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RESUMO 

Um dos maiores obstáculos encontrados no processo de 

ensino/aprendizagem da Isomeria na Escola Básica é o entendimento dos 

alunos acerca da transposição de estruturas planas para estruturas 

tridimensionais de moléculas. Esta transposição é imprescindível para o 

entendimento deste conteúdo, o que provocou na professora, mediadora deste 

processo e autora desta Dissertação, a necessidade de buscar estratégias que 

possam facilitar a aquisição deste conhecimento. Assim, este trabalho objetiva 

apresentar a elaboração, a aplicação e a validação de uma Unidade de Ensino 

Potencialmente Significativa (UEPS) criada para promover a aprendizagem da 

isomeria em uma escola da rede federal de ensino no Rio de Janeiro. O 

desenvolvimento da UEPS foi composto por quatro etapas. Na primeira etapa, 

buscou-se conhecer os conhecimentos prévios dos discentes sobre isomeria, 

essas informações contribuíram para a elaboração de uma sequência didática; 

a segunda etapa visou despertar o interesse do aluno, melhorar a motivação 

através da interação com o cotidiano discente e a buscar remover obstáculos 

para a aprendizagem. Na terceira etapa, a metodologia foi avaliada e na quarta 

etapa, a elaboração e avaliação da UEPS. A sequência didática trabalhada na 

UEPS desenvolvida, além de facilitar a aprendizagem da isomeria permitiu a 

construção de um saber coerente, significativo e aplicado ao cotidiano, o que 

pode ser demonstrado nas avaliações realizadas e em uma Feira de Ciências 

(EXPOTEC/2014), a qual integrou a professora e os alunos envolvidos nesta 

pesquisa e a comunidade escolar com o conteúdo químico de forma prazerosa 

e eficiente.  

PALAVRAS-CHAVE: Escola Básica, Ensino de Química, Isomeria, UEPS. 
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ABSTRACT 

 

One of the biggest obstacles encountered in the teaching/learning 

process of Isomerism in Schools is the transposition of planar structures for 

three-dimensional structures of molecules. This transposition is essential for the 

understanding of this content, which causes the teacher, mediator of this 

process, the need to seek strategies that can facilitate the acquisition of this 

knowledge. Thus, this study aims to present the development, implementation 

and validation of a Potentially Meaningful Teaching Unit   (PMTU) designed to 

promote the learning of isomerism at a school federal school system in Rio de 

Janeiro. This search Teaching was composed of four steps. At first, we tried to 

meet the prior knowledge of students about isomerism, this information 

contributed to the preparation of a didactic sequence, the second step, aimed at 

awakening the interest of the student, improve motivation through interaction 

with the student daily and seek to remove obstacles to learning. In the third 

stage, the methodology was evaluated and in the fourth stage, we have the 

development and evaluation of PMTU. The didactic sequence crafted in 

developed PMTU, besides facilitating the learning of isomerism allowed the 

construction of a knowledge coherent, meaningful and applied to daily life, 

which can be demonstrated in the evaluations carried out and in a Science Fair 

(Expotec/2014), which integrated the teacher and students involved in this 

research and the school community with chemical content in a pleasant and 

efficient manner. 

KEYWORDS: Basic School, Chemistry Teaching, Isomerism, PMTU.  
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I – INTRODUÇÃO 

I.1 – Motivação 

Na minha prática profissional, 17 anos de docência no Ensino Médio, na 

disciplina de química, tenho observado que a escola vem se modificando, ainda 

que vagarosamente. Percebo uma inquietação dos alunos a respeito de 

conteúdos, a falta de contextualização, a dificuldade de aplicação no dia a dia, 

a forma de pesquisar, de ministrar a aula e, essa inquietação traz um incômodo 

e uma certeza de que é preciso mudar, pesquisar e repensar a prática 

pedagógica. 

Durante alguns anos de minha vida como professora me sentia 

desconfortável antes das aulas sobre isomeria espacial. Eu ficava desenhando 

no quadro as estruturas planas conhecidas dos alunos e em seguida, 

desenhando as respectivas estruturas espaciais e seus desdobramentos, na 

tentativa de demonstrar como a arrumação dos átomos no espaço interfere na 

identificação do composto. Contudo, os alunos apresentavam dificuldade em 

transpor fórmulas planas para fórmulas espaciais, construindo um obstáculo ao 

entendimento do conteúdo isomeria espacial. 

A representação estrutural plana é natural e do domínio da maioria dos 

alunos do terceiro ano do Ensino Médio, ou seja, fazer a representação da 

fórmula estrutural plana do but-2-eno (Figura 1) não é considerada uma tarefa 

difícil. 

H    H    H   H 
|      |     |     | 

H ―C― C= C―C― H 
|                  | 

H                 H 
 

Figura 1 - Fórmula estrutural plana do but-2-eno. 

Entretanto, fazer a transposição da estrutura plana para a estrutura 

espacial não é uma tarefa fácil quando não se dispõe de ferramentas como 

modelos moleculares ou programas de computador para construção dos 

arranjos espaciais. 
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A configuração cis ou trans (Figura 2) interfere nas interações 

intermoleculares e conseqüentemente, nas propriedades físicas caracterizando 

compostos diferentes. 

CH3 CH3

HH

    CH3 H

CH3
H

 

Figura 2 - Representação do cis-but-2-eno  e do trans-but-2-eno. 

    

Ao pensar em um problema para desenvolver minha Dissertação de 

Mestrado, encarei a ideia de elaborar uma Unidade de Ensino Potencialmente 

Significativa (UEPS) para o ensino/aprendizagem de isomeria como um 

desafio. Lendo sobre associação da neurociência à educação, descobri que o 

cérebro aprende melhor aquilo que reconhece como importante, desse modo, 

foi necessário realizar uma extensa pesquisa bibliográfica sobre o assunto, pois 

precisava entender melhor a importância do estudo de isomeria no cotidiano e, 

relacioná-la a algo que os alunos reconhecessem com importante e útil para 

suas vidas. 

 Nessa pesquisa bibliográfica pude perceber o quanto a isomeria está 

relacionada com a saúde e presente no cotidiano, por exemplo, os fármacos 

que apresentam quiralidade, e podia articular o tema isomeria à saúde.  

Desse modo, realizei uma pesquisa bibliográfica sobre a atividade 

biológica de algumas moléculas quirais que encontramos no dia a dia e 

estabeleci uma relação entre essas moléculas e temas envolvendo a saúde 

das pessoas (SOLOMONS; FRYHLE, 2012). 

Os temas foram escolhidos por estarem presentes nas mídias, jornais, 

revistas e livros e, através deles se busquei trabalhar uma maior interação 

entre os alunos, professores e funcionários da escola, ou seja, tentei 

desenvolver um olhar para o próximo a fim de conhecer melhor a realidade das 

pessoas que participam da comunidade escolar (alunos e funcionários).  

Como resultado deste trabalho, o produto que desenvolvi foi uma 

sequência didática, que faz parte de uma Unidade de Ensino Potencialmente 

Significativa, aplicada e avaliada, para o ensino de isomeria que tem significado 
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e utilidade para os alunos e que contribui para a formação de um cidadão 

consciente, crítico que participe de forma efetiva da sociedade atual. 

 

I.2 – Objetivos 

 

Objetivos Gerais 

 Os objetivos deste trabalho de pesquisa são desenvolver, aplicar e 

validar uma Unidade de Ensino como Potencialmente Significativa (UEPS), 

para o ensino de isomeria, principalmente a isomeria espacial, conteúdo 

trabalhado na 3° ano do Ensino Médio e avaliar o impacto da UEPS na 

motivação em aprender dos alunos.  

 

Objetivos Específicos 

 Dar significado ao conteúdo isomeria espacial. 

 Incentivar o aluno a buscar o conhecimento científico a partir da 

pesquisa. 

 Levar o aluno a perceber a importância do conteúdo estudado 

para formação do cidadão, incentivando-o a olhar para o próximo, 

conhecer sua realidade, reconhecer problemas e buscar 

soluções. 

 

I.3 – REFERENCIAL TEÓRICO 

A Educação abrange os processos de formação que ocorrem em meio a 

convivência familiar, com as outras pessoas e em instituições de ensino, as 

Escolas. Uma das finalidades da educação escolar é preparar o educando para 

o trabalho e o exercício da Cidadania (BRASIL, 1996). 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), 

Os objetivos do Ensino Médio em cada área do conhecimento 
devem envolver, de forma combinada, o desenvolvimento de 
conhecimentos práticos, contextualizados, que respondam às 
necessidades da vida contemporânea, e o desenvolvimento de 
conhecimentos mais amplos e abstratos, que correspondam a 
uma visão de mundo. (BRASIL, 2000, p. 6)  
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Na teoria estes objetivos são extremamente interessantes e importantes, 

mas será que a Escola tem cumprido este papel? Para responder esta 

pergunta precisei observar alguns filósofos da Educação e educadores, seus 

pensamentos e teorias. 

John Dewey, filósofo norte-americano da Escola Filosófica do 

Pragmatismo, que no Brasil influenciou o movimento Escola Nova, liderado por 

Anísio Teixeira. Esse educador valorizou a capacidade de pensar do aluno, 

defendia a democracia e a liberdade de pensamento como instrumento de 

maturação emocional e intelectual das crianças e valorizava as atividades 

práticas (WESTBROOK; TEIXEIRA, 2010). 

Dewey confere à escola a responsabilidade de educar para vida e 

educar como um todo. Para ele, a Escola deve funcionar como uma mini 

sociedade, onde o aluno tem responsabilidades, direitos e deveres, porque 

para ele, o homem só passa a ser alguém quando participa de uma sociedade 

(WESTBROOK; TEIXEIRA, 2010). A educação está centrada no 

desenvolvimento da capacidade de raciocínio e espírito crítico do aluno e a 

aprendizagem acontece quando o aluno é submetido às situações 

problemáticas, interessantes e usa o pensamento como instrumento para 

resolução dos problemas. A construção do conhecimento ocorre pelo acúmulo 

de sabedoria gerada na resolução dos problemas (WESTBROOK; TEIXEIRA, 

2010). 

O pensamento do aluno é valorizado pela teoria de Dewey, assim como 

um ambiente democrático, para que este se exponha e compartilhe suas 

experiências, tarefas práticas do cotidiano associadas ao conteúdo, 

contribuindo deste modo para construção do conhecimento (WESTBROOK; 

TEIXEIRA, 2010). 

Segundo o educador Rubem Alves a maioria das escolas “é chata e isso 

não é de hoje”, a criança que gosta da escola, gosta pela sua sociabilidade, 

pelos amigos, mas não tem interesse no que a escola ensina (ALVES, 2004). 

Os conteúdos abordados pelos professores não se relacionam com os 

problemas vivenciados pelos alunos no cotidiano, e os professores se 

justificam dizendo que estão seguindo o “programa”. Segundo o educador, a 
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escola não leva em consideração o anseio dos alunos, enquanto professores 

assumem posturas arrogantes, comportam-se como aqueles que detêm o 

saber. 

Atualmente observa-se que os hábitos da sociedade têm sido 

modificados, principalmente com o uso da Internet, onde se encontram as 

respostas para muitas de nossas indagações. Em razão disso, a escola deve 

oferecer ao aluno ferramenta e instrumento para entender como o mundo 

funciona e não se limitar a transmitir muito conteúdo e ferramentas sem que os 

alunos saibam como usá-los e nem para que servem.  

Assim, segundo Alves (2004), há muito desperdício de tempo, devido o 

nosso cérebro não reter todo esse conteúdo, pois só faz sentido guardar uma 

ferramenta se ela for usada para solucionar problemas, e aquelas que não são 

usadas são descartadas, pois a memória não carrega informações que não tem 

função.  

Chassot (2003) aponta algumas modificações que a escola vem 

apresentando com a globalização, antes a escola era uma referência de 

conhecimento na comunidade e na atualidade, com a facilidade e velocidade 

de acesso à informação, a escola perdeu o papel de centro de referência do 

saber, o que motivou uma inversão no fluxo de conhecimento.  Antes o sentido 

era da escola para a comunidade e hoje informações de todo o mundo chega à 

escola, trazendo a necessidade de adaptação a esta nova realidade. 

Em nossa sociedade experimentamos facilidades pelas novas 

tecnologias: computador, internet, celular e outros, que vem modificando os 

nossos hábitos, por outro lado vivenciamos o crescimento da violência, o 

aumento da poluição e outras situações que também modificam o 

comportamento da sociedade. Diante destas situações, os professores também 

precisam modificar seus hábitos e atitudes para atender melhor as 

necessidades desta sociedade e, um dos caminhos é a pesquisa. 

Para Nóvoa (2006), a pedagogia precisa se renovar e, o professor deve 

buscar novos campos científicos, baseando-se na pedagogia moderna, no 

funcionamento do cérebro e nas descobertas da neurociência. O uso das 

novas tecnologias de informação e, a percepção da rapidez na transmissão da 
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informação deve reforçar a necessidade de aprimoramento do trabalho do 

professor. Eu percebi a necessidade de pesquisas na área de ensino-

aprendizagem desenvolvi este trabalho baseado na teoria da aprendizagem 

significativa de Ausubel. 

Ausubel, segundo Moreira (1983; 2011a), identifica três tipos de 

aprendizagem, a cognitiva, afetiva e a psicomotora. Na aprendizagem 

cognitiva, as informações são guardadas na estrutura cognitiva do indivíduo 

obedecendo a uma organização. Na aprendizagem afetiva, o indivíduo 

experimenta as sensações de prazer, de dor, enquanto na psicomotora, o 

indivíduo adquire habilidades físicas através de exercícios e treinos.  

“A estrutura cognitiva é o conteúdo total de idéias de um indivíduo e sua 

organização” (MOREIRA, 1983, p.62). Os conhecimentos que já estão 

consolidados na estrutura cognitiva funcionam como ancoradouros de novas 

informações. 

Ausubel vê o cérebro como um órgão altamente organizado na tarefa de 

armazenar as informações obedecendo a uma hierarquia conceitual. Assim, a 

aprendizagem pode ser significativa ou mecânica. A aprendizagem significativa 

é aquela em que a informação se relaciona e interage com aspectos relevantes 

na estrutura do conhecimento do indivíduo.   

Por outro lado, a aprendizagem mecânica (automática), ocorre quando a 

informação tem pouca ou nenhuma relevância para o indivíduo, ou seja, a 

informação não interage a conceitos relevantes pré-existentes, a informação 

fica guardada de forma arbitrária sem se unir a subsunçores específicos, essa 

informação é facilmente perdida (MOREIRA, 2011a). 

Para formar um subsunçor se pode usar um organizador prévio, o qual é 

uma estratégia de manipulação da estrutura cognitiva, isto é, um material 

contendo informações mais gerais e inclusivas a ser usado como introdução 

para o assunto que se deseja ensinar. O objetivo é que o organizador prévio 

sirva de ponte cognitiva entre o que o aluno já sabe e o que se deseja ensinar 

(MOREIRA, 1983; 2011a). 

Segundo Moreira (2011b), um material potencialmente significativo é 

aquele que se relaciona à estrutura cognitiva de forma não arbitrária e que 
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produz no indivíduo a disposição para relacioná-lo de forma substantiva, ou 

seja, não ao pé da letra. As evidências da aprendizagem significativa são a 

compreensão genuína e a posse de significados claros, precisos, diferenciados 

e transferíveis e, essas evidências podem ser testadas quando o aluno é 

submetido a outras situações problemáticas e consegue solucioná-los usando 

o conhecimento adquirido. 

O papel do professor na facilitação da aprendizagem significativa 

envolve pelo menos quatro tarefas fundamentais (MOREIRA, 1983): 

1. Identificar os conceitos e princípios unificadores, inclusivos, com maior 

poder explanatório e propriedades integradoras e organizá-los 

hierarquicamente. 

2. Identificar quais os conceitos, proposições relevantes à aprendizagem 

do conteúdo a ser ensinado. 

3. Diagnosticar aquilo que o aluno já sabe. 

4. Ensinar utilizando recursos e princípios que facilitam a passagem da 

estrutura conceitual da matéria para a estrutura cognitiva do aluno de 

uma maneira significativa. 

Ausubel considera a linguagem como importante facilitador da 

aprendizagem significativa. A linguagem clarifica os significados tornando-os 

mais precisos e transferíveis, tendo então um papel integral e operacional na 

teoria e não meramente comunicativo (MOREIRA, 1983). Mas, qual a relação 

da teoria de Ausubel com a Neurociências? A Neurociências vai ao encontro 

com a teoria de Ausubel? 

Acredito que sim, pois a Neurociência nos diz que a aprendizagem 

ocorre quando há ligação e consolidação entre células nervosas, neurônios, 

num processo resultante de transformações químicas e que requerem energia 

e tempo para revelar resultados, o processo de aprendizagem é pessoal, varia 

de pessoa para pessoa e sofre as influências das histórias de cada um 

(COSENZA; GUERRA, 2011). 

O cérebro é um órgão pertencente ao sistema nervoso, tem fome de 

conhecimento, mas é seletivo, só se pré dispõe a conhecer o que entende que 
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é importante e necessário. O homem aprendeu a caçar porque tinha fome, 

aprendeu a se vestir com peles de animais porque tinha frio, aprendeu a 

construir porque necessitava de abrigo, assim, o que motivou a procura pelo 

conhecimento foi a necessidade de sobrevivência.  

Deste modo, a aprendizagem se inicia com uma necessidade de algo, 

portanto o indivíduo dará mais atenção aos conteúdos ligados ao dia a dia, que 

tenha ligação com o conhecimento já existente, que seja empolgante e 

agradável (COSENZA; GUERRA, 2011).  

O sistema nervoso é caracterizado por sua plasticidade, que é a 

capacidade de fazer e desfazer ligações neuronais; essas ligações são 

influenciadas pelas interações com o ambiente e recebem o nome de sinapses. 

A aprendizagem promove um aumento no número e na complexidade destas 

sinapses, e também promove interações com circuitos já existentes, isso ocorre 

quando novos conhecimentos são aprendidos a partir de informações já 

existentes. (COSENZA; GUERRA, 2011). 

Para Neurociência: 

Um ambiente estimulante e agradável pode ser criado 
envolvendo os estudantes em atividades em que assumam um 
papel ativo e não sejam meros expectadores. Lições centradas 
nos alunos, o uso de interatividade, bem como a apresentação 
e supervisão de metas a serem atingidas são também recursos 
compatíveis com o que conhecemos do funcionamento dos 
processos atencionais (COSENZA; GUERRA, 2011, p.48). 

Para Alves (1994), a aprendizagem ocorre em situações 

problematizantes, é o problema que faz o aluno pensar. Situações que vão 

bem não merecem nossa atenção, apenas usufruirmos, mas se algo dá errado, 

é preciso parar, analisar e buscar a solução. É preciso fazer o aluno pensar, o 

Ensino de Ciências se concentra na sua capacidade para dar respostas 

corretas, não se pede para formularem problemas e questionamentos em uma 

avaliação, “fracassamos no Ensino de Ciências porque apresentamos soluções 

perfeitas para problemas que nunca chegaram a ser formulados e 

compreendidos pelos alunos” (ALVES, 1994, p.23). 

Para Pozo (2004), a sociedade vive momentos paradoxais do ponto de 

vista da aprendizagem. Se por um lado tem-se um fracasso escolar, onde a 

cada ano o aluno aprende menos segundo dados estatísticos, por outro, o 
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tempo dedicado ao aprendizado tem-se prolongado cada vez mais na história 

social, com a ampliação da educação obrigatória e a transformação de espaços 

ociosos em espaços dedicados a organização de aprendizagem informal. 

Vivemos em uma sociedade da aprendizagem, na qual 
aprender constitui uma exigência social crescente que conduz 
a um paradoxo: cada vez se aprende mais e cada vez se 
fracassa mais na tentativa de aprender (POZO, 2004, p.9). 

A nova cultura da aprendizagem é caracterizada pela acessibilidade à 

informação. Essa facilidade exige maior habilidade e competência dos leitores 

dessas informações, segundo Pozo (2004), não se trata de aprender a navegar 

na internet, mas considerar a construção do próprio olhar crítico da leitura da 

informação que exige uma nova competência cognitiva. 

A escola já não é mais a primeira fonte de conhecimento dos alunos, o 

que se pode fazer é formá-los para terem acesso e darem sentido à 

informação, desenvolvendo no aluno a capacidade de assimilação crítica da 

informação para transformá-la em conhecimento verdadeiro. Esta nova 

realidade requer ensinar aos alunos a partir de diferentes áreas dos currículos, 

com cinco tipos de capacidades para gestão metacognitiva do conhecimento a 

serem desenvolvidas: aquisição, interpretação, análise, compreensão e 

comunicação da informação (POZO, 2004). 

Mudar a forma de aprender do aluno requer mudar a forma de ensinar 

do professor, isto só será possível se houver uma mudança profunda de 

mentalidade de alunos e professores sobre ensino e aprendizagem. Outro 

problema apontado por Pozo (2004) é que embora se diga que vivemos numa 

sociedade do conhecimento, esta não é acessível a todos. O indivíduo que não 

pode ter acesso às múltiplas formas das informações está socialmente, 

culturalmente e economicamente empobrecido.  

Chassot (2003) defende a importância de uma alfabetização científica 

por considerar a Ciência como uma linguagem que facilita a leitura do mundo 

natural. Entender Ciência equivale a compreender melhor as transformações 

que ocorrem no ambiente e na sociedade, tornando o aluno um cidadão 

consciente e crítico perante a comunidade. 
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A Química trabalha a matéria, desde o concreto e visível até sua 

constituição mínima que atinge o invisível, mas como falar, descrever, estudar 

o que é invisível? Através da criação de modelos.  O modelo é uma ferramenta 

usada por cientistas para representação de um objeto a partir da observação 

(FERREIRA; JUSTI, 2008).  

Os modelos e teorias devem ser testados através de simulações e 

experimentos para verificar a aplicabilidade da teoria desenvolvida (MELO; 

LIMA NETO, 2013) e sua capacidade para prever, se a previsão for 

confirmada, então o modelo é bom e a teoria é verdadeira (ALVES, 1994). 

A isomeria espacial é um tópico ministrado no Ensino Médio, os alunos 

apresentam dificuldade de compreensão, porque esse conteúdo exige dos 

alunos o domínio de visualização espacial. Os isômeros espaciais têm seus 

átomos conectados na mesma sequência e as diferenças são percebidas 

apenas nos arranjos de seus átomos no espaço, requerendo dos alunos a 

transposição de estruturas bidimensionais para estruturas tridimensionais 

(RAUPP; SERRANO; MOREIRA, 2009).  

