus amigos pessoais que sempre me acompanharam  e tiveram as palavras 

certas para os momentos de angústia e desabafo, me motivando a querer ser uma pessoa 

melhor a cada dia, ensinando-me que família e amor transpõe os laços de sangue.   

Aos meus irmãos e irmãs em Cristo, pelas orações, carinho e compreensão nas 

ausências dos cultos.  

À minha orientadora Renata, pela paciência, compreensão e instrução ao longo 

deste trabalho, sempre disposta a me ajudar e auxiliar quando necessário, fazendo-se 

presente durante todo esse trabalho.  

À minha coorientadora Raiane, pela ajuda, contribuição e direcionamento no 

trabalho, corroborando para a concretização de um sonho.  

A todos os professores que até o presente momento passaram pela minha vida e me 

inspiraram a seguir a carreira docente, incentivando-me a buscar na Ciência, uma 

transformação de vida e pensamento. O meu muito obrigado, vocês me fazem acreditar que 

sonhos são possíveis e que a Educação é libertadora.  

A todos que de alguma forma contribuíram para este trabalho.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Porque Dele e por Ele, e para Ele, são todas as coisas; glória, pois, a Ele eternamente. 

Amém.”  

Romanos 11:36 



 

 

 

 

RESUMO 

 

Os discursos dos alunos de Ensino Médio sobre a dificuldade de relacionar o ensino da sala 

de aula à aplicação na vida cotidiana corroboram para o surgimento e estudos de novas 

sequências de ensino que promovam uma elucidação e esclarecimento do fazer e ensinar 

Ciência. Dentre as dificuldades de compreensão das Ciências, está a dificuldade no 

aprendizado da Química como uma Ciência de compreensão de vida e aplicação cotidiana. 

Os sistemas de ensino há décadas preconizam um ensino tradicionalista e tecnicista que 

visam uma formação conteudista-técnica, mas ignoram a reflexão, atuação e criticidade na 

formação do sujeito. A busca constante por metodologias diferenciadas e estratégias 

eficazes para o ensino da Química nas escolas tornaram-se uma máxima nas últimas 

décadas no ensino público-privado brasileiro para minimizar as dificuldades de 

aprendizagem e contribuir para um ensino significativo e de qualidade. Diversas 

metodologias podem ser adotadas para auxiliar no ensino de Química, dentre elas a 

Sequência de Ensino Investigativa (SEI) que possui em sua premissa, uma investigação 

problematizadora. Aliado com preceitos de teóricos e estudiosos na área de Educação que 

refletem e estudam as diferentes formas em que o conhecimento é construído pelos 

indivíduos, pretende-se desenvolver uma seqüência de ensino investigativa utilizando como 

recurso didático um texto paradidático integrado aos pressupostos de Vygotsky no processo 

de ensino-aprendizado nas temáticas de Ácido-Base e pH com o objetivo de corroborar na 

construção do conhecimento de alunos da 2º ano do Ensino Médio nestes conteúdos e 

paralelamente despertar o interesse dos alunos para os processos cotidianos nos quais a 

Química está inserida e assim fomentar um ensino acessível e de reflexão social.  

 

Palavras-chave: Ensino de Química. Sequência de Ensino Investigativa (SEI). Ácido-Base 

e pH. Cotidiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

High school students' speeches about the difficulty of relating the teaching of classroom to 

the application in everyday life corroborate the emergence and studies of new teaching 

sequences that promote the elucidation and clarification of doing and teaching science. 

Among the difficulties in understanding the sciences is the difficulty in learning chemistry 

as a science of understanding life and everyday application. Education systems have for 

decades advocated a traditionalist and technical education aimed at content-technical 

training, but ignore reflection, action and criticality in the formation of the subject. The 

constant search for different methodologies and effective strategies for teaching chemistry 

in schools has become a maxim in recent decades in Brazilian public-private education to 

minimize learning disabilities and contribute to meaningful and quality teaching. Several 

methodologies can be adopted to assist in the teaching of chemistry, including the Inquiry-

based Sequence Teaching (SEI, the initials in Portuguese) which has the premise of a 

problematizing investigation. Allied with the precepts of theorists and scholars in the area 

of Education that reflect and study the different ways in which knowledge is built by 

individuals, we intend to develop an investigative teaching sequence using as a didactic 

resource the paradidactic text integrated to Vygotsky's assumptions in the field teaching-

learning process on the topic of the Acid-Base and pH themes with the objective of 

corroborating the construction of the knowledge of high school students in these contents 

and at the same time arousing the students interest for the daily processes in which 

Chemistry is inserted and thus promoting an accessible teaching. and social reflection. 

 

Keywords: Chemistry teaching. Inquiry-based Sequence Teaching (SEI). Acid-Baseand 

pH. Daily. 
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1 INTRODUÇÃO 

Historicamente no Brasil, diversos sistemas de ensino preconizam métodos  

tradicionais e mecânicos. Muitos docentes perpetuam esse ensino como única metodologia 

a ser empregada nas escolas, fazendo uso de quadro e giz somente, caracterizando o aluno 

como um ser passivo, enquanto o professor é o ser ativo do processo de ensino-

aprendizagem (LIBÂNEO, 1994). Segundo o autor, a metodologia tradicional por vezes 

reflete ao aluno um ensino estático e sem aplicação na vida cotidiana, o que gera inúmeras 

dificuldades no aprendizado dos conteúdos científicos, pois está distante da história e da 

justificativa do aprendizado de conceitos e teorias científicas para a compreensão da vida 

cotidiana. Em relação a esta perspectiva de ensino tradicionalista, Saviani (1991) discute 

que 

Esse ensino tradicional que ainda predomina hoje nas escolas se constituiu após a   

revolução industrial e se implantou nos chamados sistemas nacionais de ensino, 

configurando amplas redes oficiais, criadas a partir de meados do século passado, 

no momento em que, consolidado o poder burguês, aciona-se a escola redentora 

da humanidade, universal, gratuita e obrigatória como um instrumento de 

consolidação da ordem democrática (SAVIANI, 1991. p.54).  

 

Por isso, é urgente a necessidade de se diversificar os recursos didáticos dentro da 

sala de aula, assim como metodologias de ensino que promovam o protagonismo do aluno 

em seu processo de aprendizagem com aporte teórico de estudiosos da área de Educação a 

fim de construir no  aluno e com o aluno a percepção de que o ensino transpõe barreiras da 

sala de aula e possibilita uma visão de mundo além dos livros didáticos e da experiência de 

outros.  

Uma metodologia que visa o protagonismo do aluno em seu processo de 

aprendizagem é a Sequência de Ensino Investigativa, proposta pela pesquisadora e 

professora Anna Maria Pessoa de Carvalho (2013) que através dos pressupostos de Piaget e 

Vygotsky a respeito do contexto que envolve o processo de ensino aprendizagem, propõe 

uma sequência de atividades (aulas) abrangendo um tópico do programa escolar 
em que cada uma das atividades é planejada, sob o ponto de vista do material e 

das interações didáticas, visando proporcionar aos alunos: condições de trazer 

seus conhecimentos prévios para iniciarem os novos, terem ideias próprias e 

poder discuti-las com seus colegas e com o professor passando do conhecimento 

espontâneo ao científico e tendo condições de entenderem conhecimentos já 

estruturados por gerações anteriores (CARVALHO, 2013. p.9). 

 

Assim, uma abordagem dialogada de conteúdos científicos e o uso de metodologias 

e recursos didáticos no Ensino de Ciências e no Ensino de Química se torna essencial como 
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uma estratégia que visa possibilitar aos alunos uma maior compreensão da vida cotidiana e 

dos fenômenos da natureza, assim como uma maneira de desenvolver os aspectos 

cognitivos e as habilidades de cada indivíduo no processo de formação acadêmica e cidadã.  

Por outro lado, para se compreender alguns dos aspectos que estão por trás das 

barreiras encontradas no Ensino de Química e nas dificuldades dos alunos na construção do 

conhecimento científico, é necessário que se investigue e compreenda como se dá o 

aprendizado dos alunos. Para isso, serão utilizados os preceitos de Lev Vygotsky que 

afirma impreterivelmente que as questões sociais e culturais do indivíduo estão diretamente 

ligadas com a construção dos conhecimentos e elaboração de novos conceitos através de 

etapas que gradualmente são alcançadas, ou seja, o psicólogo propõe a existência de zonas 

de desenvolvimento cognitivo do sujeito, divididas em três tipos de zonas.  

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, 1984, p. 

98). 

 

Logo, é indispensável que novas metodologias sejam adotadas como estratégias de 

ensino que promovam um aprendizado construtivo, efetivo e acessível aos alunos. Embora 

o ensino tradicional, discutido amplamente por Libâneo (1994), seja a corrente pedagógica 

mais utilizada e preconizada há décadas, metodologias diferenciadas como a Sequência de 

Ensino Investigativa (SEI) e recursos múltiplos são realidades que possuem perspectivas e 

práticas muito satisfatórias no ensino de Química. Metodologias e recursos didáticos 

aliados às teorias de aprendizado de estudiosos na área de ensino em Ciências com 

perspectivas que protagonizam o aluno são importantes nas contribuição da formação 

cidadã e construção do conhecimento de cada indivíduo.  