Trabalhar em grupo e construir modelos moleculares ajuda a aumentar o 

número de conexões cerebrais, pois oferecem ao aluno informações que serão 

armazenadas pelo cérebro em várias áreas e o expõe por maior tempo à 

informação. O cérebro é sensibilizado na área de audição quando escuta a 

informação do professor, recebe estímulos na área da linguagem, pois registra 

a aula e também quando se conversa com o grupo sobre um trabalho, planeja 

a construção de um modelo, e se estimula a área tátil e motora durante a 

construção deste. Se o composto construído se relacionar com o cotidiano do 

aluno ganha motivação atencional, o que fortalece a intensidade dos registros 

cerebrais e a aprendizagem, segundo Cosenza e Guerra (2011).  

Assim como a construção de modelos físicos de substâncias, a 

modelagem computacional também é importante, por possibilitar a construção 

de compostos químicos e facilitar uma visão tridimensional para as estruturas 

das diversas substâncias estudadas. Existem vários programas computacionais 

para desenhar as estruturas de moléculas e vê-las tridimensionalmente, como 
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por exemplo, o ACD/ChemSketch da ACDLabs1, que é um software livre, de 

fácil acesso e eficiente para construção de fórmulas estruturais de compostos 

orgânicos em duas e três dimensões, o que facilita a visualização e o 

entendimento dos alunos. 

De modo, para promover uma aprendizagem significativa sobre a 

isomeria, eu procurei desenvolver uma Unidade de Ensino Potencialmente 

Significativa (UEPS), que é uma sequência de ensino fundamentada 

teoricamente e baseada na teoria de David Ausubel. 

Segundo Moreira (2011c, p.44), uma UEPS deve obedecer a vários 

princípios, dentre os quais destacamos: 

I. O conhecimento prévio é a variável que mais influencia na 

aprendizagem. 

II. Pensamentos, sentimentos e ações estão integrados no ser que 

aprende. 

III. O aluno é quem decide se quer aprender significativamente. 

IV. Os organizadores prévios mostram as relações entre os novos 

conhecimentos e os conhecimentos prévios. 

V. As situações-problema é que dão sentido a aprendizagem, podem 

funcionar com organizadores prévios e devem ser colocadas em 

níveis crescentes de complexidade. 

VI. O papel do professor é de provedor de situações-problema 

cuidadosamente selecionadas. Também de organizador do ensino e 

mediador da captação de significados por parte dos alunos. 

VII. A interação social e a linguagem são fundamentais para a 

captação de significados. 

 

 

                                                           
1 Software disponível http://www.acdlabs.com/resouces/freeware/chemsketch/. 
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Assim, a construção da UEPS obedece a uma sequência de passos que 

são mostrados de forma sucinta a seguir. 

1. Definição do tópico a ser trabalhado. 

2. Investigação dos conhecimentos prévios dos discentes. 

3. Proposição de situações problema para introdução do 

conhecimento a ser ensinado. Estas situações devem motivar o 

interesse do discente pelo conteúdo. 

4. Apresentação do conhecimento partindo dos aspectos mais gerais 

e depois os mais específicos e realização de atividades. 

5. Retomar o conteúdo em nível mais alto de complexidade e com 

novas situações-problema e novas atividades. 

6. Na conclusão da unidade deve retomar características mais 

relevantes do conteúdo buscando a integração entre o conteúdo e 

situações-problema apresentadas. 

7. Para avaliar a UEPS, considera-se a avaliação do desempenho dos 

alunos. Se há evidências de aprendizagem significativa, a UEPS é 

aprovada. 

Na construção de uma UEPS algumas ferramentas podem ser utilizadas 

pelo o professor como o mapa conceitual e o diagrama V. O mapa conceitual é 

um instrumento didático-pedagógico usado para organização e representação 

do conhecimento. Ele pode ajudar o professor a planejar suas atividades 

porque possibilita a organização dos conteúdos e facilita o planejamento de 

ações pedagógicas que facilitam a ocorrência da aprendizagem significativa 

(MOREIRA, 2011b). 

O diagrama V é um instrumento criado por Gowin, para facilitar a 

compreensão do processo de construção do conhecimento. No centro do V 

está a questão chave, na ponta do V está o objeto de estudo, do lado esquerdo 

temos o domínio conceitual e do lado direito, o domínio metodológico, a 

produção do conhecimento se dá pela interação entre o domínio conceitual e o 

domínio metodológico (MOREIRA, 2011a e 2011b). 
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II. INSTRUCIONAL 

II.1 Isomeria 

A Isomeria é o fenômeno em que duas ou mais substâncias diferentes 

podem apresentar a mesma fórmula molecular. Pode ser constitucional ou 

estereoisomeria (McMURRY, 2005). Segundo Solomons e Fryhle (2012), em 

1825, o médico alemão Friederich Wöler procurava preparar o cianato de 

amônio, NH4OCN(s) a partir de dois sais inorgânicos, o cianeto de prata 

AgCN(S), e cloreto de amônio NH4Cℓ(S), seguindo o procedimento: 

- Reação do cianeto de prata com oxigênio para gerar o cianato de prata. 

AgCN(s)  +  ½ O2(g) → AgOCN(s) 

- Reação entre o cianato de prata e o cloreto de amônio. 

AgOCN(aq)  +  NH4Cℓ(aq) → AgCℓ (s)   +  NH4OCN(aq) 

A solução era filtrada e evaporada, restando apenas o cianato de 

amônio sólido, porém ao ser aquecido o cianato de amônio se transformou em 

uréia, a reação é mostrada a seguir (Figura 3). 

 

Figura 3 – Transformação do cianato de amônio em uréia. 

O cianato de amônio e a uréia apresentam os mesmos elementos 

químicos nas mesmas quantidades, e foram denominados por Jons Jacob 

Berzelius de isômeros – do grego iso, igual, e meros, parte, significando “partes 

iguais”.  

O álcool etílico e o éter metílico são isômeros, enquanto no álcool etílico 

o oxigênio se localiza na extremidade da cadeia carbônica, no éter o oxigênio 

se encontra entre os carbonos. 

Álcool etílico; CH3―CH2―OH e éter metílico: H3C―O―CH3 

 

N
+

H
H H

H

 

 

    ‾O― C ≡ N        

O

NH2 NH2 

Cianato de amôio                                   uréia 
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O álcool etílico e o éter metílico são isômeros funcionais porque 

apresentam funções orgânicas diferentes. O butano e o metilpropano são 

isômeros de cadeia porque pertencem ao mesmo grupo funcional e, 

apresentam a cadeia carbônica diferentes. 

Butano; CH3―CH2―CH2―CH3 e metilpropano: CH3―CH―CH3 
                                                                                          |            
                                                                                         CH3 

O but-1-eno e o but-2-eno são isômeros de posição, pertencem ao 

mesmo grupo funcional e a mesma classificação de cadeia, no entanto 

apresentam diferença na posição da insaturação. Se a diferença estiver na 

posição de um heteroátomo, etoxi-etano e metoxi-propano, temos a isomeria 

de compensação. 

But-1-eno: CH2=CH―CH2―CH3 e but-2-eno CH3―CH=CH―CH3 

Etoxi-etano: CH3―CH2―O―CH2―CH3   e  

Metoxi-propano: CH3―O―CH2―CH2―CH3 

Outro tipo de isomeria constitucional é a tautomeria, ocorre quando há 

equilíbrio dinâmico entre os compostos, como entre o etanal e o etenol. 

                                        O                                    OH 
    ||                                      | 

CH3― C― H                    CH2= C― H 
                                   Etanal                             Etenol 

 

Segundo McMurry (2005) e Solomons e Fryhle (2012), na 

estereoisomeria temos os átomos ligados em uma mesma ordem, a diferença 

está no arranjo dos átomos no espaço. Alcenos são hidrocarbonetos que 

apresentam ligação dupla. A ligação dupla carbono-carbono não rotaciona 

facilmente porque exige valor energético alto para rotacionar. Essa ausência de 

rotação interfere no comportamento químico dos alcenos e dos cicloalcanos 

dissubstituídos. Os compostos com substituintes do mesmo lado da ligação são 

chamados de cis (Figura 4a) e, aqueles com substituintes em lados opostos 

são chamados de trans (Figura 4b). 
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CH3 CH3

H H                                      

CH3 H

H CH3   

Figura 4a – Representação cis-but-2-eno.    Figura 4b – Representação trans-but-2-eno. 
          (Fonte: autora)                                           (Fonte: autora) 

A isomeria cis-trans pode ocorrer sempre que os carbonos da dupla 

ligação são ligados a dois grupos diferentes entre si, se um dos carbonos da 

dupla estiver ligado a dois grupos idênticos, não haverá isomeria cis-trans. 

Para alcenos trissubstituídos ou tetrassubstituídos precisamos de uma 

regra mais ampla de nomenclatura. De acordo com o sistema de nomenclatura 

E, Z um grupo de regras de sequência é usado para atribuir prioridades aos 

grupos substituintes. A letra Z vem do termo alemão, zusammen, que significa 

juntos e a letra E deriva do termo do alemão, entgegen, que significa oposto. A 

prioridade é designada de acordo com o número atômico, quanto maior o 

número atômico maior será sua prioridade (McMURRY, 2005), um exemplo é 

mostrado na Figura 5. 

Figura 5 – Representação do (E)-2-cloro-but-2-eno e (Z)-2-cloro-but-2-eno. 

Os estereoisômeros podem ser divididos em duas categorias: 

enantiômeros, que são imagens especulares um do outro não sobreponíveis e 

diastereoisômeros, que não são imagens especulares um do outro. 

Os compostos, cis e trans 1,2-dicloroeteno, são estereoisômeros do tipo 

diastereoisômeros (Figuras 6a e 6b): 

          menor                H              Cℓ maior                     menor     H              CH3  menor 

           prioridade             \             /    prioridade              prioridade         \            /        prioridade 
                        C   =   C                                                    C  =  C 
                       /             \                                                   /            \ 

maior            H3C               CH3 menor                    maior    H3C              Cℓ    maior 

   prioridade                                       prioridade              prioridade                        prioridade 

   

(E)-2-cloro-but-2-eno                          (Z)- 2-cloro-but-2-eno 

 



29 
 

 (a)     (b) 

Figura 6– (a) Representação Cis-1,2-dicloroeteno;  (b) Representação trans-1,2-dicloroeteno. 

(Fonte: autora) 

   

O cis e o trans-1,2-dicloroeteno não são reflexos especulares um do 

outro. Se for colocado à frente do espelho o cis-1,2-dicloroeteno a imagem 

refletida não será a do trans-1,2-dicloroeteno. 

Para McMurry (2005) e Constantino (2008), os enantiômeros 

assemelham-se uns aos outros da mesma maneira que a mão direita é 

semelhante à esquerda. A palavra quiral vem da palavra grega cheir (mão). 

Quando se observa a mão esquerda no espelho, a imagem que se vê refletida 

é a da mão direita.  

O butan-2-ol é uma molécula quiral que apresenta isomeria óptica. 

                                                   OH 
                                                    | 

H3C ― C*― CH2― CH3 
                                              | 
                                             H 
 

O C* está ligado a quatro ligantes diferentes entre si, ―CH3 (metil), 

―OH (hidroxila), ―CH2―CH3 (etil), ―H (hidrogênio). O carbono C* é chamado 

de carbono assimétrico.                                 

  Espelho 

 

                                                              
     

                                          Modelo I                  Modelo II 

           

Se o modelo I é colocado diante do espelho, a imagem refletida é a do 

modelo II, mas eles não são sobreponíveis, eles representam um par de 

enantiômeros. 
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O reconhecimento de centros de quiralidade em uma molécula complexa 

não é fácil, requer habilidade. Um exemplo é o metilciclo-hexano e 2-metilciclo-

hexanona (Figuras 7 e 8). 

 

          Plano de simetria                                                                Plano 

H
CH3

                                                    

H
CH3

O

   

 

Figura 7 – Metilciclo-hexano (simétrica).           Figura 8 –.2-Metilciclo-hexanona (assimétrica).  

         (Fonte: autora)                                                                        (Fonte: autora) 

 

O metilciclo-hexano apresenta plano de simetria porque nenhum dos 

átomos de carbono se encontra ligado a quatro grupos ligantes diferentes entre 

si, já o 2-metilciclo-hexanona é diferente, o C2 está ligado ao ―CH3, ―H, 

―CO―CH2― CH2―CH2―CH2, ―CH2―CH2―CH2―CH2―CO. 

Os enantiômeros apresentam propriedades físicas idênticas em meio 

aquiral, diferem no comportamento em relação à luz polarizada. Quando um 

feixe de luz polarizada passa através de um par de enantiômero, um desviará o 

plano de luz polarizada para direita, enquanto o outro enantiômero desviará 

para a esquerda, mas com ângulos de mesmos valores.  

A luz comum é formada por ondas eletromagnéticas, sendo que as 

ondas elétricas vibram em um plano e as magnéticas, em outro, 

perpendiculares entre si. Esses dois planos giram em torno do seu próprio eixo 

de propagação, Figura 9. 

 

Figura 9 – Rotação dos planos na luz natural (FONSECA, 2014). 
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A luz polarizada é uma luz que vibra em um único plano (Figura 10). 

 

Figura 10 – Plano de vibração na luz polarizada (FONSECA, 2014). 

 

O polarímetro é o dispositivo usado para medir o efeito da luz polarizada 

sobre os compostos opticamente ativo. Uma solução contendo moléculas 

opticamente ativas é colocada em tubo de amostra, a luz polarizada passa 

através do tubo, ocorrendo uma rotação do plano de polarização. A luz passa 

através de um segundo polarizador, o analisador como mostrado na Figura 11. 

A rotação específica observada é simbolizada pela letra grega α (alfa).  

 

Figura 11 – Esquema de um polarímetro (FELTRE, 2004). 

 

Do ponto de vista de um observador que olha diretamente pelo ângulo 

do analisador, algumas moléculas opticamente ativas giram a luz polarizada 

para a esquerda, são chamadas de levógiras e recebe o sinal ( ̶ ), e outras 

desviam o plano de luz polarizada para a direita e são chamadas de 

dextrógiras e recebem o sinal (+)  (McMURRY, 2005; CONSTANTINO, 2008). 

Um par de isômeros opticamente ativos, (d) e (l) são denominados de 

enantiômeros, sua mistura em quantidades equimolares resulta numa mistura 

opticamente inativa, denominada mistura racêmica. A representação das 

fórmulas estruturais dos isômeros dextrógiro e levógiro é imprópria, porque não 

podemos identificá-los sem o auxilio de um polarímetro (McMURRY,2005).  
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A proposta de Cohn, Ingold e Prelog para uma nova nomenclatura 

usando as letras R (do latim rectos = direita) e S (do latim sinister = esquerda), 

baseada na escala de prioridade dos grupos ligantes (SOLOMONS; FRYHLE, 

2012). Veja o exemplo do 2-bromobutano. 

 

1. Cada grupo ligado ao carbono quiral recebe um número de prioridade 

de 1 a 4. A prioridade é definida pelo número atômico do átomo que está 

diretamente ligado ao carbono quiral. Ao átomo com menor número atômico se 

atribui o número de menor prioridade, 4; ao átomo com número atômico mais 

alto se dá o primeiro número da série, 1. 

2. Quando uma indicação de prioridade não puder ser feita baseada no 

número atômico dos átomos diretamente ligados ao carbono quiral, então o 

próximo conjunto de átomos deve ser analisado e este processo deve ser 

aplicado sucessivamente até que se possa tomar decisão. 

 

3. O grupo de menor prioridade deve ser colocado em direção oposta à 

vista do observador. Depois deve ser traçado um círculo iniciando pelo número 

1, para o 2, para o 3. Se, à medida que fazemos isso, a direção for horária, o 

enantiômero é designado R. Se a direção for anti horária, o enantiòmero é 

designado S 

. 

                 (S) -  2 – bromobutano               (R) – 2 –bromobutano 

 

4. No caso dos grupos que apresentam ligações duplas ou triplas, a 

prioridade é atribuída como se os átomos fossem duplicados ou triplicados, 

então grupo vinil, –CH=CH2 tem prioridade sobre o grupo isopropil –CH(CH3)2 . 
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 Muitas moléculas orgânicas apresentam mais de um centro de 

quiralidade, para calcular o número máximo estereoisômeros em compostos no 

quais a estereoisomeria é devida aos centros de quiralidade, temos a seguinte 

regra: o número total de estereoisômeros não ultrapassa 2n, onde n é igual ao 

número de centros de quiralidade. Para o 2,3-dibromopentano que apresenta 

dois centros quirais não se deve esperar mais que quatro estereoisômeros  

(SOLOMONS; FRYHLE, 2012). 

Moléculas aquirais podem apresentar centros de quiralidade, o 2,3-

dibromobutano apresenta dois carbonos assimétricos com os mesmos grupos 

substituintes, neste caso não é possível a aplicação da regra, o composto 

apresenta 3 estereoisômeros, um par de enantiômeros, estruturas A e B e o 

mesocomposto, estrutura C. Um mesocomposto é uma molécula aquiral que 

apresenta centros de quiralidade, o composto meso é opticamente inativo 

(SOLOMONS; FRYHLE, 2012). 
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HBr

CH3      
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          A                       B                                              C 

Apesar de a maioria das moléculas quirais ter centro de quiralidade, é 

possível uma molécula ser quiral sem a presença de um carbono assimétrico é 

o que ocorre com o 1,3-dicloropropadieno, um aleno. Os planos das ligações π 

dos alenos são perpendiculares entre si, devido a esta geometria das ligações 

π, os grupos ligados aos átomos de carbono terminais se posicionam em 

planos perpendiculares, os alenos com substituintes diferentes ligados aos 

átomos de carbono terminais são quirais, como é mostrado a seguir. 

 

 

As substâncias quirais estão presentes em nosso cotidiano, em especial 

nas reações que ocorrem em nosso organismo pelas interações 

intermoleculares que ocorrem por “encaixes” entre as enzimas presentes em 
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nosso corpo e um enantiômero cujo seu par não reage ou reage com outra 

enzima. 

Um bom exemplo é a talidomida, medicamento usado na década de 

1960, foi receitado para mulheres grávidas para combater enjôos. Infelizmente 

a talidomida apresenta um enantiômero (S), a (-) talidomida que é teratogênica, 

causa atrofia de membros superiores e inferiores, enquanto o enantiômero (R), 

a (+) talidomida age como tranquilizante, o uso deste medicamento resultou no 

nascimento de muitas crianças com deformações (RAUPP; PINO, 2015). 

Além da talidomida, outros compostos isômeros apresentam diferença 

na atividade biológica no organismo humano, como o ácido ascórbico, a 

adrenalina e o aspartame. O uso desses compostos está relacionado com a 

saúde humana, portanto é importante conhecer e investigar sobre o que esses 

compostos podem causar de bom ou de ruim ao ser humano (RAUPP; PINO, 

2015). 

 

II.2  Estresse e Adrenalina 

Vive-se em um tempo em que não importa para que lado se olha, 

sempre há alguém apressado, preocupado, ansioso por algum motivo, não é 

incomum ouvir “Estou estressada(o)!”. Mas, o que é estresse? Para Pacanaro e 

Santos (2007) estresse é um conjunto de reações que ocorrem no organismo 

quando enfrentamos situações de medo, ira, excitação ou intensa felicidade. 

Qualquer situação, satisfatória ou não, que interfira no equilíbrio interno do 

organismo. A resposta que o organismo dá ao estresse é o resultado de 

interações entre as características das pessoas e os estímulos recebidos do 

meio em que vive. 

Segundo Rangé2 (2001) apud Pacanaro e Santos (2007) o estresse se 

desenvolve em três fases: 

• Fase de alerta – é considerada uma fase positiva, onde o indivíduo 

entra em contato com o estressor e se prepara para enfrentar a situação. 

                                                           
2 Rangé, B. (2001). Psicoterapias Cognitivocomportamentais: um diálogo com a psiquiatria. 

Porto Alegre: Artmed. 
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Alguns sintomas são boca seca, tensão e dor muscular, insônia, agitação, 

respiração ofegante. 

• Fase da resistência – nesta fase o indivíduo procura se adaptar ao 

problema ou eliminá-lo. Alguns sintomas apresentados nesta fase são 

problemas com memória, mal estar generalizado, hipertensão, mudanças de 

apetite, cansaço constante, sensibilidade emotiva excessiva e desejo sexual 

diminuído. 

• Fase da exaustão – esta fase é perigosa, há um forte desgaste do 

organismo podendo surgir doenças. Alguns sintomas desta fase são insônia, 

tiques nervosos, hipertensão arterial, taquicardia, mudança extrema de apetite, 

hipersensibilidade emotiva, tontura, cansaço excessivo, irritabilidade e 

angústia. 

Adrenalina ou epinefrina é um hormônio produzido pelas glândulas supra 

renais e um neurotransmissor que atua no sistema nervoso simpático. Quando 

um indivíduo passa por uma situação de estresse, cansaço físico, nervosismo, 

hipoglicemia, hemorragias, etc, há um estímulo a produção da adrenalina que 

atua principalmente nos órgãos periféricos, provocando dilatação da pupila, 

taquicardia, tremores, sudoreses, etc. 

A adrenalina age no sistema cardiovascular mantendo a frequência 

cardíaca e a pressão arterial adequada no repouso e em momentos de 

estresse, permite a bronco dilatação e o aumento da respiração, por isso é 

usada no tratamento de bronquites, aumenta o fluxo sanguíneo nos músculos 

durante uma relação sexual. 

A adrenalina, representada na Figura 12, apresenta um carbono quiral e, 

portanto dois enantiômeros, o dextrógiro e o levógiro. O composto dextrógiro é 

muito menos ativo como hormônio que o levógiro, segundo Lima (1997).  

OH

OH

N
CH3

OH H

 

Figura 12 – Representação da molécula da R- adrenalina. 
(Fonte: autora) 
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II.3  Obesidade e Aspartame 

A obesidade é caracterizada pelo acúmulo de tecido adiposo e ocorre 

quando a ingestão de alimentos é maior que o ganho energético 

correspondente. Ela é determinada pelo Índice de Massa Corporal (IMC): 

 

 

 

Classificação do IMC:  • abaixo de 18,5 – abaixo do peso; 

                                     • entre 18,5 e 24,9 – peso normal; 

                                     • entre 25 e 29,9 – sobrepeso; 

                                     • igual ou maior a 30 – obesidade. 

O Brasil tem cerca de 18 milhões de pessoas consideradas obesas e 

aproximadamente, 70 milhões de pessoas consideradas acima do peso. 

Pesquisas revelam que a obesidade infanto-juvenil subiu 240% nos últimos 20 

anos e é necessário investir na reeducação alimentar e prática de atividades 

físicas, “a educação é o caminho mais eficaz para diminuir a incidência de 

obesidade e suas complicações” (SBEM, 2015).  

Para Melo (2011), a obesidade gera incapacidade funcional, redução da 

qualidade e expectativa de vida e o aumento da mortalidade. Outras doenças 

crônicas estão associadas à obesidade, doença renal, diabetes tipo 2, apneia 

do sono, doença hepática gordurosa não alcoólica, câncer e doenças 

cardiovasculares. Estudos têm confirmado que a perda de peso leva à melhora 

dessas doenças. Os tratamentos mais usados no combate a obesidade são as 

dietas, reeducação alimentar, exercícios físicos, uso de medicamentos 

antiobesidade e cirurgias bariátricas. 

Com o aumento do sedentarismo humano, o adoçante, composto usado 

em substituição do açúcar, passou a fazer parte das dietas por apresentar 

baixo valor calórico. 

O aspartame apresenta dois carbonos quirais e dois pares de 

enantiômeros, a forma (S,S)-aspartame  apresenta sabor doce enquanto (R,R)-

IMC = Peso__    
           altura 2       
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aspartame apresenta o sabor amargo conforme estrutura mostrada na Figura 

13. 
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                       Sabor doce                                                                Sabor amargo 

         Figura 13 - Representação molecular do (S,S) aspartame – sabor doce e (R,R)  
                         aspartame – sabor amargo (Fonte: autora) 

 
 

II.4  Gordura Trans na Alimentação 

Para Mortimer e Machado (2014), as gorduras são importantes para a 

alimentação humana, elas armazenam energia e atuam no transporte de 

vitaminas lipossolúveis, como A, D, E e K. A percepção de sabores está 

relacionada à parte gordurosa dos alimentos, sendo assim, há um grande 

interesse da indústria alimentícia nas pesquisas em compostos gordurosos, 

pois segundo os autores, gordura melhora a consistência dos alimentos, 

aumentam a crocância e estendem a validade do produto. 

A gordura trans é produzida pela hidrogenação industrial de óleos 

vegetais. No processo de fabricação de margarina ocorre a formação de ácido 

graxo de configuração trans, numa quantidade que varia de 3% e 7% da 

gordura total no produto final (FONSECA, 2014). 

A gordura trans está presente em alimentos como manteiga, batata frita, 

sorvetes, biscoitos, bolos, bolachas recheadas e outros. Desde 2006, a 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) obriga a indústria 

alimentícia a indicar no rótulo a quantidade de gordura trans presente nos 

alimentos (RAUPP; PINO, 2015).  

O Ministério da Saúde tem procurado acabar com a utilização dessa 

gordura, porque estudos científicos comprovam que é extremamente prejudicial 

à saúde, aumenta o risco de arteriosclerose, infarto, acidente vascular cerebral 

(AVC) (BRUICE, 2006), obesidade, contribui para o aparecimento de placas de 
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gordura nas veias e artérias, facilidade de contrair inflamações e câncer de 

mama. 

Os óleos são formados principalmente por ésteres de ácidos 

insaturados, enquanto as gorduras são formadas por ésteres de ácidos 

saturados ou ácidos insaturados na configuração trans. Os ácidos graxos de 

configuração trans ocorrem nos animais em pequenas quantidades e não 

ocorrem naturalmente nos vegetais, eles elevam os níveis de colesterol no 

sangue, aumentando os riscos de doenças no coração (BRUICE, 2006). A 

Figura 15 mostra a representação da molécula do ácido oléico (configuração 

cis), do ácido elaídico (configuração trans) e do ácido esteárico (saturado) e, a 

Tabela 2 apresenta o ponto de fusão desses ácidos.  

CH3
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H H

 

Ácido oléico 

CH3
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Ácido elaídico 
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O

Ácido esteárico 

Figura 14 – Representação molecular dos ácidos: oleico, elaídico e esteárico. 
(Fonte: autora) 

Tabela 2 - Ponto de Fusão de ácidos graxos. 

ÁCIDO Nº DE CARBONOS TIPO DE CADEIA P.F. (°C) 

OLEICO 18  INSATURADA CIS 16,3 

ELAÍDICO 18 INSATURADA TRANS 44 

ESTEÁRICO 18 SATURADA 70 
 

O ácido graxo de cadeia saturada apresenta temperatura de fusão 

superior em relação aos ácidos graxos insaturados, isso ocorre em razão da 
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forma de empacotamento das moléculas na cristalização, isto é facilidade na 

formação das interações intermoleculares (BRUICE, 2006). 

 

II.5  Medicamentos e Talidomida 

Para iniciar a discussão sobre este tema, alguns conceitos iniciais são 

necessários: Chama-se medicamento todo composto que tem ação terapêutica 

e profilática, sendo composto de fármaco e excipiente. Já fármaco é a 

substância ativa com ação terapêutica, enquanto excipiente é a substância não 

ativa que dá volume à fórmula. O termo droga refere-se a toda substância 

capaz de alterar o sistema fisiológico ou estado patológico sem a obrigação de 

oferecer benefícios ao organismo (PAZINATO et al., 2012). 

Para Souza et al. (2010) o uso inapropriado de medicamentos pode 

gerar reações adversas e até levar a morte, além de induzir o organismo a 

desenvolver resistência à bactérias e  dependência, entre outros efeitos. Além 

disso, leva ao desperdício de recursos financeiros por parte dos pacientes. O 

uso racional de medicamentos envolve médico (prescritor) e paciente. O 

médico exerce um papel importante na conduta do paciente, o qual pode 

influenciar o uso do medicamento através de hábitos culturais.  

É preciso implementar uma política de medicamentos. As relações do 

mercado farmacêutico, principalmente ao que se refere a propaganda médica,  

deve-se enfatizar o processo educativo dos consumidores sobre riscos da 

automedicação, da interrupção ou troca de medicamento por própria conta. A 

educação da população sobre medicamentos é essencial para promover o uso 

racional de medicamentos e contribuir com ações que visam melhorar as 

condições de saúde da população brasileira (SOUZA et al., 2010). 

A talidomida (C13H10N2O4) é um medicamento que foi desenvolvido na 

Alemanha no final da década de 1950, comercializado como sedativo com 

poucos efeitos colaterais, foi prescrito a mulheres grávidas para combater 

enjôos, foi distribuído em 46 países, sem circular no mercado Norte Americano. 

A droga foi submetida a testes pouco rigorosos que não revelaram seu 

efeito teratogênico, focomelia que é o encurtamento dos membros junto ao 

tronco, e também provoca graves defeitos visuais, auditivos e da coluna 
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vertebral (RAUPP; PINO, 2015). Cerca de 10 mil bebês nasceram com defeito 

físico em todo o mundo até que este fato fosse relacionado com o uso do 

medicamento que foi retirado de circulação em 1962. Na maioria dos países, os 

bebês vítimas da talidomida tornaram-se adultos e não houve mais registros de 

novos casos. 

No Brasil o medicamento foi retirado, mas voltou a circular em 1965 para 

tratamento da hanseníase, e hoje também é usado no tratamento de doenças 

como lúpus, câncer de medula, artrite reumatóide e alívio de sintomas dos 

portadores do HIV, entre outras. 

Autoridades esqueceram que é comum em nosso país, a prática da 

automedicação, o fornecimento de remédios sem receita médica, a falta de 

informação e de controle no fornecimento deste remédio que é distribuído em 

postos de saúde, então infelizmente novos casos de vítimas da talidomida 

continuam acontecendo, no Brasil a Associação Brasileira dos Portadores da 

Síndrome da Talidomida (A.B.P.S.T.) tem como missão identificar, auxiliar e 

garantir aos portadores da síndrome condições igualitárias, cidadania e 

respeito. 

A talidomida é um derivado do ácido glutâmico e estruturalmente contém 

dois anéis amida e um único centro quiral (Figura 15). O enantiômero (S) está 

relacionado com efeitos teratogênicos enquanto o enantiômero R é 

responsável por suas propriedades sedativas (SOLOMONS; FRYHLE, 2012).  
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Figura 15 – Representação molecular da (R-S) talidomida. 
(Fonte: autora) 

II.6  Ácido Ascórbico 

As vitaminas são substâncias essenciais ao bom funcionamento do 

organismo humano, normalmente são necessárias em pequenas quantidades 

que são adquiridas em sua maioria pela alimentação. A vitamina C, conhecida 

como ácido ascórbico, é um composto ácido com características cristalinas, 
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S R 

sendo inodoro e solúvel em água. A molécula possui um ciclo de lactona, uma 

função enediol e duas funções álcool. É um poderoso antioxidante (FIORUCCI 

et al., 2003). 

O corpo humano não é capaz de sintetizar a vitamina C e a capacidade 

de armazenamento é pequena. A ingestão recomendada é de 80 mg para 

homens e mulheres adultos. A carência de vitamina C pode causar escorbuto 

(doença que ataca as gengivas com inchaços e hemorragias), hemorragia 

nasal, dores nas articulações e feridas que não cicatrizam. 

A vitamina C pode ser encontrada em produtos fabricados em 

laboratório e em alimentos como caju, goiaba, laranja, salsa, dentre outros. 

A vitamina C apresenta dois carbonos assimétricos e quatro isômeros 

ativos. Apenas o ácido ascórbico levógiro apresenta atividade biológica 

(FIORUCCI et al., 2003), na Figura 16, temos a representação do ácido 

ascórbico. 
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Figura 16 – Representação do ácido ascórbico. 

(Fonte: autora) 
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III – METODOLOGIA 

Este capítulo trata da caracterização da pesquisa realizada, dos 

métodos de coleta e análise dos dados e dos passos para a construção de uma 

Unidade de Ensino Potencialmente Significativa (UEPS), na área da Química 

Orgânica com o conteúdo isomeria.   

 Segundo Gerhardt e Silveira: 

Metodologia científica é o estudo sistemático e lógico dos 
métodos empregados nas ciências, seus fundamentos, 
sua validade e sua relação com as teorias científicas. 
Sendo assim, é importante a caracterização da pesquisa 
realizada para que sua validade seja observada. 
(GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p.12) 

 

III.1 Classificação da pesquisa  

Esta é uma pesquisa de campo de caráter qualitativo (GOLDENBERG, 

2007 e MORESI, 2003) porque se preocupa com aspectos da realidade do 

aluno que não podem ser quantificados numericamente, como o entendimento 

de situações, fatos e o porquê de suas escolhas. A pesquisa foi realizada em 

seu ambiente natural, a escola. Neste tipo de pesquisa há um envolvimento 

grande do pesquisador no contexto pesquisado, desde a caracterização do 

problema, na coleta dos dados, na sua interpretação e na condução da 

pesquisa, o professor é o pesquisador.  

Os instrumentos usados na coleta de dados são: a observação direta, a 

entrevista, o questionário, a fotografia. Os dados qualitativos são as descrições 

detalhadas de fenômenos e comportamentos, gravações ou transcrições de 

entrevistas e depoimentos, dados com maior riqueza de detalhes e interações 

entre indivíduos e grupos. Nesta pesquisa usei instrumentos como 

questionário, observação direta, fotos e transcrições de gravações. 

É também de natureza aplicada, pois segundo MORESI (2003), visa 

gerar conhecimento aplicado à prática para solucionar problemas, tem 

finalidade metodológica que se refere a elaboração de instrumento de captação 

e manipulação da realidade e está relacionada a novos caminhos ou maneiras 

de atingir um objetivo. Espera-se ao final atingir maior clareza no processo de 

construção do conhecimento e o aperfeiçoamento da UEPS desenvolvida. 
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Nessa abordagem todos os dados devem ser considerados, pois 

representam significados importantes e, caracterizam os sujeitos da pesquisa e 

expressam seus conhecimentos, uma vez o número de amostras é pequeno 

quando comparado com uma pesquisa quantitativa, mais o objetivo é produzir 

respostas aprofundadas (GERHARDT; SOUZA, 2009). Nesta perspectiva, 

informações do tipo quantitativo, gráficos, porcentagem foram usados para 

expressar dados analisados qualitativamente. 

 

III.2  Perfil da Escola, disciplina e discente  

A metodologia desenvolvida foi aplicada em três turmas do 3°ano do 

Ensino Médio – turno manhã – do Centro Federal de educação Tecnológica 

Celso Suckow da Fonseca - CEFET-RJ, localizado na rua General Canabarro, 

no Bairro Maracanã no 229, na Cidade do Rio de Janeiro, nos cursos de 

Eletrotécnica, Administração e Edificações, com uma faixa etária de 16 a 18 

anos – as turmas foram chamadas de T1, T2 e T3, no 3° bimestre de 2014, na 

disciplina de Química. 

As turmas são heterogêneas, formadas por alunos de diversas classes 

sociais que residem em diversas cidades do Estado do Rio de Janeiro, são 

alunos com acesso a informação, a maior parte deles pretende continuar os 

estudos após a conclusão do Ensino Médio e Técnico. 

 

III.3 Etapas envolvidas na metodologia 

A metodologia aplicada neste trabalho pode ser dividida em 4 etapas: 

Etapa 1: Busca das concepções prévias dos discentes 

Para verificar quais os conhecimentos prévios que os alunos 

apresentavam sobre o conteúdo, foi elaborado um questionário (diagnose) com 

quatro questões abertas (apêndice A) e aplicadas as turmas T1 e T2. A turma 

T3 não participou desta fase. O objetivo desta conduta foi verificar se a 

diagnose por si só poderia motivar o aluno a adquirir conhecimento por outras 

fontes, independentemente da metodologia empregada. As questões tratavam 
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do conteúdo isomeria que se divide em isomeria constitucional e isomeria 

espacial. 

Etapa 2: Elaboração de uma sequência didática (SD) 

Para a elaboração da SD alguns passos foram determinantes como: 

a) A percepção do professor pesquisador de algumas dificuldades 

apresentadas por alunos em anos anteriores, tais como: 

 A dificuldade de percepção de alguns aspectos da Química que são 

invisíveis. 

 As limitações de fórmulas estruturais planas para explicar fenômenos 

e propriedades físicas. 

 Dificuldade de transposição de fórmulas em 2D para 3D. 

 Pouca correlação do conteúdo com o cotidiano discente apresentada 

nos livros didáticos. 

 Dificuldades na compreensão do conteúdo, o que leva a 

memorizações e a uma aprendizagem mecânica. 

b) Algumas atividades foram realizadas com o objetivo de dar significado 

ao conteúdo isomeria, segundo Cosenza e Guerra (2011) o cérebro é um órgão 

ávido por informações e é inerente sua capacidade para o aprendizado, é 

seletivo e, só se dispõe aprender o que julga ser importante, portanto, haverá 

maior probabilidade de aprendizagem o conteúdo que for apresentado ao aluno 

com significado.    

b.1) Pesquisa de substâncias químicas que apresentam as seguintes 

características: 

 Considerável circulação nos meios de comunicação, ou seja, que 

oferecessem algum significado aos alunos, por exemplo: gordura trans, 

vitamina C.  

 Possibilidade de escolha de substâncias, cujos pares isômeros 

apresentassem atividades distintas no organismo humano e, a construção de 

maquetes moleculares para facilitar a visualização tridimensional e ao mesmo 

tempo, facilitar a percepção das diferenças espaciais entre isômeros 
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geométricos e par de enantiômeros. Importância para a vida da comunidade 

escolar, ampliando o envolvimento do aluno com o conhecimento adquirido e o 

seu uso na prática para melhorar a vida na comunidade escolar através da 

aplicação do conhecimento. 

b.2) Busca e utilização de softwares para construção de moléculas com 

objetivo de facilitar a transposição de estruturas 2D para visualização 3D. 

b.3) Elaboração e/ou adaptação de experimentos e a construção de 

maquetes com bolas de isopor e palitos de madeira, dentre outros materiais, 

para facilitar a visualização tridimensional das substâncias envolvidas nos 

experimentos.  

c) Busca de canais de comunicação formais com os discentes, isto é, 

maneiras pelas quais a aprendizagem do conteúdo pudesse ser mostrada e 

compartilhada com a comunidade escolar. Pois segundo Cosenza e Guerra: 

Um ambiente estimulante e agradável pode ser criado 
envolvendo os estudantes em atividades em que eles 
assumam um papel ativo e não sejam meros expectadores. 
Lições centradas nos alunos, o uso da interatividade, bem 
como a apresentação e a supervisão de metas a serem 
atingidas são também recursos compatíveis com o que 
conhecemos do funcionamento dos processos atencionais 
(COSENZA e GUERRA, 2011, p.48).  

d) Elaboração de formas de avaliação da SD. O questionário é uma 

técnica de pesquisa, formado por questões sistematicamente articuladas com o 

objetivo de obter informações escritas sobre a opinião ou pensamento do 

sujeito sobre o assunto a ser estudado (SEVERINO, 2007, p.125). Desse 

modo, nesse trabalho buscou se a elaboração de questões abertas na 

avaliação das concepções prévias e da aprendizagem significativa após a 

aplicação da SD. 

 A observação direta é um procedimento que dá acesso aos fenômenos 

estudados, a qual esteve presente em todas as atividades. 

 Diálogo com os alunos e com os grupos: Esteve presente em quase todas 

as etapas desta pesquisa, mas essencialmente durante a fase de 

pesquisa discente. 
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Etapa 3: Avaliação da metodologia empregada neste trabalho 

Para avaliar a metodologia empregada nesta pesquisa empreguei a 

observação direta, o diálogo com os grupos, a análise da apresentação do 

trabalho de pesquisa discente, os, depoimentos dos alunos participantes da SD 

e a comparação das respostas dos questionários diagnósticos e avaliativo das 

turmas T1, T2 e T3 com alguns alunos do 3° ano, turno da tarde, que não 

participaram da metodologia empregada nesse trabalho. 

Etapa 4: Elaboração, avaliação e discussão da UEPS desenvolvida  

Na elaboração desta UEPS, alguns princípios descritos por Moreira 

(2011c) foram norteadores, por exemplo: o levantamento de conhecimentos 

prévios, o uso de organizadores prévios, o uso de situações-problema em 

níveis crescentes de complexidade, a busca pela interação social e a facilitação 

da linguagem e o uso de materiais potencialmente significativos. 

Algumas recomendações da neurociência (COSENZA; GUERRA, 2011), 

também foram observadas para enriquecimento deste trabalho: 

 Uso de materiais que se relacionam com o conteúdo e que estimulem 

várias áreas cerebrais: área visual, auditiva, olfativa, tátil etc. 

  A duração do trabalho de pesquisa dos discentes foi estendida por 

todo o 3º bimestre para expor o conteúdo ao cérebro por maior tempo. 

 Trabalhar situações do cotidiano que o cérebro reconheça como 

importante. 

 Propor atividades em grupo para favorecer as interações sociais. 

A avaliação dessa UEPS se deu a partir  do acompanhamento da 

execução e apresentação do trabalho de pesquisa, nas entrevistas com os 

grupos e em questionários individuais, na participação de alguns grupos na 

Feira de Ciências (EXPOTEC/20143). 

                                                           
3 EXPOTEC é uma exposição da produção em Ciência e Tecnologia de alunos de cursos de 

educação profissional técnica de nível médio do Estado do Rio de Janeiro. Faz parte de um 

evento realizado anualmente pelo CEFET-RJ. 
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IV. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Neste capítulo serão discutidos os resultados obtidos nas avaliações e 

as reflexões feitas a partir do confronto dos dados com o referencial teórico 

apresentado no capítulo I. 

IV.1. A percepção das concepções prévias dos discentes 

Para Ausubel (MOREIRA, 1983) o professor precisa identificar o 

conhecimento que o aluno apresenta ao chegar a sala de aula, essa 

informação é importante na orientação do seu trabalho. Assim, ao iniciar a 

pesquisa fiz uma sondagem com os alunos, o instrumento utilizado foi um 

questionário (Apêndice A), composto por quatro questões discursivas.  

O questionário foi aplicado em duas turmas do 3°ano do Ensino Médio, 

turma T1 com 21 alunos e turma T2 com 29 alunos presentes na sala de aula. 

Na turma T3 o questionário não foi aplicado para averiguar se o fato dos alunos 

entrarem em contato com perguntas sobre o assunto já se constitui uma 

motivação de pesquisa em outras fontes e com isso, adquiram conhecimento 

sobre o conteúdo, mascarando deste modo o resultado da pesquisa e a 

eficácia da metodologia usada. 

A questão 1 era constituída de um quadro com fórmula molecular, a ser 

completado com fórmulas estruturais e nomenclaturas de substâncias  

químicas. Mostram-se duas substâncias inorgânicas que não admitem  

isômeros e duas substâncias orgânicas que admitem isômeros. O objetivo 

desta questão era verificar se os alunos montariam todas as estruturas 

possíveis para as substâncias orgânicas ou apenas uma estrutura por fórmula 

molecular. 

Ao analisar as respostas dos alunos das duas turmas, observei que 

estes conhecem fórmula molecular, sabem que representa compostos 

químicos, mas apenas 3 alunos da turma T1 e 1 aluno da turma T2 

representaram mais de uma estrutura por fórmula molecular dos compostos 

orgânicos, evidenciando algum conhecimento da existência de isômeros. 

Alguns alunos representaram o etanol e outros o éter metílico; alguns alunos 

representaram o 1,1-dicloroeteno ou 1,2-dicloroeteno, nenhum aluno fez 

distinção entre composto cis e trans. Em relação a nomenclatura, os alunos 
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que completaram o quadro usando a nomenclatura condizente com a estrutura. 

Apenas dois alunos não completaram o quadro. 

Na questão 2 houve uma breve definição de análises quantitativa e 

qualitativa, o objetivo dessa pergunta era investigar se os alunos 

reconheceriam que substâncias com uma mesma composição química  podiam 

apresentar arranjos estruturais diferentes.  

Ao analisar as respostas dadas pelos alunos observei que 11 alunos da 

turma T1 e 15 alunos da turma T2, responderam e justificaram corretamente, 

ou seja, demonstraram conhecimento de que apenas análises quantitativas e 

qualitativas são insuficientes para identificar uma substância orgânica. Atribuo 

este resultado ao fato da escola oferecer aulas de laboratório aos alunos, que 

tiveram no início no ano letivo uma aula prática de Química que tem como 

título: Análise Elementar – Identificação de Elementos Organógenos. Se 26 

alunos demonstraram ter a idéia de isomeria por que um número tão pequeno 

registrou mais de uma estrutura por fórmula molecular de isômeros na questão 

1? Acredito que os alunos não entenderam que deveriam representar todas as 

fórmulas estruturais e sim apenas completar o quadro. Os outros 24 alunos não 

demonstraram conhecimento sobre o conteúdo isomeria. 