É importante que os alunos compreendam conceitos e fenômenos da natureza que 

influenciam seus cotidianos diariamente. Ao contrário do que vem acontecendo, Cardoso e 

Colinvaux (2000), preconizam que o ensino de química deve desenvolver nos alunos uma 

visão crítica do mundo, que contribui para alterar sua qualidade de vida já que esse 

conhecimento pode ser utilizado no cotidiano. 

O foco do presente trabalho, visa um ensino estratégico dos conceitos de ácido-base 

e pH através de um processo investigativo, conceitos de grande relevância na vida 

cotidiana, uma vez que o conhecimento desses conteúdos ajudam a explicar o porquê das 

células do corpo humano não sofrer desnaturação em uma faixa de pH neutra ou o porquê 
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de algumas espécies de peixes sobreviverem em valores de pH específicos ou até mesmo 

explicar os sabores que estão presentes nos alimentos, dentre muitos outros processos que 

ocorrem na natureza e em processos controlados nos laboratórios que são explicados pelos 

conceitos de ácido-base e pH. A importância da contextualização também é apontada por 

Zuliani (2006), ao afirmar que a investigação a partir de fatos cotidianos é um fator  

essencial no processo de evolução conceitual dos alunos. 

O processo de investigação, aliado ao conjunto de recursos utilizados na proposta do 

trabalho aqui exposto, visa possibilitar um ensino com significado e contextualizado, no 

qual haja uma correlação dos saberes científicos e saberes cotidianos, a fim de corroborar 

para uma compreensão ampla do aluno a respeito dos conceitos científicos e fenômenos 

que estão inseridos em sua vida.  
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2 OBJETIVOS 

 

 Objetivo Geral:  

Elaborar uma Sequência de Ensino Investigativa a fim de contribuir no processo de 

ensino aprendizagem de Química a partir da construção de conceitos da temática de Ácido-

Base e pH aos alunos do 2º ano do Ensino Médio.  

 

 Objetivos Específicos:  

 Desenvolver uma Sequência de Ensino Investigativa, compreendendo suas 

contribuições no processo de ensino aprendizagem da Química.   

 Construir uma proposta de ensino atrativo, dinâmico e ativo pelo uso de recursos 

didáticos e da Sequência de Ensino Investigativa através da problematização de situações 

cotidianas.  

 Refletir acerca dos preceitos de Vygotsky no que tange o papel do professor 

mediador no processo de construção do conhecimento do sujeito.  
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

3.1 Os avanços da pesquisa e do Ensino de Química no Brasil  

 Não há desenvolvimento científico e tecnológico de uma nação sem um sistema 

educacional sólido para a educação básica (SANTOS E PORTO, 2013). Alguns centros de 

pesquisa e ensino de Química no Brasil na área das Ciências Exatas, como a Sociedade 

Brasileira de Química, são fundamentais para o avanço da alfabetização científica da 

sociedade e para a fomentação da pesquisa no cenário nacional.  

 Para um melhor entendimento da evolução do Ensino de Química no Brasil e seus 

desdobramentos é necessário uma breve compreensão do panorama histórico de como se 

deu o avanço da pesquisa e do ensino de Química de maneira global.  

A disputa pela hegemonia mundial entre EUA e URSS (atual Rússia), durante o fim 

da Segunda Grande Guerra e início da Guerra Fria, deu início a uma feroz disputa 

armamentista para validar a supremacia destas nações, culminando num intenso avanço e 

investimento em tecnologia e estudos científicos. Esses fatos, por sua vez, acarretaram no 

início de uma linha histórica de desenvolvimento de pesquisas nos EUA e Rússia que se 

desdobrou em todo o mundo e perdura até a sociedade contemporânea (SANTOS E 

PORTO, 2013).   

 Santos e Porto (2013) apontam o lançamento de um satélite russo – Sputnik- ao 

espaço como sendo o marco inicial necessário para que os EUA investissem 

substancialmente em busca do desenvolvimento de pesquisa e tecnologia, a começar na 

educação básica. Daí surgem modelos de projetos em todas as áreas das Ciências na 

América do Norte e posteriormente em todo o mundo.  

 No cenário atual, o desempenho escolar do Brasil está muito abaixo em comparação 

a outros países. O último Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa) 

realizado em 2015 demonstra que entre 70 países participantes, o Brasil ficou em 65º lugar 

(BRASIL, 2016). 

  O Pisa é uma avaliação, realizada em âmbito internacional, que mede o nível 

educacional de jovens de 15 anos por meio de provas de Leitura, Matemática e Ciências e 

tem como objetivo disponibilizar indicadores que contribuam no ensino básico de maneira 

mais objetiva e eficaz (BRASIL, 2007).  

Com o surgimento crescente de métodos e modelos de ensino para atender a 

demanda dos países na corrida tecnológica, surgiram linhas de pesquisa sobre o Ensino de 
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Ciências, pois em todo o mundo, os cientistas vêem a necessidade de desenvolver 

tecnologias e replicar os métodos de ensino que as sucederam. Assim, pesquisas na 

temática de Ensino não se configuram apenas como uma forma de se compreender além do 

conteúdo científico de cada grande área das Ciências, mas também, uma forma de  

compreender as interações entre professor - aluno e de que forma a difusão de ideais e 

pensamentos se dá nas relações interpessoais (SANTOS E PORTO, 2013). 

Os projetos e pesquisas financiados pelo governo americano não eram baseados em 

repetições e modelos mecanicistas já estudados há décadas, mas se baseavam no chamado 

ensino pelo método da descoberta, ou seja, os alunos eram instigados a descobrir novas 

tecnologias e propor teorias. Experimentos demonstrativos foram substituídos por 

experimentos investigativos e, textos que promovessem a compreensão de modelos 

científicos centrais de cada ciência foram elaborados em detrimento de textos expositivos. 

A partir das iniciativas de estimular o pensamento científico na sociedade americana e a 

criatividade ao invés da mera repetição, os EUA se consolidaram como uma nação de 

pesquisa e desenvolvimento tecnológico, premissa alcançada pelo investimento na 

educação básica (SANTOS E PORTO, 2013). 

A partir deste panorama de ensino em ciências e tecnologias desenvolvidas no 

cenário mundial, a influência que a ciência brasileira teve principalmente dos EUA ao 

longo das décadas foi notória. Os materiais produzidos pelos estadunidenses foram 

introduzidos no Brasil na década de 1960 e muito contribuíram para o avanço e 

sistematização do ensino de Ciências e a pesquisa brasileira (SANTOS E PORTO, 2013). 

Através destas influências internacionais foram criadas as Sociedades Brasileiras nas mais 

diversas áreas das Ciências, além da realização de eventos nacionais específicos 

relacionados à Educação em Ciências, a difusão dos programas de Pós Graduação em 

Ensino de Ciências, entre outros avanços na perspectiva simbólica e concreta.  

Santos e Porto (2013), destacam três pontos importantes para compreensão da 

situação atual das pesquisas em ensino de Química no Brasil e como elas estão 

contribuindo para o desenvolvimento da Química na sociedade brasileira. O primeiro ponto 

para o desenvolvimento da Química é a adoção de princípios do processo de ensino-

aprendizagem ao Ensino de Química, ou seja, os autores defendem sob uma perspectiva 

histórica que a aprendizagem se dá inicialmente por descoberta, desta passa para 
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orientações construtivistas e posteriormente investigações sobre concepções alternativas de 

alunos. 

“[...] a principal meta da educação é criar homens que sejam capazes de fazer 
coisas novas não simplesmente repetir o que outras gerações já fizeram. Homens 

que sejam criadores, inventores, descobridores. A segunda meta da educação é 

formar mentes que estejam em condições de criticar, verificar e não aceitar tudo 

que a elas se propõe” (PIAGET, 1982, p. 246). 

No segundo ponto, os autores apresentam a contextualização de conhecimentos 

químicos. Neste exposto, é possível observar os diferentes entendimentos por parte dos 

educadores sobre o conceito de contextualização. Alguns a fazem apenas de maneira a 

aproximar os conhecimentos científicos com o cotidiano dos alunos, enquanto outros 

utilizam a contextualização como uma questão na educação transformadora baseados no 

modelo freireano, culminando assim nos temas com enfoque integrado de Ciência, 

Tecnologia e Sociedade (CTS) que promovem além da educação, também a cidadania dos 

alunos de maneira a dialogar com o cotidiano dos mesmos (SANTOS E PORTO, 2013).  

Portanto, é necessário, 

“promover o interesse dos estudantes em relacionar a ciência com as aplicações 

científicas que tenham uma maior relevância social; abordar as implicações 

sociais e éticas relacionadas ao uso da ciência e da tecnologia e adquirir uma 

compreensão da natureza da ciência e do trabalho científico [...]” (AULER e 

BAZZO, 2001, p. 3). 

No terceiro e último ponto, Santos e Porto (2013), destacam a interdisciplinaridade e 

a história da ciência. Eles deixam claro que há muita dificuldade por parte dos alunos em 

compreender os conteúdos de química, pois muitas vezes não há uma relação da teoria com 

a prática e a complexidade dos conteúdos só aumenta. De acordo com os autores, uma 

maneira de diminuir a barreira existente entre ensino e aprendizagem seria a introdução da 

história da ciência como um auxílio na compreensão da Química e de seu papel na 

sociedade. É através de uma compreensão ampla de todo um cenário que abrange o 

conteúdo que se dá significado ao aprendizado. E ainda os autores brevemente ressaltam a 

importância da interdisciplinaridade no ensino de Ciências para uma aprendizagem 

significativa e abrangente, mas reconhecem as dificuldades de se ensinar de maneira 

interdisciplinar. Sob estes aspectos,  

“É preciso enfatizar, ainda, que não se trata somente de incluir uma abordagem 

dos processos de construção do conhecimento científico no Ensino de Ciências, 
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mas de considerá-los no contexto histórico, filosófico e cultural em que a prática 

científica tem lugar (...) Abordagens contextuais têm sido propostas com o intuito 

de mudar os currículos de Ciências, em todos os níveis de ensino propondo-se 

que elas podem contribuir para (i) humanizar as ciências, conectando-as com 

preocupações pessoais, éticas, culturais e políticas; (ii) tornar as aulas de ciências 

mais desafiadoras e estimular o desenvolvimento de habilidades de raciocínio e 

pensamento crítico; (iii) promover uma compreensão mais profunda e adequada 

dos próprios conteúdos científicos (...)”  (EL-HANI, 2006, p.4-5).  

Outro aspecto relevante que contribui ao ensino de Química é a formação docente 

na área. De acordo com o Santos e Porto (2013), a formação docente é de suma importância 

na atuação deste profissional nas escolas e no desenvolvimento da Química como Ciência. 

Maldaner (2008), alertou anos atrás que eram necessárias mudanças nos currículos de 

formação docente no que tange as disciplinas de cunho pedagógico e de ensino de química. 

O autor afirma que,  

“É essencial, ainda, que a fortificação de uma comunidade de Educação Química 

seja constituída e defendida, também, pelas melhores cabeças químicas deste 

país. Formar melhor as novas gerações no conhecimento químico proporciona 

novas vocações químicas, o que poderá permitir que o Brasil passe a ser mais 

capaz na geração da ciência e da tecnologia química, cuja dependência externa é 

quase total no que se refere à Nova Química.”( MALDANER, 2008, p. 13) 

Assim, de acordo com Santos e Porto (2013), pode-se destacar três aspectos 

primordiais para alcançar os objetivos de desenvolvimento pleno da Química no Brasil. São 

eles; valorização das escolas, ou seja, o direito de ambientes bem estruturados e pensados 

para potencializar o ensino; a valorização do magistério, através de condições de trabalho 

dignas e com remuneração condizente com o papel do docente na sociedade; e a 

valorização da formação dos professores nas licenciaturas, na qual deve-se pensar 

estratégias de diminuir a distância que existe entre o licenciando e sua atuação como 

docente, investindo numa formação que contemple as realidades que lhe serão apresentadas 

(SANTOS E PORTO, 2013).  

Desta maneira, a Química é uma ferramenta de cidadania dos alunos e o processo 

reflexivo crítico de sociedade se dá intrinsecamente na escola, apresentando assim, a 

Educação como ferramenta de transformação social, mas para alcançarmos esse nível de 

transformação social através da educação, é preciso compreender um pouco sobre os 

aspectos que possibilitam aos alunos a sua apropriação dos conhecimentos escolares, 

construindo assim um conhecimento que os permita interpretar o mundo em que vivem.  
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3.2 Pressupostos de Lev Vygotsky 

A teoria vygotskyana aborda algumas teses desenvolvidas de suas obras. A primeira 

é a relação indivíduo/sociedade. Segundo Coelho e Pisoni (2012), Vygotsky defendia que 

as características humanas não são hereditárias, ou seja, não estão presente desde o 

nascimento, nem que advém exclusivamente do meio externo ao qual o indivíduo está 

inserido, mas são resultados da interação do homem com a sociedade. Ele afirmava que, 

“A genética estuda as próprias leis da hereditariedade, portanto requer 
características puras, na sua forma pura, requer características que são muito 

estáveis e consistentes. A pedologia estuda o papel da hereditariedade no 

processo de desenvolvimento, portanto demanda indicações mistas que são 

instáveis e sujeitas à mudança no processo de desenvolvimento”. (VYGOTSKY, 

2007, p.55) 

Segundo Coelho e Pisoni (2012), as chamadas funções psicológicas superiores 

abrangidas por Vygotsky, são melhor compreendidas quando percebe-se que tais funções 

são o controle consciente do comportamento, a ação intencional e a liberdade do indivíduo 

em relação às características do momento e do espaço presente. O desenvolvimento da 

psicologia humana é sempre mediado pelo outro que indica, delimita e atribui significados 

à realidade. 

Assim, o desenvolvimento do pensamento humano para Vygotsky ocorre de forma 

gradual, onde os indivíduos se apropriam gradativamente dos modos de funcionamento 

psicológicos, comportamento e cultura. 

A origem cultural dos indivíduos pode influenciar nas funções psíquicas, e provêm 

da relação do indivíduo com o seu contexto social e cultural (VYGOTSKY, 1984 apud 

COELHO E PISONI, 2012). Vygotsky afirma que a cultura é parte construtiva da natureza 

humana e assim, o desenvolvimento histórico e social da vida não podem ser 

negligenciados no desenvolvimento mental humano. É a chamada Psicologia cultural-

histórica defendida por Vygotsky (1984) que se resume no desenvolvimento intelectual 

correlacionado com a cultura e historicidade das crianças assim como as relações 

interpessoais e condições de vida. 

Para Vygotsky (2007), a cultura origina formas especiais de comportamento, 

modifica a atividade das funções psíquicas, constrói novos níveis no sistema do 

comportamento humano em desenvolvimento. 

Vygotsky (1984) também aborda a mediação entre os seres humanos e este mundo 

através principalmente da linguagem. Ou seja, a fala desempenha importante papel na 
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mediação e a fala é capaz de significar funções psicológicas e organizar atividades práticas. 

Assim: 

“A função primordial da fala é a comunicação, o intercâmbio social. Quando o 
estudo da linguagem se baseava na análise em elementos, também esta função foi 

dissociada da função intelectual da fala. Ambas foram tratadas como funções 

separadas, até mesmo paralelas, sem se considerar a interrelação de sua estrutura 

e desenvolvimento” (VYGOTSKY, 2007, p. 6). 

No discurso sobre o desenvolvimento e aprendizagem, Coelho e Pisoni (2012), 

expõe o que Vygotsky defende a priori sobre o aprendizado. Segundo as autoras, Vygotsky 

defende que o aprendizado da criança se inicia antes da fase escolar da mesma, mas é no 

espaço escolar que lhe serão apresentados e desenvolvidos novos elementos. Assim, de 

modo similar ao que acontece na história de uma língua, a transformação de significados, 

também ocorre no processo de aquisição da linguagem pela criança (VYGOTSKY, 1984 

apud COELHO E PISONI, 2102). 

No aspecto do desenvolvimento, há, portanto, dois tipos de desenvolvimento 

defendidos pelo teórico, o real e o potencial. No desenvolvimento real são discutidos os 

conhecimentos já consolidados na criança, ou seja, aquilo que ela é capaz de realizar 

sozinha. No desenvolvimento potencial são colocados os níveis que a criança pode alcançar 

com o auxílio e mediação de outro indivíduo. A distância existente entre esses dois 

desenvolvimentos é chamada de zona de desenvolvimento proximal (ZDP), na qual a 

criança utiliza-se de um ‘apoio’ até que ela seja capaz de desempenhar por si só uma 

determinada atividade (COELHO E PISONI, 2012). 

“a distância entre o nível de desenvolvimento atual determinado pela resolução 

independente de problemas e o nível de desenvolvimento potencial determinado 

pela resolução de problemas sob orientação ou em colaboração com parceiros 

mais capazes” (VYGOTSKY, 2007, p. 202). 

               Figura 1 – Esquema sobre Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) 

 

Durante a ZDP, o professor possui um papel fundamental, ele atua como mediador 

na ajuda para que a criança alcance novos níveis de conhecimento e aprendizagem. 
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A atuação do docente como mediador deve torná-lo um facilitador entre os alunos e 

o conteúdo a ser aplicado, o aprendizado que se obtém com a aplicação da mediação e 

associação com situações cotidianas dos alunos faz com que o processo ensino-

aprendizagem auxilie na resolução de situações problema vividas no dia-a-dia (TÉBAR, 

2011). Segundo Tébar (2011), o papel do professor mediador é extremamente relevante, 

uma vez que ao despertar o interesse através da mediação, interação e motivação o torna 

mais presente na vida dos alunos. 

Assim, desenvolvimento e aprendizagem estão interligados na construção do 

conhecimento, e cabe uma distinção dos dois tipos de conhecimentos possíveis; o primeiro 

adquirido da experiência pessoal, do cotidiano, enquanto o segundo, o conhecimento 

científico, adquire-se nas escolas e não estão ligados diretamente com as vivências dos 

alunos (COELHO E PISONI, 2012). 