A questão 3 investigava o conhecimento dos alunos sobre isomeria 

geométrica, também conhecida como cis-trans, sua nomenclatura específica  e 

a sua influência na polaridade, nas interações intermoleculares e no ponto de 

ebulição.  

Foi constatado que os 50 alunos investigados não apresentaram 

conhecimento sobre a nomenclatura de isômeros cis-trans, 10 alunos 

responderam corretamente a ordem crescente do ponto de ebulição, mas sem 

justificativa, ou seja, os alunos também não reconheceram a influência da 

configuração cis ou trans na polaridade, nas interações intermoleculares e no 

ponto de ebulição. 

Na questão 4 foi investigado se os alunos apresentavam conhecimento 

sobre isomeria óptica e visão tridimensional da molécula, condição básica para 

o aprendizado desse tipo de isomeria. Foi apresentado um centro de carbono 

para que os alunos completassem as valências com grupos diferentes entre si, 
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no segundo centro de carbono os alunos deveriam inverter as posições de dois 

grupos vizinhos e identificar se o composto continuaria o mesmo. A grande 

maioria dos alunos pesquisados não apresentou conhecimento sobre a 

diferença nos arranjos espaciais. 

De modo geral, o resultado da diagnose da turma T1 foi parecido com o 

resultado da turma T2. Nas Figuras 17 e 18 são mostrados os resultados desta 

diagnose. 

 Figura 17 - Resultado da diagnose na turma T1. 

 

  

Figura 18 - Resultado da diagnose na turma T2. 
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Após a análise da diagnose foi pensado, pesquisado, refletido sobre 

quais estratégias e metodologias deveriam ser adotadas para promover uma 

aprendizagem significativa. Optei por trabalhar com os alunos por dois canais 

de comunicação que se complementassem e que fornecessem motivos para 

aprender o conteúdo isomeria e também, que este articulasse a assuntos 

relacionados à saúde. 

Antes de iniciar as aulas expositivas propus uma pesquisa para os 

discentes que deveria ser realizada concomitantemente com a realização das 

aulas. 

 

IV.2. O Diagrama de Gowin ou diagrama V como organizador da pesquisa 

docente 

Para nortear a UEPS eu elaborei um Diagrama V (MOREIRA, 2011a e 

2011b), mostrado na Figura 19. 

O diagrama V é um instrumento útil na construção do conhecimento 

porque facilita a construção desse processo. Ele resume o trabalho, nele 

vemos as interações entre o domínio conceitual e metodológico, para dar as 

respostas necessárias para se chegar ao evento, objetivo principal do trabalho. 

No Diagrama V elaborado, no centro temos quatro questões-foco que 

orientaram esse trabalho: Como criar uma Sequência Didática que motive a 

aprendizagem significativa de Isomeria? Como fazer com que os alunos 

participem mais ativamente da construção do seu próprio conhecimento? A 

aprendizagem por descoberta é uma boa alternativa para aquisição de 

conhecimentos sobre Isomeria? A construção de modelos moleculares e o uso 

de softwares ampliam a visualização dos arranjos espaciais e facilitam a 

aprendizagem? 

A fundamentação teórica e conceitual desse trabalho encontra-se no 

lado esquerdo, no lado direito temos as asserções de valor e conhecimento 

desejadas, as transformações esperadas e a forma de registro. Na ponta do V, 

temos o evento que é a elaboração da UEPS.  



51 
 

 

Figura 19: Diagrama V. 

 

IV.3. O uso de um Vídeo como agente motivador 

Para instigar os discentes e trazer uma discussão a respeito do assunto 

a ser trabalhado exibi o vídeo “Fármacos”, um programa da Química Nova na 

Escola com duração de 23 minutos, disponível em 

http://iptv.usp.br/portal/video.action?idItem=7107. Pensei em sua utilização por 

se tratar de uma ferramenta didática que apresenta uma linguagem audiovisual 

que é usada pelos alunos no cotidiano (PEREIRA, 2008). Outro objetivo foi 

introduzir alguns conceitos importantes para a compreensão de 

estereoisomeria, como a interação intermolecular, modelo “chave e fechadura”, 

produtos naturais usados como medicamentos, construção de moléculas e 

modelagem molecular, etc. A Figura 20 mostra imagens do vídeo. 

 

 

 

 

  Figura 20- Imagens do vídeo. 

http://iptv.usp.br/portal/video.action?idItem=7107
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Nas turmas T2 e T3, os alunos se mostraram interessados no vídeo, 

fizeram comentários agradáveis sobre os assuntos abordados, discutimos 

sobre o processo e tecnologia envolvidos na fabricação de fármacos, sua 

atuação no organismo humano através das interações intermoleculares e o 

modelo chave e fechadura, e conhecimento popular sobre as ervas medicinais, 

a imagem e o som estavam normais. Na turma T1 o som estava baixo, e a 

turma se mostrou um pouco dispersa e cansada durante a exibição, embora 

tenham mostrado interesse nos assuntos abordados pelo vídeo. 

 

IV.4. As aulas ministradas 

Após a exibição e discussão do vídeo iniciaram as aulas expositivas 

sobre isomeria. 

O mapa conceitual ilustrado na Figura 21, mostra de forma simplificada 

os diversos tipos de isomeria abordados no ensino básico. Pode-se observar 

que a isomeria constitucional está dividida em funcional, de cadeia, de posição, 

metameria e tautomeria e a estereoisomeria pode ser dividida em 

diastereoisômeros e enantiômeros.  

 

Figura 21: Mapa Conceitual. 
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O conteúdo isomeria foi ministrado em sala de aula, em seis aulas, da 

seguinte forma: duas aulas expositivas sobre isomeria constitucional, usando 

como recurso introdutório ao tema o vídeo “fármacos” e os modelos atômicos, 

duas aulas expositivas sobre isomeria cis-trans em compostos alcênicos e em 

ciclos com o uso do software e, duas aulas expositivas sobre isomeria óptica 

com e sem carbono assimétrico, usando como recursos didáticos os 

experimentos com os saches, software e maquetes do par de enantiômeros do 

limoneno.  

 

IV.5. A escolha e o uso de um Software para construção de moléculas 

O uso da modelagem computacional facilita a visualização, possibilita a 

explicação de propriedades físicas, e promove a construção do conhecimento 

em Química porque é uma Ciência que apresenta aspectos abstratos e 

imperceptíveis aos sentidos humanos, que necessita de representações de 

fórmulas (FERREIRA, JUSTI, 2008). Assim, para a construção das estruturas 

espaciais, nesta pesquisa foi encontrado um software livre, ACD/ChemSketch 

da ACDLabs, disponível em 

http://www.acdlabs.com/resources/freeware/chemsketch/.  

As representações das fórmulas moleculares e planas são pobres para 

identificar as substâncias, explicar algumas propriedades que só se justificam 

com as fórmulas espaciais. Os alunos precisam transpor as representações 2D 

para 3D, essa habilidade é chamada de visuoespacial e nem todos os alunos a 

possui. Para ajudá-los a desenvolverem as habilidades visuoespaciais, usei um 

programa de construção de representações de moléculas tridimensionais.  

As habilidades visuoespaciais são importantes para a assimilação do 

conteúdo isomeria geométrica (cis-trans) porque a diferença entre os pares de 

isômeros geométrico é percebida através da representação da fórmula espacial 

e é também por ela que explicamos as diferenças nas propriedades físicas 

(RAUPP; SERRANO; MOREIRA, 2009). A seguir são apresentadas as 

fórmulas estruturais plana do 1,2-dicloroeteno e a Figura 22 mostra algumas 

representações espaciais das moléculas do cis e trans 1,2-dicloroeteno, que 

foram construídas com o programa ACD/ChemSketch. 

http://www.acdlabs.com/resources/freeware/chemsketch/
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                                                                                                                  Cℓ   Cℓ 
                                                                                             |     | 

Fórmula estrutural plana do 1,2-dicloroeteno   H – C = C – H      
 
 

Cl Cl

H H

  
  

Cis-1,2-dicloroeteno 
P.E. 60,3 °C 

                              Polar 

Cl H

H Cl

 

Trans-1,2-dicloroeteno  
P.E. 47,5 °C 

Apolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22- Representação estrutural espacial da molécula do cis e trans- 1,2-dicloroeteno. 
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IV.6. A experimentação com saches, a utilização do software e de 

maquetes 

Para neurociência, quanto maior a quantidade de sinapse o cérebro fizer 

maior vai ser a chance do aluno guardar o conteúdo em sua memória. Assim, 

para aumentar a sensibilidade e atenção dos alunos foi adotada a seguinte 

estratégia para trabalhar o conteúdo isomeria óptica: preparei dois saches  

usando casca de laranja e casca de limão, envolvidas separadamente em gaze 

foram distribuídos aos alunos para que identificassem a origem dos aromas. Ao  

propor esse experimento, notei que os alunos mostraram-se surpresos e 

curiosos. Durante a realização do teste, a maioria dos alunos acertou a origem 

do odor, casca de limão e de laranja. Aqueles que erraram se convenceram 

com as respostas dos colegas. 

Em seguida montei a fórmula estrutural do R-limoneno e S-limoneno no 

quadro branco e utilizando o software da ACD Labs, desenhei essas duas 

estruturas, as quais permitiram que fossem percebidas as diferenças 

estruturais dos dois isômeros.  Também apresentei duas maquetes feitas com 

bola de isopor e palito. Os alunos puderam manusear e sobrepor as estruturas 

para perceber as diferenças nos arranjos espaciais do limoneno. A Figura 23 (a 

e b) mostra as representações espaciais. 

 

CH3

CH2

CH3

H

CH3

HCH2

CH3  

  Figura 23 – Representação molecular do S-Limoneno – limão (a) e do R-Limoneno- laranja 

(b). 

As Figuras 24 e 25 mostram o momento da experimentação em sala de 

aula, isto é, o teste organoléptico realizado e a análise das maquetes que eu 

confeccionei.  

(a) (b) 
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          Figura 24 – Foto dos saches.                   Figura 25 – Foto das maquetes do limoneno. 

A Figura 26 mostra a projeção das estruturas do limoneno produzidas 

com a utilização do software  ChemSketch em sala de aula. O passo-a-passo 

do uso do software foi realizado de modo a motivar os alunos a utilizá-lo e 

também ensiná-los. 

 

Figura 26 – Foto do desenho das estruturas do limoneno com o software. 

Essas estratégias metodológicas mostraram-se facilitadoras da 

aprendizagem. 

 

IV.7. Trabalho de pesquisa 

O trabalho de pesquisa foi desenvolvido com as turmas T1, T2 e T3, 

com o objetivo de dar significado ao ensino de isomeria e facilitar o 

aprendizado do aluno por relacionar com o cotidiano e por proporcionar aos 

alunos o papel de protagonistas, no processo de ensino-aprendizagem 

(COSENZA, GUERRA, 2011). As turmas foram divididas em grupos que 

receberam orientações por escrito (apêndice B) para realização de diversas 

atividades. Os alunos se mostraram surpresos e receptivos ao trabalho. 

Os alunos puderam pesquisar sobre o tema, entrevistar alunos, 

professores e funcionários sobre um tema associado a saúde, montar 
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maquetes de pares de isômeros e mostrar o resultado desse trabalho através 

de uma apresentação para a turma na sala de aula. 

Etapas do Trabalho: 

1) Proposta do Trabalho, formação dos grupos e sorteio do tema. 

Nas turmas T1 e T3 o tema foi sorteado e, na turma T2 os grupos 

preferiram entrar em consenso e fazer a escolha, observei uma agitação 

positiva e também uma recepção agradável dos temas escolhidos,  registraei 

alguns comentários dos alunos.  

“Esse trabalho parece que vai ser bem legal! Professora, 
podíamos apresentar na EXPOTEC, mas tem que ser tudo 
direitinho com apresentação no auditório e certificado de 
participação, aí posso colocar no meu currículo.” (Aluno 1) 

“Professora, as entrevistas podem ser filmadas?” (Aluno 2) 

 2) Todos os grupos receberam a incumbência de pesquisar um tema e 

elaborar perguntas para uma entrevista (alunos e funcionários). 

Antes do prazo estipulado, 2 grupos já haviam realizado as atividades. 

No dia estipulado para conversarmos sobre as entrevistas, apenas 2 grupos 

não haviam realizado a tarefa, dei um novo prazo que foi cumprido. Foi 

respeitada a criatividade de cada grupo, sendo assim, todas as perguntas 

trazidas foram comentadas pela professora dentro de cada grupo. A maioria 

das perguntas foi aceita, algumas aceitas com retoques e outras rejeitadas. Os 

alunos tiveram liberdade quanto a metodologia das entrevistas, poderiam ser 

filmadas ou em forma de questionário, ou online através de sites, grupos no 

facebook. O público alvo foi restrito aos alunos e funcionários da escola porque 

o objetivo era promover a interação entre as pessoas e a socialização do 

conhecimento no ambiente escolar, e também manter o aluno envolvido com o 

conteúdo durante um tempo maior para favorecer um maior número de 

sinapses cerebrais (COSENZA, GUERRA, 2011).  

3) Realização de entrevistas e construção de gráficos com os resultados.  

Nos últimos anos a forma de produzir conhecimento tem mudado 

consideravelmente, antes esse conhecimento acontecia pela transmissão de 

informações aos alunos e muita memorização, hoje a construção do 

conhecimento tem por objetivo a formação do cidadão consciente e crítico, e as 
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informações devem estar vinculadas a realidade do aluno, o ensino satisfaz a 

necessidade que o aluno tem do conhecimento (BRASIL, 2000). 

Os alunos receberam a incumbência de entrevistar alunos e funcionários 

da escola para conhecer a realidade das pessoas ao seu redor. As perguntas 

priorizaram investigação sobre os temas, estresse no dia a dia da escola, 

envolvendo transito, avaliação, relacionamento com os colegas; problemas 

com a obesidade, como é a alimentação, cuidados no uso de medicamentos e 

o conhecimento da vitamina C e seus efeitos no organismo humano. 

O número de perguntas, o tipo de pergunta (aberta ou fechada), uso ou 

não de formulário foi escolha de cada grupo. Para ilustração, temos a seguir 

algumas transcrições das entrevistas realizadas pelo grupo Obesidade e 

aspartame da turma T1. As perguntas usadas nas entrevistas e as respostas 

dos entrevistados, dos outros grupos desta turma e das outras turmas são 

mostradas no apêndice C. 

a.1) Entrevista com professor 1, na sala de aula: 

“G: - Qual o seu nome? 
P: - P1 
G: Você sabe o que é aspartame? 
P: Sei é um adoçante. 
G: Você acha que o uso do adoçante é mais benéfico pra saúde que o uso do açúcar? 
P: Acho que não, nem um dos dois são benéficos mas o aspartame é cancerígeno e 
se tem evidências disso, já o açúcar é mais fácil de ser usado em pequenas doses. 
G: Você acha que está acima do peso? 
P: Não, acho que não, poderia estar mais magrinha, mas acima do peso acho que 
não. 
G: Qual o seu peso? 
P: 57, 58. 
G: Altura? 
P: 1,60 
G: Tá ideal o peso.” 
 

a.2) Entrevista com dois alunos A1 e A2, no pátio da escola. 

“G: - Qual o seu nome? 
A1: A1        A2: A2 
G: Você sabe o que é aspartame? 
A1: Sim.    A2: Não. 
G: E adoçante? 
A1: Também.   A2: Sim. 
G: Você conhece os riscos de sua utilização? 
A1: Não.      A2: Sim. 
G: Você acha que está acima do peso? 
A1: Sim.      A2: Sim. 
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G: Qual o peso e altura? 
A2: 98 e 1,80.       A1: 67 e 1,59. 
G: Um de cada vez. IMC= 30,2 está um pouco acima do peso. 
A2: Pô é 25, tá 5 pontos acima. 
G: Fala de novo. 
A1: 67 e 1,59. 
G: Está mais baixo que o dele, mas ainda está alto 26,2.” 
 

a.3) Para a ilustração, a seguir são apresentados na Figura 27 alguns gráficos  

apresentados na sala de aula. A entrevista foi realizada com alunos, o grupo 

pertence a turma T1 e o tema é a Obesidade e Aspartame.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Gráficos apresentados em sala de aula pelo grupo Obesidade e aspartame da 

turma. T1. 

Com essas entrevistas pude observar o envolvimento do aluno com o 

tema e com as pessoas ao seu redor. Através dessa ferramenta foram 

estabelecidas ligações com outros campos do conhecimento como a Biologia, 

porque foi investigada a ação das substâncias químicas no organismo humano, 

com a Matemática, porque os dados das entrevistas, alguns foram 

transformados em porcentagem e todos os dados foram apresentados na forma 

de gráficos, essa ferramenta proporcionou aos alunos uma ampliação do 
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conhecimento da sociedade que é a escola, como é recomendado nos PCN de 

Química. As outras entrevistas são mostradas no apêndice C. 

 

4) Maquetes 

Como objetivo de auxiliar no aprendizado do conteúdo e facilitar a 

visualização tridimensional dos alunos (LIMA; LIMA NETO, 1999), requisito 

básico para compreensão da estereoisomeria foi proposta a construção de 

maquetes de pares enantiômeros e de diastereoisômeros, para que as 

diferenças nas estruturas espaciais fossem percebidas visualmente. 

O carbono pode apresentar a geometria molecular tetraédrica, trigonal 

plana ou linear dentro dos compostos orgânicos, formando ângulos entre 

ligações de 109°28’, 120° e 180°, respectivamente, o nitrogênio apresenta 

geometria piramidal quando faz três ligações covalentes (SOLOMONS; 

FRYHLE, 2012). 

Um dos casos mais comuns de isomeria óptica é o que apresenta 

carbono assimétrico, se a molécula apresentar um carbono assimétrico, vai 

apresentar duas estruturas, onde uma é a imagem da outra, não sobreponíveis 

denominadas enantiômeros, que podem apresentar diferente atividade 

biológica no organismo humano. 

Compostos alcênicos que apresentam dois grupos ligantes diferentes 

entre si, ligados aos carbonos que formam a ligação dupla, apresentam 

isomeria cis-trans (geométrica). Os compostos que apresentam grupos de 

maior prioridade (maior número atômico) no mesmo plano são classificados 

como cis e, grupos de maior prioridade em planos opostos são classificados 

como trans.  

As maquetes foram analisadas levando em conta alguns critérios. 

• Isômeros Ópticos 

- Um composto deve ser a imagem especular não sobreponível um do 

outro. 

- Identificação do carbono assimétrico pelo grupo. 
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• Isômeros Geométricos; 

- Representação dos compostos cis e trans. 

Para padronização das maquetes foram dadas orientações aos alunos 

que são mostradas na Tabela 4.  

Tabela  4 - Padronização da maquete. 

Elemento Cor Bola de isopor 
(diâmetro) 

Carbono Preto 25mm 

Hidrogênio Branco 10 ou 15mm 

Oxigênio Vermelho 30 mm 

Nitrogênio Azul 35mm 

 

- Ligação entre átomos: palito de madeira. 

- Geometria molecular e ângulo entre ligações. 

As maquetes foram agrupadas em blocos de acordo com os temas 

trabalhados, e analisadas em cinco blocos. Cada bloco foi formado por três 

grupos, com um mesmo tema, correspondentes às turmas T1, T2 e T3. 

Análise das maquetes 

Bloco 1: Obesidade e o uso do Aspartame.  

O composto, aspartame, apresenta dois carbonos assimétricos, para 

diminuir a complexidade na construção destas estruturas, eu recomendei a 

construção da maquete da estrutura da asparagina porque apresenta um 

carbono assimétrico e atividade fisiológica distinta no ser humano. 

 

Figura 28: Foto das maquetes - par de enantiômeros  asparagina, (a)TurmaT1 e (b) Turma T2. 

 

 

a b 
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Todos os grupos representaram as maquetes do par de enantiômeros da 

asparagina, identificaram o carbono assimétrico durante a apresentação, 

apresentaram moléculas padronizadas, os grupos das turmas T1 e T2 não 

representaram corretamente todos os ângulos entre as ligações. 

Bloco 2: Medicamentos e a Talidomida 

A talidomida apresenta um carbono assimétrico e gera um par de 

enantiômeros. 

 

Figura 30 - Foto da maquete - talidomida – Turma T1 (a) e par de enantiômeros - talidomida - 

Turma T2 (b). 

.  

Figura 31 - Fotos das maquetes – par de enantiômeros – talidomida (a) e (b) - Turma T3. 

O grupo da turma T1 representou apenas um dos isômeros da 

talidomida e não conseguiu representar todos os ângulos corretamente. As 

turmas T2 e T3 apresentaram o par de enantiômeros e representaram 

Figura 29 - Foto das maquetes – par de enantiômeros da asparagina - TurmaT3. 

a b 

a b 
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corretamente os ângulos entre ligações. Todos os grupos obedeceram a 

padronização, identificaram o carbono assimétrico na apresentação.  As turmas 

T1 e T3 fixaram as maquetes em bases de folhas de isopor. 

 
 Bloco 2:  Estresse e Adrenalina 
 

  

 

 

Figura 33 - Fotos das maquetes – par de enantiômeros  da adrenalina Turma T2. 

 

Figura 34 - Foto das maquetes  – par de enantiômeros - adrenalina Turma T3. 

 

A turma T1 não seguiu a padronização quanto a cor, também 

apresentou dificuldade na representação dos ângulos entre ligações. As turmas 

T2 e T3 seguiram a padronização e representaram corretamente os ângulos 

Figura 32 - Fotos das maquetes – par de enantiômeros da adrenalina (a) e (b) - Turma T1. 

a b 
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entre ligações. As turmas apresentaram o par de enantiômeros da adrenalina e 

também indicaram o carbono assimétrico durante a apresentação. 

 

Bloco 4: Grupos Vitamina C ( Ácido Ascórbico) 

O ácido ascórbico apresenta dois carbonos assimétricos, os grupos 

foram orientados pela professora – pesquisadora a trabalhar apenas o carbono 

assimétrico localizado na cadeia lateral, para diminuir a complexidade na 

construção das maquetes. 

 

Figura 35 - Foto das maquetes – par de enantiômeros  do ácido  ascórbico Turma T1. 

 

Figura 36 - Foto das maquetes – par de enantiômeros do  ácido ascórbico -Turma T3. 