Para tal, as teorias de Vygotsky muito contribuem para a compreensão do 

desenvolvimento de uma aprendizagem mais efetiva e que dialogue com as diferenças dos 

indivíduos, pois através de suas teorias aplicadas na Educação é possível desenvolver ações 

ativas, críticas, dialógicas, autônomas e criativas por parte dos discentes. Entretanto, a 

aplicação destas teorias se torna um desafio para educadores e pesquisadores na área 

educacional, pois exige esforço e vontade de todos os agentes envolvidos na construção do 

conhecimento. Segundo Maldaner (2003), o professor que se almeja constituir no decorrer 

da formação inicial ou continuada é: 

“aquele capaz de refletir a respeito de sua prática de forma crítica, de ver a sua 

realidade de sala de aula para além do conhecimento na ação e de responder, 

reflexivamente, aos problemas do dia-a-dia nas aulas. É o professor que explicita 

suas teorias tácitas, reflete sobre elas e permite que os alunos expressem o seu 

próprio pensamento e estabeleçam um diálogo reflexivo recíproco para que, dessa 

forma, o conhecimento e a cultura possam ser criados e recriados junto a cada 

indivíduo” (MALDANER, 2003, p.30) 

A ilusão de que a educação escolar com conceitos científicos não dialoga com o 

cotidiano dos alunos é uma barreira a ser ultrapassada. É preciso que se compreenda que a 

educação não é uma parte da vida social somente, mas uma maneira de transformar a 

sociedade e de se relacionar com o mundo, por isso, deve ser extirpada a ideia de que a 

educação só ocorre dentro de quatro paredes e que esta não afeta no cotidiano dos 

indivíduos. Segundo Vygotsky (2007), o saber que não vem da experiência não é realmente 

saber. 
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3.3 Sequência de Ensino Investigativa  

As sequências de ensino investigativa (SEIs) proposta pela educadora e 

pesquisadora Anna Maria Pessoa de Carvalho (2013) é uma sequência didática focada na 

resolução de um problema proposto aos alunos através de um planejamento construído com 

os aportes teóricos de educadores como Piaget e Vygotsky, nos últimos anos, essa 

sequência de ensino têm avançado significativamente nas propostas metodológicas de 

muitos trabalhos acadêmicos e na área da educação básica como uma ferramenta nas aulas 

de Ciência e áreas diversas, como exemplos, pode-se citar  o trabalho intitulado “Proposta 

de sequência de ensino investigativa para o 1º ano do ensino fundamental” de Moraes e 

Carvalho (2018) e também “Sequência de Ensino Investigativa (SEI) - Um olhar 

interdisciplinar acerca de Resíduos Sólidos”  de Fenner et al (2017). De acordo com 

Carvalho (2013) a SEI é: 

“uma sequência de atividades (aulas) abrangendo um tópico do programa escolar 

em que cada uma das atividades é planejada, sob o ponto de vista do material e 

das interações didáticas, visando proporcionar aos alunos: condições de trazer 

seus conhecimentos prévios para iniciarem os novos, terem ideias próprias e 

poder discuti-las com seus colegas e com o professor passando do conhecimento 

espontâneo ao científico e tendo condições de entenderem conhecimentos já 

estruturados por gerações anteriores”. (CARVALHO, 2013. p.9) 

As escolas devem oferecer plenas condições para que a cultura científica seja de 

domínio dos alunos. Ao conhecer a Ciência, os alunos são capazes de construir suas 

próprias hipóteses com o objetivo de buscar explicações para os fenômenos (CARVALHO, 

2013). Quando se ensina Ciência por investigação, propicia-se ao aluno a oportunidade de 

observar os problemas do mundo e elaborar estratégias e ações para solucionar problemas  

(CARVALHO, 2013). 

Se valendo do trabalho autoral de Carvalho (2013), discute-se a importância das 

SEIs no ensino aprendizagem de Ciências e quais os referenciais teóricos adotados para 

sustentar o discurso de uma educação pensada na Ciência por investigação e na promoção 

de uma alfabetização científica através da análise de duas questões norteadoras no ensino 

de Ciências por investigação: “Como o indivíduo constrói o conhecimento científico? e 

Como o aluno constrói o conhecimento da escola?”  

Na tentativa de responder a primeira questão, Carvalho (2013), se utiliza dos aportes 

teóricos de Piaget (1976) no livro ‘Da lógica da Criança à Lógica do Adolescente’,  onde se 
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compreende que das interações sujeito-objeto, através dos mecanismos de assimilação-

acomodação, resultam estruturas lógico matemáticas. 

De acordo com Piaget (1978) apud Carvalho (2013), existem ações complexas que 

apresentam todas as características de um saber fazer e que a passagem dessa forma prática 

de conhecimento para o pensamento se efetua através da tomada de consciência, isto é, 

numa transformação de esquemas de ação em noções e em operações. Apesar das pesquisas 

de Jean Piaget não terem sido direcionadas à escola, seus trabalhos têm grande importância 

no objetivo de compreender como o indivíduo constrói o conhecimento científico. 

A partir disso, Carvalho (2013) destaca quatro pontos importantes para fundamentar 

o planejamento de uma sequência de ensino investigativa (SEI) com o objetivo de criar 

condições dos alunos construírem o conhecimento científico: 

● Da importância de um problema para um início da construção do conhecimento. 

Neste ponto, destaca-se a proposição de questões ao indivíduo que façam com que 

ele organize seu pensamento (PIAGET, 1934 apud CARVALHO, 2013). Ainda de acordo 

com Bachelard (1938) apud Carvalho (2013), todo conhecimento é a resposta a uma 

questão. Logo, uma questão problematizadora é o gênesis da construção do conhecimento. 

● Da ação manipulativa para a ação intelectual. 

Num segundo ponto, discute-se a necessidade da criação de espaços nas aulas de 

Ciências para que o aluno oportunize a elaboração da passagem entre a ação manipulativa 

para a ação intelectual e vice-versa. 

● A importância da tomada de consciência de seus atos para a construção do  

conhecimento. 

Este terceiro ponto é essencial na construção do conhecimento, para a autora, 

quando a tomada de consciência  não ocorre de maneira espontânea, o professor deve, por 

meio de questões, direcionar os alunos na tomada de consciência do que fizeram, ou seja, as 

ações desenvolvidas para resolver o problema proposto. 

● As diferentes etapas das explicações científicas. 

Neste último ponto, a autora discorre o papel do professor na mediação da 

conceitualização que os alunos começam a usar para explicar os fenômenos estudados. 

Aqui, os alunos se utilizam de inovações e leis para explicar o problema, alguns irão se 

aprofundar em conceitualizações, porém, o professor não deve esperar que todos alcancem 

esta etapa sozinhos.   
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A fim de responder a segunda questão: ‘Como o aluno constrói o conhecimento 

escolar?’ a educadora Anna Maria Pessoa de Carvalho se utiliza de pressupostos teóricos 

do psicólogo Vygotsky (1984) e outros autores da teoria sócio-interacionista. 

De acordo com Carvalho (2013), os alunos são indivíduos sociais, interagindo 

socialmente, seja na interação aluno-aluno ou aluno-professor e assim os referenciais 

teóricos de Vygotsky, principalmente, lhe são muito úteis no objetivo de se compreender a 

construção do conhecimento escolar, pois trata-se de um ambiente social ao qual os alunos 

estão inseridos e são participantes ativos ou não. 

Partindo dos pressupostos sócio-interacionistas que a autora propõe oito pontos 

norteadores no planejamento de sequências de ensino investigativas (SEI) que garantam as 

interações sociais e o cumprimento do papel docente durante o ensino dessa sequência: 

● A participação ativa do estudante. 

Assim como nas teorias construtivistas piagetianas, as propostas sócio-

interacionistas ressaltam a participação ativa do aluno na construção de seu próprio 

conhecimento (CARVALHO, 2013).  

Segundo Piaget (1973):  

“O primeiro receio (e para alguns, a esperança) de que se anule o papel do mestre, 

em tais experiências, e que, visando ao pleno êxito das massas, seja necessário 

deixar os alunos totalmente livres para trabalhar ou brincar segundo melhor lhes 

aprouver. Mas é evidente que o educador continua indispensável, a título de 

animador, para criar as situações e armar os dispositivos iniciais capazes de 

suscitar problemas úteis à criança, e para organizar, em seguida, contra exemplos 
que levem à reflexão e obriguem ao controle das situações demasiado apressadas: 

o que se deseja é que o professor deixe de ser um conferencista e que estimule a 

pesquisa e o esforço, ao invés de se contentar com a transmissão de soluções já 

prontas (PIAGET, 1973, p. 18).” 

● A importância da interação aluno-aluno. 

Na perspectiva sócio-interacionista, os alunos possuem níveis semelhantes de 

desenvolvimento real e linguístico, assim a comunicação se torna mais facilitadora entre 

seus pares. Segundo Vygotsky (1984), a chave para o entendimento da ação humana, são as 

ferramentas e os símbolos que medeiam a ação do sujeito sobre os objetos. 

● O papel do professor como elaborador de questões. 

Na sala de aula, um dos papéis do professor é de construir com a turma os conceitos 

científicos, corroborando para que os alunos de maneira ativa participem da criação do 

conhecimento comum. 
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É através da elaboração de perguntas norteadoras que a mediação do professor se 

justifica como uma estratégia na contribuição aos alunos de potencializarem suas 

habilidades para compreender os temas propostos. 

● A criação de um ambiente encorajador. 

Para que haja êxito nos três pontos anteriores, o ambiente da sala de aula deve 

propiciar ao aluno segurança e coragem ao expor suas ideias e teorias. Pequenas ações ou 

falas principalmente do professor, positivas ou negativas, criam ou destroem um ambiente 

encorajador. É necessário que todas as ideias sejam contempladas, sendo elas corretas ou 

não. A procura do entendimento do raciocínio que levou o aluno a uma conclusão, mesmo 

que erroneamente, deve ser discutida (MACHADO e SASSERON, 2012 apud 

CARVALHO, 2013). 

● O ensino a partir do conhecimento que o aluno traz para a sala de aula. 

Muito se é discutido nos referenciais teóricos de inúmeros trabalhos acadêmicos a 

importância do ensino e concepções pessoais de cada aluno e no planejamento de uma 

sequência de ensino investigativa (SEI) não é diferente. A transposição dos chamados 

conceitos espontâneos para as mudanças conceituais deve ser feita através da discussão em 

pequenos grupos dos conhecimentos já presentes em cada um. 

De acordo com a autora, uma vez apontados os conceitos prévios dos alunos no 

contexto escolar, os mesmo são passíveis a testes comprobatórios e desmistificações, e essa 

discussão em grupos exclui a interpretação de que são conceitos inúteis. 

● O conteúdo (o problema) tem que ser compreensivo para o aluno. 

Diante das ideias do construtivismo e de que todo conhecimento é a resposta a uma 

questão, tal questão deve motivar o aluno e possuir caráter compreensivo, do contrário o 

indivíduo não irá se valer de suas habilidades para alcançar o conteúdo desejado. 

● A relação ciência, tecnologia e sociedade. 

Com o objetivo de que o aluno desenvolva uma alfabetização científica, as relações 

CTS impreterivelmente devem estar presentes nas SEI. 

● A passagem da linguagem cotidiana para a linguagem científica. 

Existe uma conexão nas duas principais formas de linguagem, falada e escrita, e a 

maneira como se deseja transmitir as ideias através do discurso verbal é fundamental na 

linguagem científica. Desta forma, a linguagem científica deve ser desenvolvida desde cedo 

com alunos para que a argumentação e o raciocínio dos indivíduos não sejam pautados 
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somente das experiências de cada um, mas também de ferramentas científicas. De acordo 

com Lemke (1997), 

“(...) ao ensinar ciência, ou qualquer matéria, não queremos que os alunos 
simplesmente repitam as palavras como papagaios. Queremos que sejam capazes 

de construir significados essenciais com suas próprias palavras (...) mas estas 

devem expressar os mesmos significados essenciais se hão de ser cientificamente 

aceitáveis”. (LEMKE, 1997, p. 105) 

  Assim, as SEI são ferramentas de auxílio na construção do conhecimento científico 

e obedecem um planejamento que almeja alcançar os objetivos de um ensino significativo e 

construtivo para o aluno (CARVALHO, 2013).  

  Um tema que propicia facilmente o uso da SEI é o estudo dos conteúdos ácido/base 

e pH, em função da vasta aplicabilidade destes no cotidiano do aluno e da possibilidade que 

os mesmos oferecem para trabalhar questões ambientais entre outras.  

 

3.4 pH : Um breve histórico do surgimento do conceito de pH e a teoria ácido/base 

Quando se discute os avanços das teorias químicas e suas leis, não é necessário ir 

tão longe. Durante a segunda metade do século XIX, muitos cientistas postularam suas leis 

e teorias acerca de diferentes fenômenos físicos e químicos. Como exemplo, na década de 

1860, Cato M. Guldberg (1836-1902) e Peter Waage (1833-1900) formularam a lei da ação 

das massas (GAMA E AFONSO, 2007). 

Dentre muitos pesquisadores e cientistas do século XIX que com seus estudos, 

ensaios laboratoriais e pesquisas, desenvolveram leis e teorias que atualmente explicam 

diversos fenômenos naturais, podemos destacar o cientista sueco Svante Arrhenius (1859-

1927) que percebeu em sua teoria de dissociação eletrolítica (1887) que a lei da ação das 

massas podia ser aplicada às reações iônicas (GAMA E AFONSO, 2007). 

De acordo com Gama e Afonso (2007), Arrhenius 

supôs que algumas das moléculas de um eletrólito eram dissociadas em seus íons 

que, por serem partículas carregadas, eram passíveis de movimento independente 

sob ação de um campo elétrico. Assim, calculou a pressão osmótica pela lei de 
Van’tHoff, elucidando o fator i. Além disso, também determinou a constante de 

dissociação dos ácidos e das bases, relacionando a magnitude dessa dissociação 

com a força do ácido ou da base (GAMA E AFONSO, 2007, p. 232). 

A partir das descobertas supracitadas do pesquisador sueco, foi possível a definição 

de ácidos e bases. De maneira geral, “os ácidos são substâncias que produzem, em solução 

aquosa, íons hidrogênio; analogamente, bases produzem íons hidroxila em solução”.  Com 
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o embasamento da teoria de Arrehenius para ácidos e bases e os avanços das medidas 

elétricas, foi possível determinar a constante de dissociação da água pura, pela aplicação da 

lei da ação das massas (GAMA E AFONSO, 2007). 

Assim, todas as determinações da constante de dissociação da água realizadas no 

período levaram a valores próximos de 1x10-14 a 25 ºC. Com base no processo de auto-

ionização da água:                                                                                                                            

 2H2O  H3O
+  + HO-      (Reação 1)            

Tem-se, de acordo com a equação de equilíbrio:  

    K = [H+] [OH-]             (Equação 1) 

      [H2O] 

Como esse processo ocorre em extensão mínima, a concentração da água no 

equilíbrio é praticamente igual à concentração inicial, onde: 

   K[H2O] = K’ = [H+] [OH-]                   (Equação 2) 

Ao produto [H+] [OH-] deu-se o nome de produto iônico da água, Kw, etapa 

importante no estabelecimento posterior do conceito de pH.  

Por volta de 1900, muitas equações matemáticas utilizadas para expressar 

equilíbrio químico, concentração de H+, etc já haviam sido elaboradas. Para os 

químicos da época, a determinação da concentração do íon hidrogênio era uma 
questão de interesse puramente teórico, mas para biólogos e bioquímicos a 

situação era muito diferente. Por trabalharem com organismos vivos, lidavam 

constantemente com os sistemas de tampões naturais e, por conseguinte, com o 

desafio de determinar a concentração do íon H+, fator crítico nesse sistema 

(GAMA E AFONSO, 2007, p. 233). 

Diante da crescente necessidade de se conhecer a alcalinidade e acidez de soluções 

aquosas onde havia atividade enzimática, por exemplo, foi que surgiu a necessidade de 

medir e exprimir essa acidez em solução, pois se tratava de uma variável importante nos 

procedimentos biológicos e bioquímicos em geral de diferentes pesquisadores do século 

XIX. Foi então que em 1904, Hans Friedenthal recomendou a utilização da concentração do 

íon hidrogênio para caracterizar soluções (GAMA E AFONSO, 2007). 

Em 1909 Sören P. T. Sörensen (1868-1939), bioquímico dinamarquês, 

estabeleceu uma maneira conveniente de expressar a acidez utilizando o 
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logaritmo negativo da concentração do íon hidrogênio: pH = - log [H+ ]. Ele 

chamou de expoente do íon hidrogênio representado pelo símbolo pH 

“pondushidrogenni - potencial de hidrogênio” (GAMA E AFONSO, 2007, p. 

233). 

Foi então que a partir dos estudos de Friedenthal e Sorensen foram elaboradas, na 

época, diferentes escalas de pH para representação dessa grandeza. No entanto, havia muita 

complexidade nas escalas elaboradas e essas propostas foram abandonadas.  

A dificuldade do conceito de pH se estabelecer entre os químicos talvez se 

explique, ao menos em parte, por outro ângulo: na década de 1920, a teoria de 

Arrhenius, sob a qual se insere o conceito de pH, sofria duras críticas por conta de 

suas limitações à vista do progresso que a Química experimentava até então 

(GAMA E AFONSO, 2007, p. 234). 

De acordo com Moreno et al (2015), 

 a definição de Arrhenius tornou-se obsoleta para a pesquisa acadêmica, aplica-se 

apenas a casos particulares, mas continua sendo bastante estudada no Ensino 

Médio, possivelmente por ser prática, simples e, por isso, funcional, além da sua 

presença maciça nos livros didáticos de Química. Ou seja, geração após geração, 

seu uso se renova (MORENO et al, 2015, p. 901). 

A história do surgimento e entendimento do conceito de pH através da compreensão 

das soluções ácidas/básicas perpassa por fatos que ajudaram na evolução da Química como 

Ciência, de natureza teórica- experimental e também no ensino de Química. Por isso, o 

ensino dos conteúdos químicos através de uma perspectiva histórica e contextualizada 

corroboram para a ampla compreensão da necessidade de se estudar e aplicar os conceitos 

aprendidos na vida cotidiana dos alunos.  

3.5 Ensino de Ácido-Base e pH nas escolas 

Quando se fala em ácidos e bases e na conceituação de potencial hidrogeniônico 

(pH) os alunos apresentam dificuldades em relacionar os conceitos ensinados dessa 

temática com sua aplicação cotidiana. Muitos professores de química abordam a temática 

pH de uma forma tradicional, ou seja, os conteúdos são apresentados e expostos aos alunos 

sem contextualização e aplicação prática e aos alunos é cobrada a responsabilidade de 

apenas memorizá-los sem correlacionar com suas vidas no cotidiano (LESSA ET AL, 

2013).  

Algumas vezes, aos alunos só lhes é apresentado o tema, o significado do termo pH, 

sua fórmula que ajudará na resolução do cálculo de pH e a escala de pH, sem a 

contextualização para uma aprendizagem efetiva. Sobre isso, Cavalcanti (2010) diz que 
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“uma das maneiras mais coerentes de interligar os conteúdos de aprendizagem é 

desenvolver atividades que abordem temas que permitam a contextualização e a 

interconexão entre diferentes saberes.”  