Os grupos das turmas T1 e T3 apresentaram o par de enantiômeros do 

ácido ascórbico, identificaram os carbonos assimétricos durante a 

apresentação, representaram corretamente os ângulos entre as ligações. O 

grupo da turma T1 não obedeceu a padronização recomendada quanto ao 

tamanho da bola de isopor, o grupo da turma T3, obedeceu a padronização. A 

maquete da Turma T2 não foi analisada neste trabalho por perda da imagem 

da maquete. 

 

 



65 
 

Bloco 5: Gordura Trans na Alimentação 

 

Figura 37- Foto da maquete – ácido elaídico - Turma T1. 

 

Figura 38- Foto das maquetes – ácido elaídico e ácido oleico - Turma T2. 

 

 

 

 

Figura 39: Foto das maquetes - Turma T3 – ácido elaídico (acima) e ácido oleico 

(abaixo). 

  

Figura 40: Foto da maquete do ácido oleico Turma T3 (a) e foto da 
representação com o software (b). 

a b 
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Figura 41: Foto da maquete – ácido elaídico -  Turma T3 (a) – foto da representação com 

software (b). 

A turma T1 apresentou apenas a maquete do ácido elaídico (trans), as 

turmas T2 e T3 apresentaram o ácido elaídico e o ácido oleico, todos os grupos 

obedeceram a padronização, representaram corretamente o ângulo entre as 

ligações. O grupo da turma T3 apresentou a representação da estrutura 

construída com o software. 

 

IV.8. A Exposição dos resultados da pesquisa discente na EXPOTEC/2014 

Tendo em vista os resultados obtidos durante as fases de 

desenvolvimento desse trabalho de pesquisa, e que ao término do 3° bimestre 

os alunos mostravam-se motivados e envolvidos com os temas trabalhados. Eu 

escrevi um projeto intitulado “Isomeria e Saúde” (Apêndice F) para que os 

alunos pudessem compartilhar os resultados de seus trabalhos com a 

comunidade escolar, durante a EXPOTEC/2014.  

A EXPOTEC é uma exposição da produção em Ciência e Tecnologia de 

alunos de cursos de educação profissional técnica de nível médio do Estado do 

Rio de Janeiro. Faz parte de um evento realizado anualmente pelo CEFET-RJ, 

na semana de extensão. Em 2014 o tema a ser explorado foi “CIÊNCIA, 

TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL: A INTEGRAÇÃO ENTRE 

ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO”. 

Assim, eu selecionei um grupo de cada tema para que apresentassem 

para a comunidade escolar os resultados do trabalho de pesquisa realizado. 

Cada trabalho foi inscrito e aceito na EXPOTEC como resultado do projeto 

“Isomeria e Saúde” e foi exposto pelos alunos durante os três dias da feira.  

a b 



67 
 

O objetivo dessa participação era oportunizar aos alunos o 

compartilhamento do conhecimento adquirido e a busca por soluções viáveis 

na estrutura escolar. 

 Um folder foi elaborado juntamente com os alunos para orientar as 

pessoas sobre como cuidar melhor da saúde (Apêndice G). Durante a feira o 

IMC dos visitantes era calculado. Um jogo foi confeccionado pelo grupo da 

Vitamina C (Turma T3) e as maquetes dos isômeros envolvidos foram 

expostas, e outros objetos como par de sandálias, luvas e as próprias 

moléculas dos enantiômeros foram usados pelos alunos para explicar aos 

visitantes como a isomeria está inserida em nossas vidas. 

Os alunos participaram ativamente dessa tarefa. Na Figura 42 são 

mostradas fotos da participação dos alunos na feira. Ressalta-se que as 

identidades dos alunos foram preservadas. 

 

Figura 42 – Fotos do estande da coordenação de química (a) e (b). 

Da Figura 43 até Figura 47, têm as fotos dos trabalhos de pesquisas e 

as maquetes, apresentados na EXPOTEC/2014. 

 

Figura 43 – Fotos do grupo medicamentos e talidomida (a) e (b). 

a b 

a

a

a

a 

b 
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Figura 44 – Fotos do Grupo vitamina C (a) e (b). 

 

Figura 45 – Fotos do grupo obesidade e aspartame (a) e (b). 

 

Figura 46 – Fotos do grupo gordura trans na alimentação (a) e (b). 

 

Figura 47 – Fotos do grupo estresse e adrenalina (a) e (b). 

a b 

a b 

a b 

a b 
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A Figura 48 mostra a foto de uma experiência realizada pelo grupo 

Vitamina C, para provar a propriedade antioxidante do ácido ascórbico: dois 

pratos descartáveis contendo pedaços de maçã foram colocados sobre a 

mesa, sobre um dos pratos foi despejado suco de limão enquanto o outro prato 

não recebeu qualquer tratamento, após 30 minutos era possível perceber a 

diferença na conservação da maçã, o prato que recebeu o suco de limão, a 

maçã continuava clara e com aspecto de fresca, enquanto no outro prato, a 

maçã escureceu dando aspecto de velha. A Figura 49, mostra a foto de um 

jogo elaborado pelo grupo para testar os conhecimentos sobre a vitamina C 

dos visitantes, após a apresentação do grupo durante a feira, este jogo é 

mostrado no Apêndice H. 

 

Figura 48 – Foto do experimento conservação 

maçã com vitamina C.  
Figura 49 – Foto do jogo criado pelo grupo 

vitamina C. 

A Figura 50 mostra um modelo feito de bola de isopor e palito de 

madeira de um par de enantiômeros e a Figura 51 mostra um par de sandálias, 

esses recursos foram construídos pela professora para ajudar os alunos, 

participantes da feira, explicar a isomeria aos visitantes do estande. 

 

Figura 50 – Foto do par de enantiômeros.      Figura 51 – Foto do par de sandálias. 
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IV.9. Avaliação do tipo de abordagem utilizada para a aprendizagem da 

isomeria 

Diante das ferramentas trabalhadas e da metodologia seguida, após a 

apresentação do Trabalho de Pesquisa foi realizada com os grupos uma 

entrevista composta por duas perguntas abertas, para fazer uma avaliação da 

UEPS.  As entrevistas foram filmadas. A seguir mostram-se as transcrições de 

algumas respostas. 

Pergunta 1: Associar o conteúdo isomeria espacial a um assunto 

do cotidiano facilitou a aprendizagem? 

Todos os grupos responderam sim. Algumas respostas são mostradas a 

seguir. 

“Sim, eu acho que sim, embora a talidomida tenha repercutido 

mais no século passado o fato de estar um pouco mais 

presente no nosso cotidiano ficou muito mais fácil da gente 

entender do que algo que está totalmente distante do nosso 

cotidiano.” Grupo Medicamentos e Talidomida, Turma T2. 

 

“Sim, facilitou um pouco porque agora a gente consegue ver 

que não é toda a molécula que atua no nosso organismo, 

mesmo que sejam bastante parecidas, e é uma maneira de 

dar significado a isomeria, não é “toma, isomeria” a gente vê a 

aplicação.”Grupo Medicamentos e Talidomida, Turma T2. 

 

“Ajudou porque uma coisa que a gente questiona toda vez que 

a gente precisa aprender a matéria, é a gente está estudando 

isso, a gente está fazendo uma prova mas pra que isso vai 

servir pra nossa vida, quando você vê o modo como essas 

moléculas se encaixam e formam o composto você está vendo 

apenas bolinhas que são os carbonos, mas quando você vê o 

que isso muda na alimentação, no seu dia a dia, no seus 

hábitos alimentares, isso toma uma proporção totalmente 

diferente porque aí vira uma coisa do cotidiano e que você vai 

usar e não só para o professor de química mostrar no quadro 

ou o biotecnólogo tentar fazer alguma coisa mais prática, a 
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química se torna útil pra todos os estudantes e a gente pode 

passar pra nossas famílias hábitos melhores isso faz muita 

diferença.”Grupo Gordura Trans na Alimentação, Turma T2. 

 

Pergunta 2: Usar o software e construir as maquetes ajudou a perceber a 

diferença entre os isômeros e a identificar o carbono assimétrico? 

Todos os grupos responderam sim. Algumas respostas são mostradas a 

seguir. 

“Eu achei que facilita um pouco porque a gente consegue 

perceber a estrutura da molécula e dos átomos e tudo.” Grupo 

Obesidade e aspartame, Turma T2. 

 

“Eu acho que sim, ver a representação plana disso não 

significa tanto quanto pegar a maquete e observar em 3D a 

molécula, você observa muito mais características dessa 

molécula. Foi engraçado, nos surpreendeu, assim na hora de 

armar dá pra ver a dificuldade do composto se arrumar na sua 

formação estrutural, muito mais difícil do que algo que é a 

estrutura plana.” Grupo Medicamentos e Talidomida Turma T2 

 

“Facilitou porque no quadro você não tem uma visão 

tridimensional, parece que tudo se encaixa certinho, e na 

maquete dá pra perceber que fica do lado contrário e não tem 

nada a ver uma com a outra, é a visão de tridimensionalidade.” 

Grupo Estresse e Adrenalina, Turma T2. 

 

“Sim, facilitou porque agora a gente consegue ver nitidamente 

a diferença do cis e do trans, antes no quadro você não 

consegue ver a diferença, parece que eles são a mesma 

coisa.” Grupo Gordura Trans na Alimentação, Turma T2. 

 

Nessas entrevistas, todos os grupos atestaram que a construção das 

maquetes e o uso do software facilitaram a aprendizagem do conteúdo por 

ampliar a visualização tridimensional dos compostos químicos trabalhados. 

Trabalhar a Química dentro de situações do cotidiano e que tragam benefícios 
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aos alunos, contribuem para construção do conhecimento e favorecem a 

aprendizagem significativa. As respostas dos outros alunos estão no apêndice 

D. 

 

IV.10. Avaliação de Significado 

Neste trabalho, preocupou-se em apresentar o conteúdo e construir o 

conhecimento juntamente com os alunos de forma significativa, focando sua 

utilidade para melhoria da qualidade de vida do educando. Acredita-se que 

desta forma, o aluno sensibilizado e envolvido com conhecimento adquirido 

terá motivos para reter em sua memória esse conhecimento.  

Para avaliação desses significados foi realizada uma pergunta escrita, 

aberta, aplicada nas turmas T1, T2, T3, T4, T5, T6 e T7 com os alunos 

presentes. O objetivo desta atividade foi analisar as respostas e comparar os 

significados construídos pelos alunos que participaram da aplicação da UEPS 

(turmas T1, T2 e T3) com alunos das turmas onde a UEPS não foi aplicada 

(turmas T4, T5, T6 e T7). 

No CEFET-RJ são ministradas aulas teóricas e práticas no 3º ano, para  

aumentar a segurança no laboratório, as turmas são divididas em dois grupos, 

com professores diferentes. Sou professora de laboratório de metade dos 

alunos das turmas T4, T5, T6 e T7. Esses alunos estudaram o conteúdo 

isomeria com a metodologia tradicional da escola com outros três professores 

de teoria. 

A pergunta foi “Qual a importância do ensino de isomeria para 

formação do cidadão?” 

Na Figura 52 é mostrado o gráfico com a análise das respostas dos 

alunos das turmas T1, T2 e T3. 
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Figura 52 - Análise das respostas das turmas T1, T2 e T3. 

Ao analisar as respostas dos alunos observei que a maioria reconhece 

que é importante estudar isomeria e exemplifica com dados observados no dia 

a dia. Seguem transcrições de algumas respostas dos alunos: 

 “A isomeria permite distinguir compostos e suas propriedades, 

para a indústria de fármacos, por exemplo, tal distinção é 

fundamental, uma vez que justifica a ação fisiológica de um e 

a razão da não resposta do outro, essa isomeria está presente 

na indústria alimentícia, explicando os diferentes sabores dos 

flavorizantes. Enfim, é importante para compreender 

fenômenos cotidianos.” Aluno 1, Turma T1 

“A isomeria é importante, pois nos mostra as diferenças e 

comportamentos diferentes que cada molécula pode ter, sendo 

prejudicial à saúde humana, inclusive. As gorduras, por 

exemplo, a gordura cis consegue ser dissolvida e absorvida 

pelo corpo por ser fácil de ser quebrada e em temperatura 

ambiente ser líquida. Já a trans, é prejudicial a saúde, pois tem 

alto P.E. e em temperatura ambiente é sólida, causando o 

acúmulo em artérias, o que gera problemas cardíacos. Muitas 

pessoas não sabem dessas informações do porquê fazer mal, 

mas sabem que prejudica. Um simples estudo de química nos 

permite perceber o porquê de muitas coisas que são 

prejudicial à saúde.” Aluno 2, Turma T2. 

“A isomeria nos ronda em nosso cotidiano, tornando-se 

relevante para a formação de um cidadão crítico e 
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responsável. Como exemplos notáveis temos a questão 

farmacológica e a automedicação, denunciados pelas vítimas 

da talidomida – que apresenta isomeria óptica – nos anos 60, 

a isomeria óptica presente no ácido ascórbico junto à questão 

de suplementos vitamínicos e, o mais conhecido exemplo da 

gordura trans e seus impactos no organismo, explicados via 

isomeria geométrica. Nestes termos, observa-se que a 

isomeria, em especial as espaciais, penet 

ram o cotidiano moderno influenciando a indústria 

farmacêutica e de alimentos, além de abrir espaço para a 

discussão de fenômenos como a quiralidade, amplamente 

presente na natureza.” Aluno 3 Turma T3. 

Na Figura 53, é mostrado o gráfico com a análise das respostas dos 

alunos das turmas T4, T5, T6 e T7. 
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Figura 53 – Análise das respostas das turmas T4, T5, T6 e T7. 

Ao analisar o gráfico, observei que cerca de 60% dos alunos 

reconheceram que é importante aprender isomeria, porém não conseguiram 

justificar com exemplos. Algumas respostas foram transcritas abaixo. 

“Além de aprofundar nossos conhecimentos em química 

orgânica, a isomeria pode nos fazer perceber que a 

semelhança entre pessoas, objetos, etc, não necessariamente 

é dada por sua função, aparência, entre outros atributos, 

estimulando a compreensão de diversidade – não só na 

química, mas na sociedade pois  se aplica em várias 

situações.” (Aluno 1, Turma T5) 
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“A mesma é importante como qualquer outra matéria, pois 

incrementam a formação acadêmica do cidadão. No caso de 

Isomeria, nos ajuda também adentrar na matéria 

Química.”(Aluno 2, Turma T7) 

“Não consigo relacionar isomeria com a formação do cidadão 

portanto, não há importância.” (Aluno 3, Turma T6) 

“Assim como qualquer outra matéria, tanto de química como 

qualquer outra, isso contribui para a formação da pessoa, pois 

seus horizontes se expandem, sua cultura aumenta etc. E 

como diziam: Conhecimento é poder.” (Aluno 4, Turma T4) 

“É levando em conta que o carbono é a base de tudo, é 

desconcertante e ao mesmo tempo incrível quando se 

descobre que a pessoa que descobriu o diamante e o próprio 

diamante, em sua essência são constituídos de carbono.” 

(Aluno 5, Turma T4) 

“Por ser um conhecimento muito específico, e que não é 

necessário para a vida cotidiana, não tem uma grande 

relevância para formar uma pessoa cidadã.” (Aluno 6, Turma 

T7) 

Ao analisar as respostas desses alunos é possível perceber a falta de 

argumentos concretos para justificar a importância de estudar isomeria e, cerca 

de 25% dos alunos não souberam responder ou não reconhecem que estudar 

isomeria é importante para formar o cidadão.  

Ao compararmos as respostas dos alunos onde a UEPS foi aplicada, 

nas turmas T1, T2 e T3 com os alunos onde esta não foi aplicada, nas turmas 

T4, T5, T6 e T7, percebemos que os alunos que trabalharam o conteúdo com a 

UEPS conseguem relacionar o conhecimento adquirido à várias situações e 

compostos que influenciam o cotidiano do ser humano, enquanto os alunos que 

trabalharam o conteúdo de forma tradicional, apresentaram dificuldades de 

relacionar o conhecimento adquirido às situações e compostos do cotidiano, 

isto é percebido pela falta de exemplos concretos de sua importância na 

formação do cidadão. 

Retomando aos estudos da neurociência que afirma que o cérebro 

aprende o que considera importante e a Alves (2004), que diz haver um 
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desperdício de tempo com conteúdos sem aplicação no dia a dia, acredita se 

que esses alunos terão dificuldade em reter esse conhecimento pela falta de 

significados e aplicação no cotidiano. As respostas dos outros alunos estão no 

apêndice E. 

 

IV.11. A UEPS ELABORADA 

Após a verificação dos conhecimentos prévios dos alunos, passei então 

para a fase de pesquisa sobre quais passos deveria dar para construir a UEPS, 

buscava por estratégias para apresentação do conteúdo, de forma que os 

alunos vissem importância, que os alunos pudessem dizer consigo: “vou 

guardar este conhecimento porque é útil para a minha vida.” 

Segundo Moreira (2011c), um dos princípios da UEPS é que o aluno 

decide se quer aprender de forma significativa, então precisei buscar 

estratégias para apresentar o conteúdo como algo muito importante para a vida 

humana, esta foi a fase mais difícil, além disso, pela minha experiência em sala 

de aula, percebia algumas dificuldades dos alunos, como a transposição de 

estruturas 2D para 3D, a linguagem científica muito distante da linguagem do 

cotidiano. 

Para minimizar a falta de habilidade visuoespacial dos alunos, busquei a 

estratégia de construção de modelos moleculares por requerer maior 

comprometimento do cérebro (COSENZA; GUERRA 2011), por integrar 

pensamento, sentimento e ação (MOREIRA, 2011c), por estimular a prática, e 

pela possibilidade de realizar esta atividade em grupo, então escolhi alguns 

compostos orgânicos presentes no cotidiano, para que os alunos construíssem 

maquetes.  

Como os alunos vivem cercados por novas tecnologias, resolvi buscar 

um recurso para trabalhar com esta tecnologia, busquei um software de uso 

livre para construção de modelos moleculares, com esse programa podemos 

construir fórmulas estruturais e espaciais de compostos, ajudando os alunos 

transporem estruturas 2D para 3D. Esse recurso foi apresentado em sala e 

disponibilizado para os alunos usarem em seus computadores em casa, usado 

em sala durante as aulas teóricas de isomeria espacial. 



77 
 

Ainda assim, faltavam significados que motivassem os alunos nessa 

atividade. Quando escuto a palavra “isomeria”, o meu cérebro 

instantaneamente me remete a “talidomida” que é um medicamento, então 

pensei: por que não associar o conteúdo isomeria à saúde? Saúde é um tema 

importante para todo ser humano, ninguém quer adoecer e morrer, dessa 

forma, eu escolhi trabalhar com os cinco temas do trabalho de pesquisa. 

Esse trabalho necessitava de atividades de longa duração porque 

segundo Cosenza e Guerra (2011) quanto maior o tempo, uma informação 

permanecer acessível no cérebro, maior será o número de sinapses realizadas. 

Então foi proposta a atividade das entrevistas com alunos, professores e 

funcionários para atender este requisito. Segundo Moreira (2011c), as 

situações-problema dão sentido a novos conhecimentos e podem ser usadas 

como organizadores prévios. 

As situações-problema devem ser apresentadas em níveis crescentes 

de complexidade, para isso, o trabalho foi dividido em várias etapas com prazo 

de realização estipulado, que deveriam ser executadas pelos alunos, fora da 

sala de aula, enquanto isso, o conteúdo isomeria era trabalhado em sala de 

aula, e dava suporte à pesquisa. A pesquisa alimentava as aulas com 

informações adquiridas pelos alunos.   

A avaliação da UEPS foi realizada através da apresentação do trabalho 

de pesquisa, e entrevistas com os grupos, questionário com os alunos, e 

apresentação dos trabalhos na feira EXPOTEC/2014. Em todas as etapas 

pode-se observar o envolvimento, a alegria e a participação ativa dos alunos.  

Para Moreira (2011c) a UEPS será considerada aprovada se o 

desempenho dos alunos mostrarem evidências de aprendizagem significativa, 

captação de significados, compreensão, capacidade de explicar, de aplicar o 

conhecimento para resolver questões-problema. Além dos resultados 

mostrados até aqui, o conhecimento adquirido pelos alunos foi usado durante a 

EXPOTEC/2014 para conscientizar os visitantes sobre alguns cuidados com a 

saúde e sua relação com o conteúdo isomeria. 
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Essa UEPS é o produto da minha Dissertação de Mestrado, se encontra 

no Apêndice I, e será disponibilizada na internet para que outros professores 

possam utilizar e testar.  

Além das aulas mencionadas no resumo da UEPS, mostrado na Tabela 

5, foram ministradas aulas de laboratório e aulas de resolução de exercícios do 

livro texto e exercícios preparatórios para o ENEM, que juntas completaram o 

cronograma das atividades. Cada aula tem duração de 50 minutos. 

Tabela 5 – Resumo da UEPS 

Etapa Atividade Desenvolvida Objetivo Tempo gasto 

1 Aplicação da Diagnose. Investigar conhecimentos prévios. 30 minutos 

2 Exibição do vídeo Fármaco e 

Discussão. 

Organizador prévio do conteúdo.  1 aula 

3 Proposta do trabalho de 

pesquisa. 

Criar a primeira situação 

problema, formar subsunçores. 

20 minutos 

4 Aula Expositiva Isomeria Plana e 

análise das perguntas para 

entrevista. 

Exposição dialogada da isomeria 

constitucional. 

2 aulas 

6 Aula expositiva e dialogada do 

conteúdo isomeria geométrica 

com o uso de recurso didático. 

Apresentação dos gráficos com 

os dados da entrevista. 

Exposição dialogada do conteúdo 

e o uso do software para facilitar 

a visualização tridimensional. 

2 aulas 

7 Experimentação através do uso 

de saches, maquetes do 

limoneno e utilização software. 

Aula expositiva de isomeria 

óptica. Trabalho de Pesquisa, 

construção de maquetes e 

apresentação. 

Criar a segunda situação 

problema. Exposição dialogada 

do conteúdo isomeria óptica. 

2 aulas 

8 Apresentação do trabalho de 

pesquisa, questionário e 

entrevistas. 

Avaliar a presença de 

significados. 

4 aulas 

9 Feira de Ciências – 

EXPOTEC/2014 

Socialização do Conhecimento, 

avaliar a presença de 

significados. 