De acordo com o currículo mínimo do Estado do Rio de Janeiro, o conteúdo de 

ácido-base e pH deve ser trabalhado no 2º Bimestre da 2ª série do Ensino Médio e o aluno 

deve ser capaz de “identificar acidez e basicidade a partir da escala pH e com o uso dos 

indicadores” (RIO DE JANEIRO, 2012, p.8). 

Segundo os livros didáticos, como o livro “Química” da autora Martha Reis e 

também o livro “Ser Protagonista” ambos voltados para o ensino médio, o conceito de 

potencial hidrogeniônico (pH) está relacionado com a quantidade livre de íons hidrogênio 

em solução aquosa, o mesmo apresenta uma escala que varia geralmente de 0 a 14, 

determinando se as substâncias têm caráter ácido, neutro ou básico. Quando o pH está 

abaixo de 7, a substância apresenta caráter ácido, igual a 7, caráter neutro e acima de 7 

caráter básico. A escala do potencial hidrogeniônico é logarítmica, ou seja, o pH é definido 

como o logaritmo negativo da concentração de íons H3O
+ , na base 10, o que pode ser 

representado pela seguinte expressão: pH= - log [ H3O
+ ] (REIS, 2010). 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN 9.394/96) que 

estabelece diretrizes e bases para a educação nacional no estágio da educação básica, prediz 

que a educação  deve contemplar quatro pilares, a saber: aprender a conhecer, aprender a 

fazer, aprender a viver com os outros e aprender a ser. Assim, um ensino efetivo e que 

cumpra o seu papel de formação cidadã para com os alunos requer que a Química se 

aproprie do seu valor cultural e formativo na vida e no ambiente dos estudantes, 

contribuindo na compreensão de mundo e responsabilidade de cada indivíduo (PONTES et 

al., 2008). 

Para isso, a contextualização dos conteúdos de Química pelos professores se faz um 

fator decisivo na compreensão ampla dos alunos no que tange os conceitos científicos. De 

acordo com Santos e Schnetzler (2003), a Química no Ensino Médio não pode ser ensinada 

como um fim em si mesma, do contrário a finalidade maior da Educação Básica não estará 

sendo cumprida, que é assegurar ao indivíduo a formação que o habilitará a participar como 

cidadão na vida em sociedade. Segundo Lima et al (2000) “a não-contextualização da 

química pode ser responsável pelo alto nível de rejeição do estudo desta ciência pelos 

alunos, dificultando o processo de ensino-aprendizagem.” 
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Assim, o ensino de pH e ácidos/bases e de quaisquer conteúdos químicos de 

maneira contextualizada nas escolas brasileiras é importante para que os alunos tenham a 

compreensão dos conceitos científicos que explicam fenômenos, leis e teorias que afetam 

direta ou indiretamente suas vidas cotidianas. 

Baseado nos temas abordados anteriormente, propôs-se neste trabalho o 

desenvolvimento de uma proposta pedagógica, utilizando SEI, para o ensino de pH e os 

conceitos de ácido/base.  
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4 PROPOSTA PEDAGÓGICA 

4.1 Metodologia de Pesquisa 

 A escolha da temática de ácidos e bases e do conceito de pH deu-se ao longo da 

disciplina de Metodologia e Instrumentação de Ensino II, na qual como projeto final da 

disciplina era necessário a elaboração de uma aula diferenciada, utilizando-se de  

metodologias de ensino e/ou recursos didáticos variados.  

Fazendo-se as devidas adaptações para o Projeto de Monografia e posteriormente 

para a Monografia elaborou-se uma sequência de ensino investigativa com a utilização de 

um texto paradidático. Assim, partindo da necessidade de uma aula dinâmica e refletindo 

sobre as teorias de aprendizagem encontradas na literatura e já expostas ao longo deste 

trabalho, pensou-se e elaborou-se uma proposta de aula ou sequência de aulas que 

protagonize o aluno e o faça aplicar seus conhecimentos para a resolução de um problema.  

No entanto, cabe ressaltar que a reflexão ativa e crítica da necessidade de se criar 

uma aula diferenciada e que culminou no objeto deste trabalho partiu também das inúmeras 

trocas de experiências ao longo da graduação com colegas de curso e professores, e muito 

do contato mais próximo com os alunos de ensino médio durante os estágios 

supervisionados realizados e do projeto de iniciação a docência realizado na graduação.  

 Ao longo das observações realizadas em ambos os ambientes acadêmicos e também 

das intervenções realizadas, foi possível identificar, ao longo da graduação, a dificuldade 

dos alunos em determinados conteúdos químicos na hora de correlacionar com o cotidiano 

dos mesmos e a aplicação dos conceitos na vida prática do discente. Não obstante, também 

foi possível observar as dificuldades dos docentes em ensinar determinados conteúdos e a 

relutância de alguns professores em fazer uso de recursos didáticos como ferramentas 

auxiliadoras no processo de ensino-aprendizagem, sujeitando-se na maioria das vezes ao 

ensino tradicional com uma aula expositiva de quadro e giz.  

 Logo, as pesquisas realizadas ao longo de toda a graduação foram fundamentais 

para elaborar um projeto visando corroborar e auxiliar os alunos e professores no Ensino de 

Química.  

A pesquisa é a atividade nuclear da Ciência. Ela possibilita uma aproximação e 

um entendimento da realidade a investigar. A pesquisa é um processo 

permanentemente inacabado. Processa-se por meio de aproximações sucessivas 

da realidade, fornecendo-nos subsídios para uma intervenção no real 

(GERHARDT E SILVEIRA, 2009, p. 31). 
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 De acordo com Cervo et al (2002), conhecimento científico se constrói a partir de 

uma proposição de metodologia científica de cunho sistemático e com o desenvolvimento 

de pesquisas com objetivos claros e pré estabelecidos.  

“A ciência, desenvolvida por meio da pesquisa, é um conjunto de procedimentos 

sistemáticos, baseados no raciocínio lógico, com o objetivo de encontrar soluções 

para os problemas propostos, mediante o emprego de métodos científicos e 

definição de tipos de pesquisa.” (CERVO et al, 2002, p. 62) 
 

A metodologia de pesquisa atrelada a este trabalho terá, portanto, um caráter 

qualitativo, no qual não há uma obrigatoriedade de levantamento de dados numéricos, mas 

atesta para a determinação e elucidação de questões do ensino-aprendizagem.  

Em termos gerais, os estudos qualitativos envolvem a coleta de dados utilizando 

técnicas que não pretendem medir nem associar as medições a números, tais 

como observação não-estruturada, entrevistas abertas, revisão de documentos, 
discussão em grupo, avaliação de experiências pessoais, inspeção de histórias de 

vida, análise semântica e de discursos cotidianos, interação com grupos ou 

comunidades e introspecção (SAMPIERI, COLLADO e LUCIO, 2006, p. 10). 

 

Sendo assim, realizou-se uma pesquisa bibliográfica com o objetivo de direcionar o 

presente trabalho para um maior contato com a temática proposta e também avaliar a 

frequência com que o tema de ácido-base e pH é tratado nas escolas através de recursos e 

metodologias que diferem do modelo tradicional.    

 

4.2 Pesquisa Bibliográfica 

Realizou-se uma pesquisa bibliográfica na plataforma da revista Química Nova na 

Escola (QNEsc) com as seguintes palavras-chave e combinações: ácido-base; ensino de 

química + ácido-base; ácido-base + pH; ensino de química + ácido-base + pH; ensino 

investigativo. 

Os resultados da busca realizada no site da QNEsc estão dispostos na Figura 2.  

A pesquisa bibliográfica realizada, possibilita uma maior compreensão dos 

materiais disponibilizados na literatura na temática de ácido/base e pH no nível do ensino 

básico e como esses conteúdos são abordados por outros agentes escolares com a utilização 

da Sequência de Ensino Investigativa ou com outras sequências e recursos. Além de 

propiciar a compreensão da frequência com que a temática é tratada no ensino básico.  

 

 

 



35 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Gráfico quantitativo das buscas feitas no site QNEsc. 

 

 

As palavras-chave pesquisadas foram escolhidas de acordo com o tema do trabalho 

monográfico.  

Encontrou-se 106 artigos relacionados diretamente com a palavra-chave ácido-base, 

e 77 artigos com a combinação entre ensino de química e ácido-base. Para a combinação 

ácido-base + pH encontrou-se 74 artigos e 50 artigos para a combinação ensino de química 

+ ácido-base + pH.  

Além dos resultados encontrados para as temáticas do trabalho monográfico, 

pesquisou-se também a quantidade de artigos relacionados à palavra-chave ensino 

investigativo, encontrando 22 artigos que tratassem sobre a SEI. 

Cabe ressaltar que realizou-se uma delimitação de busca para que houvesse uma 

visão mais direcionada sobre a temática de acordo com o site da revista QNEsc.  

Sendo assim, a partir dos artigos que mais se relacionavam com o presente estudo e 

que embasam este trabalho desde o seu projeto inicial, elaborou-se uma sequência didática. 

 

4.3 Sequência didática  

Dentre os diversos conteúdos que são abordados na sala de aula na disciplina de 

Química, escolheu-se o ensino de ácido-base e pH e suas implicações. A escolha dessa 

temática muito se justifica pela real necessidade de compreender-se o ambiente dos alunos 

com suas responsabilidades sociais diante das questões que se apresentam na sociedade. 
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Assim, a construção do conhecimento científico dos alunos não se resume em somente 

cumprir diretrizes curriculares e obter certificados de aprovação, mas está relacionado à 

maneira como se dá a construção do conhecimento científico e a forma como os estudantes 

aplicarão os conhecimentos outrora construídos.  

Sendo assim, seguindo as quatro etapas propostas por Carvalho (2013) para a 

elaboração de uma SEI, a sequência didática foi preparada também de acordo com os 

recursos que foram pensados. A síntese das etapas está exposta na figura 3. 

A proposta da SD é que as atividades sejam trabalhadas com os alunos da 2ª série 

do Ensino Médio em duas hora/aula. 

Na primeira etapa, apresentação de uma problemática inicial, será necessária a 

divisão dos alunos em dois grupos, os quais receberão uma mesma cópia de um texto 

paradidático em forma de reportagem intitulada: “O que matou os peixes do lago 

Sorensen?” (Apêndice I), texto elaborado pelo próprio autor. Ambos os grupos terão um 

momento para leitura e breve discussão entre seus colegas de grupo sobre o conteúdo da 

reportagem.  

Após a realização da leitura e discussão entre os alunos, lhes serão apresentados 

algumas questões químicas (Apêndice III) num modelo de jogo de perguntas e respostas em 

que um grupo enfrenta o outro grupo. As questões os possibilitará obter, a cada resposta 

assertiva, um dado técnico (Anexo I) que os ajudará na investigação. Serão no total 5 

questões químicas a serem respondidas para obtenção de 5 dados técnicos. O tempo para 

cada questão será de 3 min. A cada acerto, será acrescido 2 pontos ao grupo que apertar a 

campainha primeiro, no caso de erro na resposta, haverá um decréscimo de 0,5 pontos para 

o grupo.  

Para a obtenção do conteúdo completo do 5º dado técnico, os dois grupos deverão 

realizar um experimento de teste de pH (Anexo II) com amostras de água disponibilizada 

pelo professor(a), o que configura a segunda etapa da SEI, na qual espera-se que os alunos 

avancem da ação manipulativa para a ação intelectual, através da organização e análise dos 

dados técnicos e do resultado do experimento.  

Ao término das questões e obtenção de todos dados técnicos, os grupos terão um 

tempo de 5 min para discussão entre si e deverão redigir um texto breve que responda a 

questão problematizadora da reportagem. Vencerá o jogo, o grupo que contabilizar o maior 
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número de pontos ao final da investigação e terá 1 ponto de bonificação para o grupo que 

primeiro responder a problemática inicial.  

Na terceira etapa, a aplicação de um questionário (Apêndice II) com 5 questões 

relacionadas ao conteúdo de ácido-base e pH objetiva a construção e consolidação do 

conhecimento dos alunos. É um espaço propício para atuação docente, como mediador dos 

conhecimentos apresentados aos alunos anteriormente na forma de reportagem e 

experimento, para que os alunos que apresentarem possíveis dúvidas sejam direcionados 

pelo docente na tomada de consciência do que fizeram ou devam fazer para solucionar o 

problema exposto inicialmente (CARVALHO, 2013).  

Cabe ressaltar que as questões apresentadas no questionário não teriam cunho 

avaliativo de atribuição de nota, mas seria uma ferramenta para consolidar o conhecimento 

e ajudar os alunos na compreensão dos conceitos científicos abordados e suas aplicações na 

vida cotidiana.  

Na quarta e última etapa da SD, seria realizado um debate com os alunos, tendo a 

figura docente como mediador, a respeito de toda a aula trabalhada e os conhecimentos 

reforçados e aprendidos, com o objetivo de clarear os conceitos químicos que foram 

levantados e desmistificar alguns conceitos pré-existentes, que encontravam-se presentes no 

texto paradidático. Concluindo assim, com uma explicação geral e conceituada de todo o 

conteúdo abordado durante a sequência didática e por fim, solicitar aos alunos uma 

pesquisa sobre o fenômeno da Chuva Ácida, fenômeno importante para a compreensão 

ampla dos conhecimentos químicos abordados até então na SD. 

Figura 3 - Síntese da Sequência de Ensino Investigativo 

ETAPAS ATIVIDADES PROPOSTAS 

1 Problematização Inicial:“O que matou os peixes do lago Sorensen?” 

Texto paradidático, formulação de hipóteses, diálogo entre os grupos, 

jogo de perguntas e respostas.   

2 Criação de espaços para a passagem entre a ação manipulativa para a 

ação intelectual: Realização do experimento de pH, conclusão  do jogo, 

análise dos dados obtidos, retomada da problemática inicial.  

3 Construção do conhecimento: Questionário, professor mediador, troca 

de informações entre os grupos, exposição de dúvidas. 

4 Consolidação do conhecimento: Debate, professor mediador, retomada 

da SD, desmistificação de conceitos, conceitualizações de leis e hipóteses. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Os conceitos de ácido-base e pH são conhecimentos necessários para nossa ampla 

compreensão da vida cotidiana e os fatores que a afetam, pois estão presentes em todos os 

espaços da vida contemporânea. Compreender e conviver com os fenômenos ligados a 

esses conhecimentos científicos são essenciais para uma vida de qualidade.   

 Embora o trabalho exposto seja uma Proposta a ser aplicada futuramente devido às 

circunstâncias atuais, o presente trabalho visa e espera contribuir com docentes e discentes 

no processo de Ensino de Química na temática de ácido-base e pH, e se coloca como uma 

fonte planejada de elaboração de projetos e aulas a serem desenvolvidas, uma vez que a 

frequente desmotivação dos alunos e a limitação do ensino tradicional e mecanizado se 

colocam como empecilhos no fazer e ensinar Química de forma significativa e 

contextualizada.  

Portanto, espera-se que a proposta da Sequência Didática deste trabalho, assim 

como as análises teóricas que a fundamentam, seja de grande utilidade no processo de 

ensino-aprendizagem das escolas. Possibilitando aos alunos um ensino contextualizado e de 

fácil compreensão quando aliados aos recursos didáticos propostos. A fim de clarear a 

compreensão dos conceitos de ácido-base e pH para os discentes e também  tornar o aluno 

o protagonista na construção dos seus conhecimentos científicos, tendo o professor papel 

mediador na construção desses conhecimentos.  
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APÊNDICES 

APÊNDICE I - Texto Paradidático em forma de Reportagem 

O que matou os peixes do lago Sorensen? 

No início do mês de Dezembro a população da Cidade de Química Valley foi 

surpreendida com o aparecimento de alguns peixes mortos do lago Soren Peter Lauritz 

Sorensen. Muito se discutiu entre as pessoas desta pequena cidade de qual seria o motivo da 

morte dos peixes. Algumas teorias foram levantadas pelos cidadãos. 

O ilustre prefeito Georg Ernst Stahl afirmou, em sua opinião, que o que levou à 

morte os peixes teria sido a falta de oxigênio e que eles teriam morrido sufocados. A vice-

prefeita da cidade, Marie Curie, possui uma opinião diferente, ela afirma que o que levara à 

morte dos pobres seres aquáticos teria sido a contaminação das águas do lago e 

consecutivamente os animais por metais pesados, como chumbo, polônio, cádmio e 

mercúrio.  

Schrodinger, dono de um clínica veterinária especializada em gatos, levantou uma 

hipótese um tanto inusitada: realmente os peixes estariam mortos? Ele acreditava e 

afirmava que os animais poderiam estar vivos ou mortos. 

Lavoisier, um excêntrico clérigo da cidade por sua vez, afirmou em seu discurso na 

paróquia Saint Chemistry que em sua opinião, os peixes não estariam mortos, mas estavam 

passando por um processo de mutação. Em seu sermão, dizia que nada se cria e nada se 

perde, tudo se transforma. Já Michael Faraday, trovador da cidade, compôs uma canção em 

que dizia que os peixes foram mortos eletrocutados pelos raios e relâmpagos de dias atrás. 

Em fim, muitas teorias foram levantadas pelos moradores e autoridades da cidade, 

mas ainda se questionava o que teria levado à morte os peixes do lago Sorensen. Diante de 

tantos questionamentos e dúvidas acerca do assunto, Linus Pauling, jornalista investigativo 

da cidade de Química Valley, deu início a uma busca incessante para desvendar o mistério 

da morte dos seres aquáticos. 

O jornalista foi em busca dos acontecimentos da Cidade nos últimos dias e 

descobriu alguns pontos importantes para a investigação: 

● Cinco dias antes do ocorrido, o lago passou por uma limpeza de suas margens e no 

mesmo dia houve também uma petição de aquicultores para a introdução de novas 

espécies de peixes ao lago, a fim de diversificar as espécies de animais presentes no 

lago. 

● Três dias antes da morte dos animais, houve uma chuva volumosa na cidade com 

raios e relâmpagos, chuva característica do verão de 40ºC que a cidade estava 
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passando e que se acentuava pela geração de gases provenientes das indústrias e dos 

carros da cidade. 

● Dois dias antes da forte chuva, houve um acidente na indústria nuclear que fica às 

margens do lago Sorensen, e apesar da empresa afirmar que não houve liberação de 

componentes radioativos para o lago ou atmosfera, as autoridades da cidade ainda 

estavam investigando o acidente e possíveis danos à natureza. 