3 dias*4 

 
                                                           
4 A EXPOTEC é uma Feira de Ciências que ocorre anualmente na Semana de Ciência e 

Tecnologia, e todo Projeto deve ser apresentado durante todos os dias da Feira, portanto fora 

da sala de aula e sem comprometer a carga horária das aulas. 
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V. CONCLUSÃO  

 
Este trabalho de pesquisa teve como objetivo desenvolver uma Unidade 

de Ensino Potencialmente Significativa (UEPS) para facilitar o processo ensino-

aprendizagem do conteúdo Isomeria Espacial, este projeto foi desenvolvido 

com alunos do terceiro ano do Ensino Médio, em uma Escola Técnica, o 

CEFET-RJ. 

A bíblia nos diz em Romanos capítulo 12 e versículo 7:”... Aquele que 

ensina tenha dedicação”. O primeiro ponto que desejo comentar é sobre a 

dedicação necessária para realizar este trabalho de pesquisa, que me exigiu 

um grande tempo, debruçada sobre livros, no computador pesquisando ou 

escrevendo, lendo artigos, pensando sobre como conduzir esse trabalho. 

Ensinar, construir conhecimento é uma atividade genial, entretanto exige 

comprometimento e dedicação do professor que precisa despertar o interesse 

dos alunos para aprender. 

As novas tecnologias estão presentes em nossa sociedade de tal 

maneira que é difícil se imaginar sem um celular ou computador. Hoje é 

essencial para o professor refletir sobre a prática pedagógica, investir em 

pesquisa na área de ensino e buscar novas estratégias para construção do 

conhecimento, o professor não pode ser um mero transmissor de informações, 

este precisa ser motivador e mediador no processo ensino-aprendizagem. 

Este trabalho foi elaborado em cinco competências, capacidade ou 

aptidão de resolver determinados problemas, (1) fez uso da linguagem 

científica, e usou conceitos para compreensão de fenômenos, (2) produção 

tecnológica de fármacos de alimentos contendo gordura trans, (3) selecionar, 

organizar, e interpretar os dados, (4) representar informações de formas 

diferentes e conhecimentos disponíveis em situações concretas para construir 

argumentação, (5) recorrer aos conhecimentos desenvolvidos na escola para 

intervenção solidária na realidade, respeitando os valores humanos. 

A neurociência contribuiu com essa pesquisa com informações sobre 

como o cérebro guarda uma informação, como estimular o cérebro a guardar 

essa informação, como motivar os alunos nessa busca e construção do 
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conhecimento, buscar sensibilizar várias áreas cerebrais com uma mesma 

informação, deixar que o aluno seja protagonista, buscar temas que se 

relacionem com o cotidiano, todas essas informações foram imprescindíveis na 

escolha das atividades realizadas dentro e fora da sala de aula. 

O Pragmatismo de John Dewey defende um ensino que une a teoria à 

prática, ou seja, na filosofia de Dewey o aluno aprende com objetivo de realizar 

as atividades, o que é bem interessante por oferecer ao aluno um motivo para 

aprender. Essa filosofia foi trabalhada com os alunos e o resultado foi muito 

satisfatório, os alunos receberam as instruções para realização de uma 

pesquisa, a cada etapa os alunos vivenciavam problemas a serem resolvidos, o 

embasamento para a resolução dos problemas estava nas aulas teóricas, e à 

medida que aconteciam ajudavam a solucionar esses problemas.  

Na Teoria da Aprendizagem Significativa, Ausubel destaca a importância 

de investigar conhecimentos prévios, e que novas informações são ancoradas 

nos subsunçores de forma organizada e obedecendo a uma hierarquia. Buscar 

um significado para o conhecimento facilita o processo de ensino-

aprendizagem, quando o aluno entende porque está estudando determinado 

conteúdo e consegue ver utilidade nesse estudo, “desbloqueia” o cérebro que 

“se abre” para o conhecimento. 

As situações-problema foram apresentadas em níveis crescente de 

dificuldades, começamos com uma pesquisa teórica sobre um tema 

relacionado a saúde, depois a construção de perguntas para uma  entrevista, 

realização das entrevistas, organização desses dados em um gráfico, 

construção de maquetes de pares isômeros, criar uma apresentação em Power 

Point para apresentação na sala de aula e apresentação na EXPOTEC/2014.  

Em todas essas etapas percebi um envolvimento crescente dos alunos, 

uma disponibilidade na participação das atividades que me surpreendeu, e os 

papéis professor-aluno algumas vezes inverteram-se, inicialmente o projeto 

culminaria com a apresentação dos grupos em sala de aula, a participação na 

EXPOTEC foi uma sugestão do aluno 1 da turma T1. A inscrição do Projeto 

“Isomeria e Saúde” na feira, contou com a participação do aluno 2 da turma T2 

que procurou o Departamento responsável e passou para o professor os 

Regulamentos para participação. 
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Apresentar o conteúdo de forma contextualizada, problematizada, de 

forma que o aluno reconheça sua importância e que relacione com o cotidiano 

facilita a construção do conhecimento de forma significativa. O uso do software 

na construção de moléculas facilita a visualização tridimensional e a construção 

de maquetes promove a apropriação do conteúdo. 

As pesquisas e entrevistas permitiram aos alunos observar a relação 

dos compostos estudados com o cotidiano da comunidade escolar. Eles 

perceberam que muitas vezes a falta de conhecimento pode trazer danos ao 

homem, como o uso indevido de medicamentos no caso da talidomida, e 

também que a ingestão de determinados alimentos podem trazer benefícios ou 

malefícios a saúde.  

Estas e outras observações possibilitaram uma mudança de atitude 

diante do conteúdo ensinado, o que levou a uma melhora significativa na 

aprendizagem tornando-a prazerosa e útil para a sua formação. Com isso foi 

possível concluir que trabalhar o conteúdo Isomeria Espacial utilizando a UEPS 

facilita o aprendizado, gerando aulas mais dinâmicas que estimulam o 

interesse pelo conhecimento. 
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APÊNDICE A - DIAGNOSE 

 

1- Complete o quadro abaixo: 

 
FÓRMULA  MOLECULAR 

 

 
FÓRMULA  ESTRUTURAL 

 
NOME 

 
H2O                                                                                                                

 
 

CO2     
 
 
 

C2H6O 
 
 
 

C2H2Cℓ2 
 
 
 

 
 
 
 
 

O=C=O    
 
 
 
 
 
 
 

 
ÁGUA 

 

 

2- Análises são os processos e reações que permitem determinar a estrutura de uma 

dada substância, a etapa que determina quais são os elementos químicos e quanto há 

de cada elemento numa substância é denominado análise elementar, que se divide 

em qualitativa (identificação de elementos químicos) e quantitativa (dosagem dos 

elementos que foram identificados). Realizar uma análise elementar é suficiente para 

identificar uma substância? Por que? 

 

 

3- Escreva o nome dos compostos e coloque os compostos abaixo em ordem 

crescente de ponto de ebulição. Justifique. 

CH3

CH3

               CH3

CH3

              

O

OH

O

OH

            

O

OH

O

OH  

 

           A                                   B                                       C                                        D 

Ordem: ______ < _______<  _______< _______ 
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Os compostos são iguais? 

 

 

 

 

4- Complete as valências do carbono 1 com os grupos:  −H, −CH3, −OH, −COOH 

                    (1)                                                                                                                

(2) 

(1)  

                                                                                                                                          
   

 

Inverta a ordem de dois grupos e 

complete as valências do carbono 

2 
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APÊNDICE B - INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO TRABALHO DE 

PESQUISA 

TRABALHO ISOMERIA 

TEMA: GORDURA TRANS NA ALIMENTAÇÃO 

PESQUISA: O que é gordura trans? Em quais alimentos a gordura trans está 

presente? Quais os malefícios desta gordura para o nosso corpo? 

TRABALHO:  

- Elaborar entrevista para alunos, professores e funcionários da escola para saber se 

na alimentação diária está presente a gordura trans. 

- Colocar esses dados em um gráfico. 

- Construção de maquetes com bolas de isopor e palito de madeira do composto cis e 

composto trans (ácido oleico e ácido elaídico). 

- Apresentação em forma de seminário. 

 

TRABALHO ISOMERIA 

TEMA: OBESIDADE E O USO DE ADOÇANTES (ASPARTAME). 

PESQUISA: O que é obesidade? Quais são os problemas físicos e emocionais 

causados pela obesidade? Malefícios e benefícios no uso de adoçante 

TRABALHO: 

- Elaborar entrevista com alunos, funcionários e professores da escola sobre uso de 

adoçante? Investigar o Índice de massa corporal.  

- Montar um gráfico com os dados. 

- Construção de maquetes com bolas de isopor e palito de madeira do par de 

enantiômeros da asparagina. 

- Apresentação em forma de seminário. 

 

TRABALHO ISOMERIA 

TEMA: ESTRESSE E ADRENALINA 

PESQUISA: O que é o estresse? Como o estresse interfere na saúde física e 

emocional? O que é adrenalina? Como a adrenalina age no corpo humano? 
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TRABALHO: 

- Elaborar entrevista com alunos, funcionários e professores da escola sobre o que 

provoca estresse? 

- Montar um gráfico com os dados. 

- Construção de maquetes com bolas de isopor e palito de madeira do par de 

enaniômeros da adrenalina. 

- Apresentação em forma de seminário. 

 

TRABALHO ISOMERIA 

TEMA: ÁCIDO ASCÓRBICO (VITAMINA C) 

PESQUISA: O que é a vitamina C? Em que alimentos encontramos vitamina C? Quais 

são os benefícios de sua ingestão?  

TRABALHO: 

- Elaborar entrevista com alunos, funcionários e professores da escola sobre alimentos 

onde a vitamina C está presente.  

- Montar um gráfico com os dados. 

- Construção de maquetes com bolas de isopor e palito de madeira dos enantiômeros 

vitamina c. 

- Apresentação em forma de seminário. 

 

TRABALHO ISOMERIA 

TEMA: MEDICAMENTOS E A TALIDOMIDA. 

PESQUISA: O que é a talidomida? Legislação de medicamento, órgãos reguladores. 

TRABALHO: 

- Elaborar entrevista com alunos, funcionários e professores da escola para saber o 

comportamento das pessoas frente ao uso medicamentos.  

- Montar um gráfico com os dados. 

- Construção de maquetes com bolas de isopor e palito de madeira dos  enantiômeros 

da talidomida.  

- Apresentação em forma de seminário. 
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APÊNDICE C - TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS REALIZADAS PELOS 

ALUNOS 

ENTREVISTAS 

O número de perguntas, o tipo aberta ou fechada, uso ou não de 

formulário foi escolha de cada grupo. Abaixo tem-se as transcrições das 

entrevistas realizadas pelos grupos do Trabalho de Pesquisa. 

Grupos: Obesidade e Aspartame 
 
Turma T1- A entrevista foi composta por cinco perguntas abertas. 
 
1) Você sabe o que é aspartame? 

Alunos:  Sim - 69%  Não – 31% 
Funcionários: Sim – 35%    Não – 65% 
 
2) Você sabe o que é adoçante? 

Alunos: Sim – 100% 
Funcionários: Sim – 100% 
 
3) Você acha que o uso do adoçante é mais benéfico para a saúde do que o do 

açúcar? 

Alunos: Não – 53%    Sim - 38%     Depende – 9%  
Funcionários: Não – 45%   Sim – 45%  Depende – 10% 
 
4) Você conhece os riscos do excesso de utilização do adoçante?  
Alunos : Sim – 7%   Não: 93% 
Funcionários: Sim - 40%  Não – 60% 
 
5) Você acha que está acima do peso? 

Alunos: Sim – 29%  Não – 71% 
Funcionários: Sim – 60%  Não – 40% 
 
Resultado - Índice de acerto da pergunta 5 (Segundo IMC) : 
Alunos: Acertou – 85%  Errou – 15% 
Funcionários: Acertou – 70%  Errou – 30%  
 
Resultado – Situação IMC 
Alunos: Abaixo - 5%  Ideal – 82%  sobrepeso – 9% obeso – 4% 
Funcionários:  Ideal – 45%  sobrepeso – 40%  obeso- 15% 

 

Turma T2 – A entrevista foi composta por 7 perguntas fechadas. 

1)Você conhece pessoas obesas ou acima do peso? 
Não – 1%  Sim – 99% 
 
2)Qual fator você considera mais influente para uma pessoa se tornar obesa?” 
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Falta de educação alimentar – 50% 
Falta de exercícios físicos – 19% 
Genética – 15% 
Distúrbios psicológicos – 11% 
Doenças endócrinas – 5%  
 
3)Com que frequência você pratica atividade física? 
Diariamente – 10% 
Três vezes por semana – 25% 
Uma vez por semana – 25% 
Quinzenalmente – 5% 
Mensalmente – 2% 
Não pratico – 33% 
 
4)Você sabe o que significa IMC?” 
Não – 6%   Sim – 94% 
 
IMC – Geral 
Abaixo- 5%  Peso Normal – 62%  Acima do Peso – 24% Obeso – 9% 
 
IMC – Estudantes 
Abaixo do Peso – 7% Normal – 75%  Acima do Peso – 16%  Obeso – 2% 
 
IMC – Servidores 
Peso Normal – 36%  Acima do Peso - 40% Obesos - 24% 
 
5)Como você definiria sua alimentação? 
Prejudicial – 16% Normal – 68%  Saudável – 16% 
 
6)Para adoçar sua bebida, você prefere: 
Açúcar - 71% Adoçante – 9% Não adoçar – 20% 
 
7)Você acredita que o uso de adoçante pode acarretar algum malefício à 
saúde? 
Sim – 48%  Não – 11%  Talvez – 41% 
 

Turma T3 – a entrevista 7 perguntas abertas e fechadas. 

1) Qual seu peso? 
2)Qual sua Altura? 
Aluno: Abaixo do Peso – 3% Magro - 28%  Peso Ideal – 48% Sobre Peso – 
21%   
Funcionário: Abaixo do peso – 5% Peso Ideal – 38% Sobre Peso – 47% Obeso 
– 10% 
 
3)O que você se considera?  
Aluno: Abaixo do Peso – 3% Magro - 28%  Peso Ideal – 48% Sobre Peso – 
21%   
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Funcionário: Abaixo do peso – 2% 1% Magro- Peso Ideal – 42% Sobre Peso – 
42% Obeso – 16% 
Relação de acertos e erros.  
Alunos: Acertos-  61%    Erros- 31% 
Funcionário: Acertos-82%      Erros-18% 
 
4)Você pratica atividades físicas? 
Alunos: Sim-  59%    Não- 41% 
Funcionário: Sim-37%      Não-63% 
 
5)Você se preocupa com a sua alimentação? 
Alunos: Sim-  64%    Não- 25%  Parcialmente – 11% 
Funcionário: Sim-81%      Não-11% Parcialmente – 8% 
 
6)Você consome produtos DIET ou LIGHT? 
Alunos: Sim-  68%    Não- 32% 
Funcionário: Sim-37%      Não-63% 
 
7)Você sabe o que é Aspartame? 
Alunos: Sim-  20%    Não- 80% 
Funcionário: Sim-87%      Não-13% 
 

Grupos: Medicamentos e Talidomida 

Turma T2- a entrevista foi composta por 6 perguntas fechadas.  
 

1) Tem o hábito de ler a bula dos medicamentos que consome? 

Alunos: Sim –  18%   Não – 54%   Às vezes – 28%  
Funcionários: Sim – 50%   Não –33%   Às vezes- 17% 
 

2) Costuma verificar a validade dos medicamentos? 

Alunos: Sim –  61%   Não – 28%   Às vezes – 11%  
    Funcionários: Sim – 67%   Não –22%   Às vezes- 11% 

 
3) Costuma se automedicar sem orientação de especialistas? 

Alunos: Sim –  31%   Não – 69%    
     Funcionários: Sim – 43%   Não –57%    

 
4) Já sofreu algum efeito colateral por algum medicamento? 

Alunos: Sim –  31%   Não – 69%    
     Funcionários: Sim – 43%   Não –57%    

 
5)Quantas vezes por semana costuma ingerir medicamentos para dores? 
Alunos: Menos de uma vez – 56% De 1 a 2 vezes – 18%  De 3 a 4 vezes- 
2%  Mais de 4 vezes -4%  
Funcionários: Menos de uma vez – 60% De 1 a 2 vezes – 14%  De 3 a 4 
vezes- 13%  Mais de 4 vezes -13%  
 
6) Conhece o medicamento Talidomida?  

 Alunos: Sim –  17%   Não – 83%    
     Funcionários: Sim – 50%   Não –50%    
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Turma T3 – A entrevista foi composta por 3 perguntas fechadas. 

1) Você se prescreve? 
Alunos: Sim - 14,3% Não – 85,7% 
Professores de Ciências:12,5% Não – 87,5% 
Professores de outras Áreas: 12,5%  Não – 87,5% 
Técnicos Administrativos: 6,3%  Não – 93,7% 
 
2) Algum amigo ou parente já lheu recomendou um medicamento? 
Alunos: Sim – 95,9% Não – 4,1% 
Professores de Ciências:87,5% Não – 12,5% 
Professores de outras Áreas: 93,8%  Não – 6,2% 
Técnicos Administrativos: 87,5%  Não – 12,5% 
 
3) Se sim, isso se dá de modo regular? 
Alunos: Sim – 83% Não – 17% 
Professores de Ciências:57,1% Não – 42,9% 
Professores de outras Áreas: 43,3%  Não – 56,7% 
Técnicos Administrativos: 14,3%  Não – 85,7% 

 

Grupos:  Estresse e Adrenalina 

Turma T1- a entrevista foi composta por 5 perguntas fechadas. 

1) Você se considera uma pessoa estressada? 
Alunos: Sim - 59%  Não – 41% 
Funcionários: Sim – 50%  Não – 50% 
 
2) Você toma ou já tomou algum tipo de medicamento para controlar o 
estresse? 
Alunos: Sim - 3%  Não – 97% 
Funcionários: Sim – 28%  Não – 72% 
 
3) Você sabe quais os malefícios causados pelo estresse? 
Alunos: Sim - 39%  Não – 67% Mais ou menos – 4% 
Funcionários: Sim – 28%  Não – 72% 
 
4) Que fatores lhe deixam estressado? 
Alunos: Amigos – 28%  Transporte público – 14%  Família – 10%  Jogos-10% 
Políticas – 7%  Trabalho – 14%  Falta de comida – 7%   Nada - 7%  Outros – 
3% 
Funcionários: Trânsito – 19%  Falta de Tempo – 19%  problemas no trabalho – 
19%  Falta de dinheiro -12% Planejameno – 13%  Contas – 6%  Política – 6% - 
Outros-  6%  
 
5)Pratica alguma atividade? 
Alunos: Sim – 6%  Não - 94% 
Esporte-17%  Leitura - 31% Caminhada – 9%  Ouvir música – 22%   Jogos – 
22% Dormir – 9% Comer – 9%  Outros – 9% 
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Funcionários: Sim – 25%  Não – 75% 
Ioga-23 % Esportes-22%  Caminhada-22%  Ouvir música-11%  ver filmes-11% 
outros-11% 
 
Turma T2 
1)Você sabe o que é adrenalina ? 
Alunos: Sim-126    Não- 6 
Funcionários: Sim-21  Não- 7 
 
2)Os sintomas do estresse, na pesquisa: 
Alunos – 84,85% erraram 
Funcionários – 92,86% erraram 
 
3)Já tentaram diminuir o estresse?” 
Alunos – Sim - 72,17%  
Funcionários – Sim - 73,08%  
 
 
Turma T3 - A entrevista composta por 4 perguntas fechadas. 

 68 Pessoas Entrevistadas 
 
Sexo: 
Feminino-  22    Masculino- 46 
 
1) Qual o período do dia você considera mais estressante? 
Manhã-40%    Tarde-32%    Noite-28%  
 
2) Cargo ocupado na instituição CEFET- RJ? 
Aluno- 79% Ex-aluno- 6%  Professor-10%   Servidor-4% 
 
3) Qual a sua idade? 
De 14 a 17-36   De 18 a 25- 21   De 26 a 35-3    De 36 a 45 - 2    De 46 a 60-4     
Mais de 60-2 
 
4) O que faz para aliviar o estresse? 
Fumar- 53,2%   Dormir-13,3%  Conversar-6,7% Meditar –6,7%  uso de drogas 
lícitas-6,7% 
 

Grupos:  Vitamina C (Ácido Ascórbico)  

Turma T1 – A entrevista composta por 5 perguntas fechadas. 

1) Você acha que o Consumo de Vitamina C em excesso pode acarretar algum       
problema?  
Alunos: Sim- 19%     Não- 81% 
Funcionários: Sim -29%   Não-79%   
 
2) Você conhece algum problema relacionado a falta de Vitamina C ? 
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 Alunos: Sim- 32%     Não- 68%  Escorbuto-40%   Baixa imunidade-60% 
Funcionários: Sim -67%   Não-33% Escorbuto-25%   Baixa imunidade-75% 
 
 
3)Você costuma ingerir comprimidos de Vitamina C sem orientação médica ?  
Alunos: Sim- 58%     Não- 42% 
Funcionários: Sim -33%   Não-67%   
 
4)Quando há necessidade de reposição de Vitamina C, você opta pelo meio 
natural ou por produtos industrializados ?  
Alunos: Industrializados- 48%  Meio natural-52% 
Funcionários:  Industrializados- 83%  Meio natural-17% 
 
5) Você conhece algum alimento rico em Vitamina C ?  
Alunos: Sim- 90%     Não- 10% 
Funcionários: Sim - 33%   Não - 67%   

 

Turma T2 – A entrevista  com 8 perguntas fechadas. 

Idade: 15-25 - 118    26-40 - 22    40-60 - 10    acima de 60 - 7    até 15 – 7 
Grupo: Aluno/Ex-aluno-  71  Professor/Funcionário- 32   Não sou do CEFET- 61 
 
1)Você sabia que a vitamina C é muito importante para o nosso sistema 
imunológico? 
Aluno/Ex-aluno: Sim - 69   Não - 1   
Professor/Funcionário: Sim - 28   Não - 4   
Não sou do CEFET: Sim - 57   Não – 4 
 
2) Você sabia que vitamina C ajuda a emagrecer e evita o envelhecimento da 
pele?”   
Aluno/Ex-aluno: Sim - 27  Não - 43  
Professor/Funcionário: Sim - 16   Não - 16   
Não sou do CEFET: Sim - 31   Não – 30 
 
3) Você ingere alimentos que contenham vitamina C?” 
Aluno/Ex-aluno: Sim - 41  Sim, bastante - 15  Não – 4   Não sei - 10 
Professor/Funcionário: Sim - 12  Sim, bastante -16   Não – 0   Não sei-4 
Não sou do CEFET: Sim - 36  Sim, bastante -12   Não – 4   Não sei – 9 
 
4) Você toma suplementos vitamínicos que contenham vitamina C? 
Aluno/Ex-aluno: Sim - 33  Não - 37  
Professor/Funcionário: Sim - 12   Não - 20   
Não sou do CEFET: Sim - 25  Não – 36 
 
5) Com qual frequência? 
Aluno/Ex-aluno: Nunca - 21  Diariamente - 9 Apenas quando doente-32 Uma 
vez por semana-8 
Professor/Funcionário: Nunca - 24  Diariamente - 8  
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Não sou do CEFET: Nunca - 26 Diariamente - 10 Apenas quando doente-16 
Uma vez por semana – 9 
 
6) Acha importante a opinião de um médico para tomá-los? 
Aluno/Ex-aluno: Sim - 36  Não - 34  
Professor/Funcionário: Sim - 24   Não - 8   
Não sou do CEFET: Sim - 34  Não – 27 
 
7) Você sabia que o nosso corpo não produz Vitamina C? 
Aluno/Ex-aluno: Sim - 39  Não - 31  
Professor/Funcionário: Sim - 16   Não - 16 
Não sou do CEFET: Sim - 35  Não – 26 
 
8) Você sabia que o excesso de vitamina C pode causar problemas nos rins? 
Aluno/Ex-aluno: Sim – 27 Não - 43  
Professor/Funcionário: Sim - 16   Não - 16 
Não sou do CEFET: Sim - 27  Não – 34 
 

Turma T3 – A entrevista composta por 5 perguntas fechadas. 

1)Você conhece alimentos que contenham vitamina c? 
Aluno: Sim- 33    Não-8 
 
2) Você conhece alguns ou todos os benefícios da vitamina c? 
Aluno: Sim- 35    Não-6 
 
3) Você se preocupa em ingeri-la rotineiramente? 
Aluno: Sim- 14    Não-27 
 
4) Você sabe de qual maneira o consumo de vitamina c é mais eficiente? 
Aluno: Artificialmente  - 10    Não sei - 7 Naturalmente – 24 
 
5)  Sabe o porquê da vitamina C ser ligada ao combate à gripe e ao resfriado? 
Aluno: Sim- 14    Não-27 
Funcionário: Sim - 5   Não – 4 
 
Todos os servidores alegaram conhecer alimentos que contêm vitamina C e, 
além disso, afirmaram saber pelo menos um benefício dela para o organismo.  
 
 
Grupos Gordura Trans na Alimentação 
 
Turma T1- A entrevista formada por 5 perguntas fechadas. 
 
1)Dos alimentos abaixo quais e com que frequência você se alimenta? 
Biscoito Salgado:22 – 3 vezes por semana/13- 1vez semana 
Pipoca de microondas:15- 1 vez semana 
Pizza e salgados congelados:10- 3 vezes semana 
Manteiga vegetal ou margarina em barra:15- 3vezes semana 
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Creme para café: 1-1 vez ao mês 
Glacê pronto para o uso: 1-1 vez ao mês 
  
2) Você conhece alguma alternativa a gordura trans? 
Alunos :Sim- 65%  Não-20% Não respondeu-15% 
Funcionário: Sim- 70%  Não-30% 
 
3) Você sabe que a gordura trans é prejudicial a saúde. Então, na sua opinião, 
é vantajoso o uso da mesma? 
Alunos :Sim- 55%  Não-31% Não respondeu-14% 
Funcionário: Sim- 29%  Não-42% Não respondeu-29% 
 
4) Você conhece as consequências do consumo excessivo de gordura trans 
para o nosso organismo? 
Alunos :Sim- 53%  Não-34% Não respondeu-12% 
Funcionário: Sim- 72%  Não-24% Não respondeu-4% 
 
5) Você considera a substituição da gordura trans algo positivo, mesmo 
sabendo das consequências da falta da mesma nos alimentos? 
Alunos :Sim- 53%  Não-34% Não respondeu-13% 
Funcionário: Sim- 35%  Não-65%  
 
Turma T2 - A entrevista formada por 5 perguntas fechadas. 

1) Você sabe o que são gorduras trans? 
Alunos: Sim - 41  Não -11 
Funcionários: Sim – 71%  Não- 29% 
 
2) Você consome manteiga quantos dias na semana? 
Alunos: de 1 a 2 dias -12     de 3 a 4 dias- 15      de 5 a 7 dias - 14   Nunca – 11 
Funcionários: de 1 a 2 dias -29%     de 3 a 4 dias- 14%      de 5 a 7 dias – 29%   
Nunca – 29% 
 
3) Qual(is) das doenças abaixo você acha que as Gorduras Trans podem 
causar quando houver excesso de seu consumo? 
Alunos: Todas as anteriores:22     Diabetes: 1  Aumento do colesterol ruim:29 
Funcionários: Todas as anteriores:43%     Diabetes: 4%  Aumento do colesterol 
ruim:43% 
 
4) Você acha que elas estão presentes em maior quantidade nos alimentos: 
Alunos: doces- 15  salgado-37 
Funcionários:  doces- 29%  salgado-71% 
 
5) Qual a quantidade de Gorduras Trans recomendada para consumo diário? 
Alunos: Menos de 2G- 33 Mais de 5G-6  Mais de 10G-1  Exatamente 0,5G-12 
Funcionários: Alunos: Menos de 2G- 295 Mais de 5G-295  Mais de 10G-0  
Exatamente 0,5G-43% 

 

Turma T3 - A entrevista formada por 5 perguntas abertas e fechadas. 
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1) Quantas vezes por semana você pratica atividade física? 

0 – 43%    1- 19%  2 – 13%    3 ou mais – 28% 
 

2) Você possui conhecimento do que seja gordura trans e quais seus malefícios ou 
benefícios para a saúde? 

Não possuo conhecimento – 0%Já ouvi falar, mas não possuo total 
conhecimento-66%  Possuo conhecimento sobre esse tipo de gordura – 
34% 
 

3) Atribua zero para ingestão destes alimentos listados quando nunca consumidos 
e cinco para consumo diário em quantidade elevada: 

0 - 44%     5- 55%  
 

4) Quantos kg você gostaria de perder para enquadrar-se no peso ideal? 

0 – 28%   1-5 – 16%  6 a 10 – 28%  mais de 10 – 28% 
 

5) Você apresenta algum problema cardiovascular?   

Inflamação ou obstrução das artérias – 9% 
Infarte – 0% 
Derrame – 0% 

       Não possuo – 29%  
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APÊNDICE D - ENTREVISTAS COM OS GRUPOS PARA AVALIAR A 

METODOLOGIA 

 Entrevistas com os grupos  

Diante das ferramentas trabalhadas e da metodologia seguida, após 

a realização do Trabalho de Pesquisa foi realizada com os grupos uma 

entrevista composta por duas perguntas abertas, essas entrevistas foram 

filmadas. Abaixo estão as transcrições dessas respostas. 

Pergunta 1: Associar o conteúdo isomeria espacial a um assunto do  cotidiano 

facilitou a aprendizagem? 

Pergunta 2: Usar o software e construir a maquete ajudou a perceber a 

diferença na estrutura do par de enantiômeros e a identificar o carbono 

assimétrico? 

Grupos: Obesidade e Aspartame 

Turma  T1 - Resposta1: Sim.Resposta 2: Sim. 

Turma T2 - Resposta 1: Demais, facilitou muito, a gente observa no espaço 

como a molécula se comporta. 

Resposta 2: Eu achei que facilita um pouco porque a gente consegue perceber 

a estrutura da molécula e dos átomos e tudo. 

Turma T3 - Resposta1: Sim. Resposta 2: Sim. 

 

Grupos: Medicamentos e Talidomida 

Turma T1 - Resposta 1: Sim, bastante. 

Resposta 2: Sim, de certa forma sim. 

Professor-pesquisador:Por que de certa forma? 

Resposta: Porque deu muito trabalho. 

Turma T2 - Resposta 1: Sim, eu acho que sim, embora a talidomida tenha 

repercutido mais no século passado o fato de estar um pouco mais presente no 

nosso cotidiano ficou muito mais fácil da gente entender do que algo que está 

totalmente distante do nosso cotidiano. 

Resposta 2: Eu acho que sim, ver a representação plana disso não significa 

tanto quanto pegar a maquete e observar em 3D a molécula, você observa 

muito mais características dessa molécula. Foi engraçado, nos surpreendeu, 

assim na hora de armar dá pra ver a dificuldade do composto se arrumar na 

sua formação estrutural, muito mais difícil do que algo que é a estrutura plana. 
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Turma T3 - Resposta1: Sim. Resposta2: Sim. 

 

Grupo: Estresse e adrenalina 

Turma T1-Resposta 1: Sim. Resposta 2: Sim 

Turma T2 - Reposta 1:Sim, facilitou um pouco porque agora a gente consegue 

ver que não é toda a molécula que atua no nosso organismo, mesmo que 

sejam bastante parecidas, e é uma maneira de dar significado a isomeria, não 

é “toma, isomeria” a gente vê a aplicação. 

Resposta2: Facilitou porque no quadro você não tem uma visão tridimensional, 

parece que tudo se encaixa certinho, e na maquete dá pra perceber que fica do 

lado contrário e não tem nada a ver uma com a outra, é a visão de  

tridimensionalidade. 

Turma T3 - Resposta1: Sm. Resposta 2: Sim. 

 

Grupos: Vitamina C 

Turma T1- Resposta 1: Sim.Resposta 2: Sim. 

Turma T3 - Resposta1: Sim. Resposta2: Sim. 

Professor: Querem justificar? 

Resposta: Deu pra sobrepor a molécula, a diferença das ligações. 

 

Grupos: Gordura Trans na Alimentação 

Turma T1- Resposta1: Sim. Resposta2: Sim. 

Turma T2 - Resposta 1: Ajudou porque uma coisa que a gente questiona toda 

vez que a gente precisa aprender a matéria é a gente está estudando isso a 

gente está fazendo uma prova mas pra que isso vai servir pra nossa vida, 

quando você vê o modo como essas moléculas se encaixam e formam o 

composto você está vendo apenas bolinhas que são os carbonos, mas quando 

você vê o que isso muda na alimentação, no seu dia a dia, no seus hábitos 

alimentares, isso toma uma proporção totalmente diferente porque aí vira uma 

coisa do cotidiano e que você vai usar e não só para o professor de química 

mostrar no quadro ou o biotecnólogo tentar fazer alguma coisa mais prática, a 

química se torna útil pra todos os estudantes e a gente pode passar pra nossas 

famílias hábitos melhores isso faz muita diferença. 

Resposta 2: Sim, facilitou porque agora a gente consegue ver nitidamente a 

diferença do cis e do trans, antes no quadro você não consegue ver a 

diferença, parece que eles são a mesma coisa. 

Turma T3 -  Resposta 1:Sim.Resposta 2: Sim 
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Nestas entrevistas, todos os grupos atestaram que a construção das 

maquetes e o uso do software, facilitaram a aprendizagem do conteúdo por 

ampliar a visualização tridimensional dos compostos químicos trabalhados; e, 

que trabalhar a química dentro de situações do cotidiano e que tragam 

benefícios reais aos alunos, contribui para construção do conhecimento e 

favorece a aprendizagem significativa.   
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APÊNDICE E - AVALIAÇÃO DE SIGNIFICADOS 

 

 CEFET-RJ 

AVALIAÇÃO  DO TRABALHO DE PESQUISA QUÍMICA           DATA:     /     / 

PROFESSORA KÁTIA      TURMA:                                                                                         

ALUNO: _________________________________________                NO____     

 

        Qual a importância do ensino de isomeria para formação do cidadão? 

ALGUMAS RESPOSTAS DOS ALUNOS DAS TURMAS T1, T2 E T3 

 

1- “A isomeria permite distinguir compostos e suas propriedades, para a indústria de 
fármacos, por exemplo, tal distinção é fundamental, uma vez que justifica a ação 
fisiológica de um e a razão da não resposta do outro, essa isomeria está presente na 
indústria alimentícia, explicando os diferentes sabores dos flavorizantes. Enfim, é 
importante para compreender  fenômenos cotidianos.” 
 
2- “A isomeria é importante, pois nos mostra as diferenças e comportamentos 
diferentes que cada molécula pode ter, sendo prejudicial à saúde humana, inclusive. 
As gorduras, por exemplo, a gordura cis consegue ser dissolvida e absorvida pelo 
corpo por ser fácil de ser quebrada e em temperatura ambiente ser líquida. Já a trans, 
é prejudicial a saúde, pois tem alto P.E. e em temperatura ambiente é sólida, 
causando o acúmulo em artérias, o que gera problemas cardíacos. Muitas pessoas 
não sabem dessas informações do porquê fazer mal, mas sabem que prejudica. Um 
simples estudo de química nos permite perceber o porquê de muitas coisas que são 
prejudicial à saúde.” 
 
3- “A isomeria nos ronda em nosso cotidiano, tornando-se relevante para a formação 
de um cidadão crítico e responsável. Como exemplos notáveis temos a questão 
farmacológica e a automedicação, denunciados pelas vítimas da talidomida – que 
apresenta isomeria óptica – nos anos 60, a isomeria óptica presente no ácido 
ascórbico junto à questão de suplementos vitamínicos e, o mais conhecido exemplo da 
gordura trans e seus impactos no organismo, explicados via isomeria geométrica. 
Nestes termos, observa-se que a isomeria, em especial as espaciais, penetram o 
cotidiano moderno influenciando a indústria farmacêutica e de alimentos, além de abrir 
espaço para a discussão de fenômenos como a quiralidade, amplamente presente na 
natureza.”  
 
4- “O ensino de isomeria ajuda a entender melhor as substâncias que atuam no corpo, 
como a adrenalina, e a entender que não existe só um tipo de cada substância 
existente em nosso organismo. A adrenalina, por exemplo, tem dois isômeros ópticos 
e é importante ressaltar que só um deles atua no corpo, um outro exemplo 
importantíssimo é a talidomida, já que um de seus isômeros foi responsável pela morte 
diversos bebês, fazendo com que seu uso em grávidas seja extremamente restrito.” 
 
5- “Poder entender melhor o funcionamento das reações moleculares, o motivo de 
certos compostos terem maior ou menor ponto de ebulição. No caso específico do 
meu tema (gordura trans) no trabalho, foi muito interessante aprender o motivo da 
gordura trans fazer mal e a cis não e isso só foi possível graças ao estudo sobre 
isomeria geométrica.” 
6- “Ao ter em mente que compostos muito semelhantes, com a mesma fórmula 
molecular, porém com diferentes características, o cidadão fica ciente de que tem que 
se preocupar e se informar sobre, ainda mais quando se trata de compostos usados 
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em medicamentos. A talidomida é um exemplo que se deve muito alertar, impedindo 
que o cidadão incentive erroneamente uma gestante a tomá-lo. Outro exemplo é o da 
vitamina C, ficando consciete de que pode estar tomando um remédio que não irá 
beneficiar. Importante também é o conhecimento dado sobre a natureza e o universo, 
sendo assim, um conhecimento de mundo para o cidadão importante em sua 
formação como indivíduo.” 
 
7- “A isomeria é importante para a nossa formação aprendermos que mesmo se tendo 
a mesma fórmula molecular igual, o composto pode ser diferente em vários sentidos, 
seja nas ligações, seja na função orgânica, na posição do heteroátomo, a outros 
fatores. Com a isomeria aprendemos a diferenciar coisas inicialmente iguais pela 
análise do composto para assim não se obter erros, por exemplo. Ma indústria química 
e de saúde.” 
8- “Muitas vezes quando nos deparamos com a química, sobretudo a de fármacos e 
alimentos, sentimos um pequeno mistérios que a princípio parece difícil de se resolver. 
O ensino de isomeria, nos compostos carbônicos, ajuda a sanar as dúvidas sobre 
essas substâncias que por muitas vezes vemos em rótulos e não entendemos o que 
quer dizer gordura trans, gordura insaturada, saturada. A isomeria é importante, pois 
demonstra que fórmula molecular não quer dizer nada, que diferentes compostos 
podem ter a mesma fórmula molecular epor vees características diferentes. No caso 
da isomeria espacial tem estruturas parecidas, mas efeitos no corpo humano 
completamente diferentes.” 
 
9-“ A isomeria é importante porque estimula o cidadão a entender a complexidade dos 
compostos químicos, principalmente no espaço. A partir dessa complexidade ele pode 
entender que, por exemplo, um medicamento pode ter efeito  diferentes nos 
organismos humanos. Pode entender também que certa substância que ontem tratava 
uma doença, hoje pode tratar varias com pequenas modificações em sua estrutura.” 
 
10- “A importância do conhecimento em isomeria é importante primeiramente porque 
todo conhecimento científico deve ter ampla divulgação para as pessoas adquirirem 
mais informação. 
Em segundo lugar, o ensino de isomeria é importante pois com ele se tem o 
entendimento de alguns fenômenos do mundo cotidiano. Com esse ensino o cidadão 
descobre, por exemplo que existem motivos para não se automedicar. Muitas vezes as 
pessoas sabem que a automedicação é errado, mas não vêem um motivo claro para 
isso, e por isso não param com essa prática,com o conhecimento em isomeria 
descobre-se  um dos motivos para automedicação ser perigosa, e, por isso essa 
prática tende a diminuir.” 
 
11- “É importante para entendermos que nem todas as moléculas de um composto 
atuam no nosso corpo, mas apenas uma possui função fisiológica.” 
 
12- “Saber a influência dos compostos no nosso organismo, ou melhor, saber qual 
deles tem influência no nosso organismo.” 
 
13- “O ensino da isomeria é importante para deixar o cidadão alerta às alterações das 
moléculas e seus riscos. Enquanto um isômero pode fazer bem, outro pode nem fazer 
efeito, outro pode fazer mal ao organismo.” 
 
14- “É importante pois a isomeria está presente no nosso dia a dia; por exemplo no 
caso da isomeria geométrica, os compostos cis e trans apresentam diferentes 
resultados, como a gordura trans que causa mais malefícios que a gordura cis.” 
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15- “Através do estudo da isomeria, consegue-se reproduzir claramente o composto – 
como é o caso da vitamina C – e evitar doenças e prolongar a vida. Por isso é tão 
importante o estudo da isomeria.” 
16- “É muito importante pois quase todos os compostos orgânicos apresentam 
isômeros e nos utilizamos muito deles no nosso dia a dia, e dependendo do isômero 
do composto, ele terá ou não, por exemplo, um efeito bom , ruim ou nenhum efeito. 
Por exemplo  a talidomida. Quando se produz existe um isômero que é usado como 
analgésico, principalmente pra grávidas, porém o outro é muito maléfico para os bebes 
que estão em formação.” 
 
17- “A isomeria é importante, pois nos mostra as diferenças e comportamentos 
diferentes que cada molécula pode ter sendo prejudicial a saúde humana inclusive. As 
gorduras, por exemplo, a gordura cis consegue ser dissolvida e absorvida pelo corpo 
por ser fácil de ser quebrada e em temperatura ambiente ser líquida. Já a trans, é 
prejudicial a saúde pois tem alto ponto de ebulição e em temperatura ambiente é 
sólida, causando o acúmulo em artérias, o que gera problemas cardíacos. Muitas 
pessoas não sabem dessa informação, do porque fazer mal, mas sabem que 
prejudica. Um simples estudo de química nos permite perceber o porquê de muitas 
coisas serem prejudiciais à saúde.”   
18- “É importante saber isomeria porque muitas coisas são artificializadas 
principalmente alimentos, e nem tudo faz bem quanto as naturais. Um cidadão que 
tem uma noção pode adquirir hábitos na alimentação que o ajude a ser saudável.” 
 
19- “É importante sabermos isomeria porque alguns medicamentos encontrados na 
farmácia por exemplo, pode possuir na sua composição fármacos com fórmulas 
levógira e dextrógira, levando-se em consideração que algumas dessas fórmulas pode 
passar um efeito diferente do desejado ou até mesmo causar mal ao organismo 
humano, como por exemplo a talidomida.” 
 
20- “Isomeria é importante para quem quiser seguir química,ela existe em todos os 
lugares embora seja pouco mostrada.” 
 
21- “Informações sobre diferença entre substâncias presentes no dia a dia como 
remédios e vitaminas.” 
 
22- “O ensino de isomeria nos ajuda a entender como algumas substâncias que 
consumimos no dia a dia são formadas e como algumas substâncias podem ser 
parecidas, porém desempenharem um papel diferente.” 
23- “Muito importante, especialmente em termos biológico, uma vez que determinado 
isômero pode reagir beneficamente com o organismo ou maléficamente com ele, como 
é o caso clássico da talidomida, onde um isômero óptico cura enjôos na gravidez e o 
outro causa má formação fetal.” 
 
24- “A importância do ensino de isomeria para formação do cidadão reside no fato de 
estar muito presente no cotidiano, embora quase não seja dada muita atenção. Ela 
está presente principalmente nos fármacos e em substâncias produzidas pelo nosso 
corpo, como a adrenalina, sendo fundamental para a compreensão dos mecanismos 
de funcionamento do corpo pelo modelo chave fechadura. Se não fosse o estudo de 
isomeria vários problemas como o efeito teratogênico da talidomida persistiriam.” 
 
25-“O entendimento de que uma alteração simples como a posição de uma 
ramificação, de uma insaturação ou qualquer outra mudança, que não altera a fórmula 
do composto altera de forma significativa suas características, formando muitas vezes 
substâncias bem diferentes.” 
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26- “Identificar fármacos que fazem bem ou mal, ou que simplesmente não reagem no 
organismo.” 
27- “Os compostos orgânicos, ou seja, a composição dos organismos, remédios, 
alimentos, combustíveis por apresentarem cadeias longas, alguns deles tem algumas 
vezes dezenas, centenas de milhares de isômeros com propriedades e características 
diferentes. Logo o entendimento do funcionamento básico dos isômeros é importante 
no funcionamento básico dos isômeros, é importante nas razões da compreensão de 
um óleo vegetal ser mais saudável que uma gordura, ou um medicamento com a 
mesma fórmula molecular apresentar efeitos diferentes no organismo (talidomida).” 
 
28- “Apesar de não ser de vital importância para o cidadão comum, o ensino nas 
escolas, mesmos para aqueles ou não seguirão a área de química ou biomédica 
fornece boas ferramentas para compreender a profunda dimensão química de 
problemas e situações cotidianas, é o caso das gorduras trans tão faladas na mídia, 
das vitaminas e da adrenalina por exemplo.” 
 