Logo, alguns fatos foram levantados pelo jornalista, mas ainda haviam muitas 

dúvidas quanto ao por quê da morte dos peixes. A partir dessa problemática, a solução 

encontrada foi pedir ajuda aos alunos do Colégio Quimicando de Química Valley. O 

jornalista levou todas as informações coletadas para os alunos e os dados obtidos pela 

perícia técnica foram enviados para o e-mail do jornalista, mas com um porém. Alguns 

dados estavam criptografados e para decodificar os dados, haviam algumas questões a 

serem respondidas. 

Reportagem elaborada pelo autor. 

Orientações e Regras da Dinâmica Proposta para a investigação: 

● Divisão em 2 grupos:  Grupo Dmitri Mendeleev e Grupo Henry Moseley 

● Cada grupo receberá um mesmo texto/reportagem. 

● Fazer a leitura da reportagem. 

● Ao final, terão que ajudar o repórter na investigação através da resposta correta 

das questões químicas. 

● Cada resposta correta será acrescido 2 pontos ao grupo que responder primeiro. 

● Para cada pergunta não respondida corretamente em 2-3 min, o grupo terá 

decréscimo de 0,5 ponto.  

● O 1º grupo a desvendar o mistério ganha 1 ponto bônus. 
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APÊNDICE II - Questionário 

 

1- Escreva um texto com suas palavras, de no mínimo 5 linhas sobre seu entendimento 

a respeito do conteúdo que estudamos. Lembre-se de abordar os conceitos de 

ácido-base e pH que foram discutidos ao longo da aula.  

2- De acordo com seu conhecimento em Química e/ou demais disciplinas, escreva o 

que você entende por: 

a) substância ácida e cite 2 exemplos. 

b) substância básica e cite 2 exemplos. 

c) conceito de pH e cálculo de pH. Escreva a fórmula. 

3- Como observado, o pH da água é um fator determinante para a sobrevivência de 

animais aquáticos. Através de uma pesquisa, redija um texto que demonstre outros 

seres vivos que são afetados diretamente pelo valor de pH. Mínimo de três seres 

vivos.  

4-  Na prática agrícola, alguns alimentos dependem de um pH específico do solo para 

seu cultivo e para a disponibilidade de nutrientes necessários para o crescimento 

da cultura. Um exemplo, é o cultivo de soja, na qual o solo não deve ser muito 

ácido. Uma faixa de pH ideal para esse grão seria entre 6,0-6,5. Em uma fazenda, 

numa área preparada para o plantio de soja foi feito a análise do solo previamente,  

encontrado concentrações de íons hidrônio (H3O
+) no valor de 1x10-4 mol.L-1. O 

que pode-se inferir sobre o solo e a viabilidade do plantio de soja?   

 

5- Considerando os valores de pH abaixo, diga se são ácidas, básicas ou neutras. Faça 

os devidos cálculos quando necessário.  

 

a) pH = 7,5 

b) pOH =2,4 

c) [HO-] =  2,8x10-6 mol.L-1 

d) [H3O
+] = 1,0x10-7mol.L-1 
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APÊNDICE III - Questões Químicas 

1 – A corrosão é a deterioração de metais causada por processos eletroquímicos das reações 

de oxirredução. Em geral, é provocada pelo oxigênio. Os metais têm uma capacidade de 

oxidação bem maior do que o oxigênio, sendo assim, tendem a perder elétrons para o 

oxigênio presente no ar atmosférico. Este processo é mais acentuado em regiões litorâneas 

devido à maresia que provoca a corrosão nos metais. Pergunta-se: Na corrosão dos metais 

pelo oxigênio, qual o nome que se dá para a reação química envolvida? 

2 – O sal de cozinha é extraído da água do mar por um processo de separação de misturas 

que ocorre de maneira natural. A água do mar é represada em grandes tanques, de pequena 

profundidade, construídos na areia, chamados de salinas. O processo de separação ocorre 

sob a ação do sol e dos ventos. No fim do processo de separação, o sal de cozinha e outros 

componentes sólidos se depositam no fundo dos tanques. Pergunta-se: Qual o nome do 

processo de separação que nos referimos?  

3 –O Ácido nítrico (HNO3) é um ácido muito utilizado na indústria química.Serve para 

fazer explosivos, como a nitroglicerina (dinamite), trinitrotolueno (TNT), trinitrocelulose 

(algodão pólvora), salitre (nitrato de sódio e nitrato de potássio) e pólvora negra (salitre + 

carvão + enxofre). Pergunta-se: Quais elementos da tabela periódica formam esse ácido? 

4 - Uma árvore, quando é exposta à luz do sol, começa o processo da fotossíntese, que é a 

absorção da energia luminosa e sua transformação em energia, indispensável para a vida 

das plantas. A fotossíntese é de extrema importância para a manutenção do equilíbrio 

biológico nos diversos ecossistemas de nosso planeta. Tudo que ocorre durante este 

processo é química. Pergunta-se: No processo de fotossíntese, quais são os dois gases 

principais envolvidos na chamada troca gasosa? 

5 - Solos muito ácidos podem não produzir bem, é por isso que é de costume dos 

agricultores fazer queimadas das plantações para neutralizar o pH do solo, isso é possível 

pelo fato das cinzas produzidas serem alcalinas (básicas), como por exemplo, nos canaviais. 

Outro método para corrigir o pH do solo, muito comum é a adição de calcário (carbonato 

de cálcio, CaCO3), em um processo que é denominado calagem. Pergunta-se: Qual é a 

faixa de pH característica do solo que necessita do processo de calagem?  

https://www.infoescola.com/quimica/metais/
https://www.infoescola.com/quimica/oxirreducao/
https://www.infoescola.com/elementos-quimicos/oxigenio/
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ANEXOS 

ANEXO I - Dados da Perícia Técnica de Química Valley 

 

1º Dado Técnico: Pergunta 1 - Oxigênio Dissolvido (OD)* na água do lago: 4,8mg/L 

 

* As concentrações de OD normalmente são expressas em mg/L, podendo também serem 

registradas em porcentagem de saturação (quantidade de oxigênio contido em 1L de água 

relativo ao nível total de oxigênio que a água pode reter naquela temperatura). 

Parâmetro: Normalmente, em águas naturais e ao nível do mar, a concentração está em 

torno de 8mg/L a 250C. Exposições prolongadas a concentrações abaixo de 5mg/L podem 

não matar alguns organismos presentes, mas aumenta a susceptibilidade ao estresse. 

Exposição abaixo de 2 mg/L podem levar à morte a maioria dos organismos. 

Fonte:<http://www.cnpma.embrapa.br/projetos/ecoagua/eco/oxigdiss.html> Acesso em 27 

de Outubro de 2019. 

2º Dado Técnico: Pergunta 2 - Eletrocussão dos peixes 

Mesmo com uma baixa incidência, raios atingem a água. Quando isso acontece, a 

corrente elétrica tende a se propagar somente na superfície, assim como em um metal, 

deixando a parte interna intacta. Uma massa de água, quando atingida por um raio, 

funciona como uma gaiola de Faraday, que mantém seu interior livre de corrente elétrica, 

não importando a intensidade da descarga ao seu redor. O principal motivo de peixes não 

morrerem eletrocutados é porque passam a maior parte do tempo abaixo da superfície, não 

sendo atingidos pela eletricidade gerada pelo raio na superfície.   

3º Dado Técnico: Pergunta 3 - Concentração de metais pesados encontrado nos peixes em 

µg.g-1: 

Resultados da perícia obtidos para Pb, Cd e Hg: 

Metais    Cd    Hg          Pb 

Concentração µg.g-1               0,87    0,49    1,98 

Fonte: o autor 

 

http://www.cnpma.embrapa.br/projetos/ecoagua/eco/oxigdiss.html
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Parâmetro: 

 

 

4º Dado Técnico: Pergunta 4 - Petição para introdução de novas espécies de peixes 

Depois de muitas críticas e até moção de repúdio por parte de vários órgãos e 

instituições ligados ao meio ambiente, a Prefeitura de Química Valley voltou atrás e não 

cedeu a petição feita pelos aquicultores por entender que haveriam consequências negativas 

na introdução de novas espécies de peixes ao lago. 

 

5º Dado Técnico: Pergunta 5 e Experimento de pH - Medição de pH da água do lago 

 O pH a ser encontrado no experimento deve ser igual a 5,0 - 6,0 

Parâmetro: Faixa de pH ideal para a vida aquática: 7,2 - 7,8 

Fonte:< https://blog.cubos.com.br/ph-da-agua-no-lago/> Acesso em 27 de Outubro de 

2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://blog.cubos.com.br/ph-da-agua-no-lago/
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ANEXO II - Experimento de medição do pH 

 

Roteiro  

Medição do pH da água 

1) Materiais necessários 

● indicador de azul de bromotimol 

● frasco com água de pH conhecido (5,0-6,0)  

● escala colorimétrica de variação do pH para o indicador azul de bromotimol

  

2) Procedimento Experimental 

a) Os alunos em seus respectivos grupos deverão gotejar 3 gotas do indicador 

azul de bromotimol no frasco com água. 

b) Os alunos deverão observar a coloração da solução pronunciada e fazer o 

comparativo com a escala colorimétrica de variação de pH. 

c) Os grupos deverão anotar o valor encontrado para obtenção do 5º dado 

técnico. 

 

 

Experimento adaptado da atividade “pH do Planeta” que é parte do Experimento Global 

conduzido durante o Ano Internacional da Química  - AIQ 2011. 

(http://quimica2011.org.br/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