29- “O ensino de isomeria nos ajuda a entender como algumas substâncias que 
consumimos no dia a adia são formadas e como algumas substâncias podem ser 
parecidas porém desempenharem um papel diferente.” 
 
30- “A isomeria é importante sim para formação do cidadão, pois com o aprendizado 
de seus conteúdos, o cidadão poderá identificar certas diferenças de substâncias que 
faz mal a seu organismo. A isomeria mostra que mesmo as substâncias tendo a 
mesma fórmula molecular, tais substâncias tem funções diferentes no nosso corpo e 
no universo, como por exemplo a gordura trans e a gordura cis que reagem 
diferentemente no nosso corpo.” 
 
31- “Através da isomeria é possível identificar a diferença entre dois compostos 
diferentes, porém apenas através do uso da fórmula molecular não é possível 
diferenciá-los.” 
 
32- “O conhecimento total de substâncias que utilizamos é de suma importância para 
nossa vida. Pois, a má utilização de certos medicamentos/alimentos podem nos trazer 
sérios danos. Para isso, o estudo das moléculas e de seu funcionamento é 
determinante para o uso correto dessas substâncias. Um exemplo desse estudo é a 
isomeria, a qual nos mostra que moléculas extremamente parecidas possuem efeitos 
tão diferentes. Ou seja, o nosso organismo  podem “aceitar” apenas uma dessas 
moléculas (modelo chave fechadura) e o conhecimento total da mesma vem através 
desse estudo.” 
 
33- “O conhecimento das propriedades fisiológicas a partir do conhecimento de 
isomeria, e como ela funciona no nosso organismo torna mais fácil o entendimento 
sobre a importância da ingestão de compostos que a partir de sua isomeria 
poderemos saber se é aproveitável ou não. Indústrias alimentícias e farmacêuticas 
utilizam os conhecimentos isoméricos essenciais para que seja possível o 
aproveitamento dessas substâncias pelo corpo humano.” 
 
34-  Não respondeu. 
 
35- “Aprender da química sobre tudo a parte de isomeria é extremamente relevante 
para as nossas vidas. Atividades cotidianas, como o uso de um medicamento são 
decorrentes do uso da isomeria onde através do modelo chave fechadura o corpo vai 
preferir uma molécula à outra. E assim, o estudo da isomeria é primordial para 
entendermos como funciona o nosso organismo por exemplo. 
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36- “Compostos isômeros fazem parte de produtos importantes usados pelas pessoas, 
e as diferenças práticas que os isômeros tem podem ser muito discrepantes, (como 
por exemplo um mesmo composto pode ter efeito de medicamento e o outro ter efeito 
de veneno). É importante conhecer essa propriedade para poder identificá-los.” 
 
37- “O estudo de isomeria nos permite conhecer uma infinidade de experiências novas 
e nos traz um maior conhecimento de substâncias que podem apresentar diferentes 
características a partir de sua isomeria e levar, a formação do cidadão, um amplo 
conhecimento e aprofundamento desse ramo da química orgânica tão presente no 
nosso dia a dia.” 
 
38-  “Permite o entendimento do mundo que nos cerca, a compreensão da 
complexidade da natureza química, bem como a precaução com determinadas 
substâncias presentes nos fármacos, aparelhos e nos mais diversos setores de 
produção.” 
 
39- “A isomeria está presente, por exemplo, na diferença entre o limão e a laranja, na 
reação de um composto. Conhecendo a isomeria além do cidadão ganhar 
conhecimento que de modo geral nunca se perde, ele vai passar a entender que 
algumas coisas são de uma forma e não de outra.” 
 
40- “Através da isomeria, tem-se a diferença de propriedades e funções dos isômeros 
(principalmente ópticos) que estão presentes por exemplo, a vitamina C e a 
talidomida.” 
 
41- “Reconhecer a importância farmacêutico e biológico, com inúmeras variações com 
mesma fórmula molecular pode possuir (variações de função, propriedades, etc.” 
 
42- “A importância do ensino de isomeria para formação do cidadão, por causa dessa 
matéria sabemos a importância do posicionamento dos elementos dentro do 
composto, pois um carbono  “fora do lugar” pode fazer com que o remédio que 
usamos ou produto que utilizamos não faça efeito.” 
 
43- “Saber que determinados compostos apresentam isômeros que reagem de formas 
distintas tanto no meio ambiente como em nosso organismo, as vezes até apresenta 
um isômero que pode ser medicamento e outro altamente fatal.” 
 
44-  “Dar o conhecimento sobre nomes usados em produtos usados normalmente  
suas características, assim como elucidá-los, sobre como coisas que a primeira mão 
iguais possuem diferença, desta forma alertando-o e o avisando sobre os cuidados a 
serem tomados. Desta forma propiciando uma vida mais saudável.” 
 
45- “O estudo da isomeria proporciona ao cidadão a possibilidade de diferença nos 
compostos químicos presentes em seu cotidiano de forma mais detalhada, dessa 
forma um indivíduo mais consciente, por exemplo, no uso de fármacos, na 
diferenciação de gorduras (cis/trans) e seus respectivos efeitos na saúde.” 
 
46- “Com o conhecimento sobre isomeria podemos conhecer os diferentes tipos de 
isômeros e seus males/benefícios, como a talidomida que pode ajudar a combater 
enjôo na gravidez ou trazer sérios riscos ao bebê dependendo de qual isômero for 
consumido.” 

47-“Saber que, mesmo composto tendo o mesmo número de átomos, as diferentes 
isomerias de serem feias co o mesmo compostos podem trazer diferentes funções 
para o dia-a-dia  e para o organismo do cidadão.” 
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48-“É necessário que o homem entenda as diferentes formas apresentadas pelos 
compostos orgânicos, porque devido à elas ocorrem diferentes reações no organismo. 
Tais reações podem ser boas ou, simplesmente, uma mudança de cheiro. Assim, o 
homem pode entender o quão variada a natureza é e a grande variedade de 
transformações que podem ser feitas por químicos.” 

49-“A isomeria ensina as variações de uma molécula e as diferenças entre cada um 
desses resultados, informando seus benefícios e malefícios e devidos cuidados e usos 
para eles.” 

50-“Ter noção que um composto apresenta ou pode apresentar composições/fórmulas 
estruturais, e saber que cada arrumação que a molécula fizer, ela possuirá funções 
diferentes também arrumação de uma molécula de um remédio pode fazer bem e ser 
diferentes com um isômero pode ser prejudicial.” 
 
51- “A importância da isomeria se baseia em descobrir diferentes características com a 
mesma fórmula molecular. Hoje, o seu estudo tem utilidade na indústria de fármacos, 
na mudança de sabores (asparagina por exemplo) e etc. Há estudos também na área 
de enantiômeros e como estes se relacionam com a farmacologia e os cortes de efeito 
de remédios.” 
 
52-“O estudo da isomeria é de extrema importância para a compreensão de 
fenômenos ocorridos com molécula que aparentemente são idênticos mas que na 
realidade possuem operações distintas. Exemplo disso é o setor farmacológico que, 
dependendo de qual isômeros, imediatamente pode ser ativo ou inativo ou até mesmo 
benéfico ou ou maléfico para o organismo. Outro exemplo são na percepção de aroma 
(limão e laranja). 
53-“Isomeria possui uma grande importância no nosso dia-a-dia por exemplo na 
isomeria óptica e com o uso de moléculas cis e trans em alimentos (como gorduras 
por exemplo) no organismo está preparado para receber gordura cis e quando recebe 
a gordura trans não dissolve perfeitamente causando problemas de saúde.” 
 
54-“Isômeros apresentam efeitos fisiológicos distintos, em alguns casos um pode ter 
efeito benéfico ao corpo e o outro, letal. Muitos dos compostos utilizados em fármacos 
têm quiralidade e, por isso, faz-se importante o conhecimento e a busca de um 
profissional da área para que o medicamento certo seja ministrado ao paciente, 
prevenindo o uso de medicamento caseiros ou desconhecidos, não catalogado, que 
podem apresentar graves riscos à saúde.” 
 
55- “Compreender as diversas aplicações d cada composto mesmo que eles possuam 
a mesma fórmula molecular, porque qualquer alteração na sua estrutura provoca um 
efeito.” 
 
56-“O estudo da isomeria está presente em todas as área de nossa vida, desde o 
nosso organismo biológico até nas indústrias. Na indústria de medicamentos, por 
exemplo, é extremamente necessário o conhecimento dos isômeros da talidomida, já 
que um deles acarreta em deformações corporais. Já se tratando das gorduras, 
conhecer sua isomeria podemos saber se ela é uma de um tipo cis  ou uma do tipo 
trans que causa muitos problemas de saúde. Assim, os conhecimento acerca de 
isomeria de alguns compostos influenciam diretamente no menor conhecimento 
acerca da nossa saúde e da manutenção desta, nos mantendo distantes de 
substâncias danosas à ela.” 
 
57- “A isomeria é fundamental na vida do ser humano em vista que os isômeros 
podem possuir características, com a distinção de sabores, além do fato de ser usado 
em fármacos que podem ter resultados diferentes nos pacientes. É importante 
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destacar os enanciômeros  que são isômeros que não podem se sobrepor, pois 
podem se anular ou causar efeitos que possam prejudicar a saúde de um indivíduo. 
Com isso compreende-se que conhecer os isômeros evita problemas indesejados e 
faz com que o ser humano saiba qual deve usar para alcançar determinado objetivo ou 
efeito.” 
58- “A isomeria é importante sim para formação do cidadão, pois com o aprendizado 
de seus conteúdos, o cidadão poderá identificar certas diferenças de substâncias, que 
faz mal ao seu organismo. A isomeria mostra que mesmo as substâncias tendo a 
mesma fórmula molecular, estas substâncias tem funções diferentes no nosso corpo e 
no universo. Como por exemplo, a gordura trans e a gordura cis que reagem 
diferentemente em nosso corpo.” 
 
59- “Através da isomeria, é possível identificar a diferença entre dois compostos que 
são diferentes, porem, através do uso apenas da fórmula molecular não é possível 
diferenciá-los.” 
 
60- “O conhecimento total das substâncias que utilizamos é de suma importância para 
nossa vida. Pois, a má utilização de determinados alimentos/medicamentos podem 
nos trazer sérios danos. Para isso, o estudo das moléculas e seu funcionamento 
orgânico é determinante par ao uso correto dessas substânias. Um exemplo desse 
estudo é a isomeria, a qual nos mostra que moléculas extremamente parecidas 
possuem efeitos tão diferentes. Ou seja, nosso organismo pode somente ” aceitar” 
uma dessas moléculas (modelo chave-fechadura) e o conhecimento total da mesma 
vem através desse estudo.” 
 
61- “O conhecimento das propriedades físicas a partir do aprendizado da isomeria, e 
como iria funcionar no nosso organismo, torna mais fácil o entendimento sobre a 
importância da ingestão de compostos que, a partir de sua isomeria, poderemos saber 
se é aproveitável ou não. Indústrias alimentícias e farmacêuticas utilizam os 
conhecimentos isoméricos essenciais para que seja possível o aproveitamento dessas 
substâncias no corpo humano.” 
 
62- Não respondeu. 
 
63- “O aprender da química sobretudo a parte de isomeria é extremamente relevante 
para as nossas vidas. Atividades cotidianas, com o uso de um medicamento são 
decorrentes da isomeria, onde através  do modelo chave-fechadura o corpo vai preferir 
uma molécula à outra. E assim, o estudo da isomeria é primordial para entendermos 
como funciona o nosso organismo por exemplo.” 
 
64- “Alertar que uma fórmula molecular pode representar diferentes substâncias e em 
alguns casos uma substância pode ser inofensiva e o outro isômero fatal.” 
 
65-“Compostos isômeros fazem parte de produtos importantes usados pelas pessoas, 
e as diferenças que os isômeros tem podem ser muito discrepantes como por exemplo 
um mesmo composto pode ter efeito de medicamento e ter um isômero que tem efeito 
venenoso. É importante conhecer essa propriedade para saber identificá-los.” 
 
66- “O estudo da isomeria nos permite conhecer uma infinidade de experiências novas 
e nos traz um maior conhecimento de substâncias que podem apresentar diferentes 
características a partir de sua isomeria e levar, a formar o cidadão, um amplo 
conhecimento e aprofundamento desse ramo da química orgânica tão presente no 
nosso dia-a-dia.” 
 
 



109 
 

Respostas dos alunos das Turmas T4, T5, T6 e T7. 
 
1-“Além de aprofundar nossos conhecimentos em química orgânica, a isomeria pode 
nos fazer perceber que a semelhança entre pessoas, objetos, etc, não 
necessariamente é dada por sua função, aparência, entre outros atributos, 
estimulando a compreensão de diversidade – não só na química, mas na sociedade -, 
pois  se aplica em várias situações.” 

2- “A mesma é importante como qualquer outra matéria, pois incrementam a formação 
acadêmica do cidadão. No caso de Isomeria, nos ajuda também adentrar na matéria 
Química.” 

3-“Não consigo relacionar isomeria com a formação do cidadão portanto, não há 
importância.” 

4- “Assim como qualquer outra matéria, tanto de química como qualquer outra, isso 
contribui para a formação da pessoa, pois seus horizontes se expandem, sua cultura 
aumenta etc. E como diziam: Conhecimento é poder.” 

5-“É levando em conta que o carbono é a base de tudo, é desconcertante e ao mesmo 
tempo incrível quando se descobre que a pessoa que descobriu o diamante e o 
próprio diamante, em sua essência são constituídos de carbono.” 

6- “Por ser um conhecimento muito específico, e que não é necessário para a vida 
cotidiana, não tem uma grande relevância para formar uma pessoa cidadã.” 

7- “Temos em nossa sociedade a complexidade da natureza humana, onde cada 
indivíduo (seja do mesmo patamar ou não)apresenta distintas opiniões frente diversos 
assuntos. Todos somos iguais e ao mesmo tempo diferentes (únicos). 

8- “É importante sabermos reconhecer que coisas com características iguais ou 
apenas semelhantes podem exercer funções diferenciadas.” 

9- “É importante para sabermos que vários compostos podem ter a mesma fórmula 
molecular, mesmo não se tratando da mesma substância. Logo, podemos dizer que 
nem tudo é o que parece.” 

10- “A isomeria tem uma grande importância na formação do cidadão, pois é cobrada 
na vida acadêmica e faz parte um processo de formação.” 

11- “É importante para uma melhor formação na área de química.” 

12- “A área de exatas como química, física e matemática influenciam na formação 
acadêmica do cidadão, como tal isomeria é necessária dentro da área química.” 

13-“Não sei” 

14- “Na minha opinião a isomeria não apresenta aplicações visíveis. No ensino médio, 
é um estudo totalmente inútil, pois não nos prepara para futuros vestibulares”. 

15-“É importante para minha formação no ensino médio, e já que sem o ensino médio 
não consigo vaga em uma universidade, a isomeria é importante para minha formação 
acadêmica em geral.” 

16- “É importante  para a formação acadêmica.” 

17- “A isomeria tem grande papel na formação do cidadão, pois tem uma grande 
importância na formação acadêmica.” 

18- “A isomeria assim como todas as matérias em todas as disciplinas tem como 
importância a capacidade de despertar interesse na determinada disciplina e quem 
sabe mudar a área de atuação no trabalho de determinada situação.” 
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19- “Fornece ao ser humano um conhecimento maior sobre a natureza do mundo em 
que habita, insaiando a tentativa de controlá-lo.”  

20- “Para a formação do cidadão não vejo muita utilidade, apenas se a pessoa 
trabalhar em alguma área relacionada a química.” 

21- “Saber a diferença entre as substâncias que formam elementos que podemos usar 
no dia a dia, como medicamentos, produtos de limpeza e etc.” 

22- “É importante para que as pessoas adquiram mais conhecimento sobre os 
compostos químicos e até aprendam a diferenciá-los.” 

23- “Pois dessa forma aprendemos como diferenciar os compostos com a mesma 
fórmula molecular.” 

24- “Pois dá conhecimento para diferenciar alguns compostos que vemos no nosso 
cotidiano. Exemplo de alguns remédios que mesmo contendo a mesma composição 
servem para diferentes tratamentos.” 

25- “Não sei.” 

26- “Não sei.” 

27- “A isomeria é importante para formação do cidadão porque assim como na 
química, fenômenos parecidos ocorrem nas relações sociais.” 

28- “É importante pois o conhecimento sobre isomeria é importante para deixar que o 
cidadão possa diferenciar compostos.” 

29-“Isomeria é importante como estudo básico química orgânica e estudos de  
propriedades de elementos químicos.” 

30- “Assim como todo conhecimento é importante e em algum dia pode ser útil, o 
mesmo se tem pela isomeria, e também o conhecimento de substâncias 
potencialmente nocivas, além de ter grande importância para a ciência como são os 
isômeros ópticos na construção de espelho que se auto regulam conforme a luz, muito 
útil em automóveis, controlando a intensidade de luz que entra.” 

31- “Aprofundar nossos conhecimentos em química.” 

32- “A importância do ensino de isomeria na formação do cidadão é a idéia de que 
podemos idetificar que apesar de diferentes na forma como somos nossa estrutura é a 
mesma, assim como acontece na isomeria, compostos que tem posição, óptica 
diferentes apresentam a mesma estrutura de fórmula.” 

33- “Não sei.” 

34- “Não sei.” 

35- “Não sei.” 

36-“Não há.” 

37-“Como em qualquer outra matéria, é importante que o cidadão tenha o máximo de 
conhecimento possível que possa vir ajudá-lo na carreira que vai seguir.” 
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APÊNDICE F - PROJETO ISOMERIA E SAÚDE 

PROJETO SAÚDE E ISOMERIA 

A Química Orgânica é um importante ramo da Ciência, pois a partir da síntese 
ou extração pode-se obter vários compostos importantes para o dia-a-dia do homem. 
O conhecimento da estrutura destes compostos nos ajudam a entender suas 
propriedades e assim, utilizá-los de forma adequada. 

Pequenas variações nos arranjos espaciais destes compostos geram ligações 
intermoleculares diferentes e propriedades químicas e físicas peculiares. O capítulo 
da Química Orgânica que estuda estes arranjos é a Isomeria. A isomeria espacial, 
também conhecida como estereoisomeria, é muito importante dentro da Química 
porque trata de compostos com estruturas muito semelhantes, porém com efeitos 
distintos no corpo humano.  

Assim, para promover uma aprendizagem significativa de conteúdos da 
Química Orgânica, foi desenvolvido um projeto dentro do ambiente escolar que 
envolve assuntos do cotidiano discente relacionados à área da saúde com a 
isomeria espacial. Deste modo, busca-se motivar o interesse do aluno e  aumentar a 
sua percepção sobre a relação entre Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente.   

O Projeto intitulado “Saúde e Isomeria” foi dividido em 8 etapas: 

1. Escolha de 5 temas para serem estudados: 

    ◊ Gordura Trans na Alimentação – maquete: ácido elaídico e oleico; 
    ◊ Estresse e Adrenalina – maquete: par de enantiômeros da adrenalina; 
    ◊ Obesidade e Aspartame - maquete: par de enantiômeros do aspartame; 
    ◊ Vitamina C (Ácido Ascórbico) – maquete: par de enantiômeros do ácido 

ascórbico; 
    ◊ Medicamentos e Talidomida – maquete: par de enantiômeros talidomida. 
 
2. Divisão da turma em grupos de 6 ou 7 componentes e sorteio do respectivo tema 
de pesquisa; 
 
3. Pesquisa bibliográfica discente sobre o tema em questão; 
 
4. Elaboração de um questionário para ser aplicado aos alunos e funcionários da 
escola, para investigar suas concepções a respeito do assunto.  

Dentre os itens investigados constam: o tipo de alimentação ingerida, fatores 
que aumentam o estresse, cuidados com o uso de medicamentos, ingestão de 
alimentos que contém a vitamina C, índice de massa corporal, etc.  

5. Análise dos resultados da investigação realizada na comunidade da escola e a 
elaboração de gráficos. 

6. Utilização do software de acesso livre, intitulado ACD Labs e a construção dos 
arranjos moleculares espaciais das substâncias envolvidas nos temas de pesquisa, 
de modo a facilitar a visualização tridimensional necessária para compreensão da 
isomeria espacial e as propriedades apresentadas por estes compostos;   
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7. Construção de maquetes para justificar a diferença nas propriedades químicas e 
físicas dos compostos isômeros, como por exemplo, o porquê do ácido oléico 
(composto cis) ser líquido na temperatura ambiente enquanto o ácido elaídico 
(composto trans) ser sólido 

8. Culminância. Neste momento pretende-se levar os produtos obtidos neste projeto 
para toda a comunidade escolar, durante a EXPOTEC.       

Este projeto está sendo realizado com três turmas do 3º ano do Ensino Médio. 
Pretende-se que os melhores trabalhos apresentados sejam selecionados para 
serem apresentados neste evento. 
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APÊNDICE G – FOLDER 

 

VITAMINA C 

 
 

Importância no organismo 

• Melhora a imunidade; 

• Retarda o envelhecimento; 

• Resistência aos ossos; 

• Melhora absorção de ferro; 

• Evita problemas de visão; 

• Previne derrames. 

 

Disponibilidade 

•  Alimentos ricos em vitaminas C: 

Frutas cítricas, acerola, tomate, 

maracujá, carambola, kiwi, 

manga, ameixa. 

• Efervescentes 

 

 

MEDICAMENTOS E TALIDOMIDA 

 Medicamentos → produto 

farmacêutico composto por fármacos 

e excipientes. 

 Talidomida → Medicamento e 

substância sintetizada na 

Alemanha, em 1954. 

 Efeitos teratogênicos. 

 Milhares de casos de Focomelia. 

 

A geração de vítima da talidomida dá 

um alerta ao mundo: 

“NÃO TOME REMÉDIO SEM O 

CONHECIMENTO DO SEU 

MÉDICO, PODE SER 

PERIGOSO PARA A SUA SAÚDE”  

CEFET-RJ 

      EXPOTEC RIO 2014 

 

 

 

ISOMERIA E SAÚDE 

Este projeto foi desenvolvido dentro 

da disciplina de Química e tem por 

objetivo relacionar o conteúdo de 

isomeria com temas da área da 

saúde, e assim motivar o interesse do 

aluno e aumentar sua percepção 

sobre a relação entre Ciência, 

Tecnologia, Sociedade e Ambiente. 

 

 

 

GORDURA TRANS NA ALIMENTAÇÃO 

 

A gordura trans é o nome dado à 

gordura vegetal que passa por um 

processo de hidrogenação natural ou 

industrial. 

Está presente em alimentos como 

manteiga, batatas fritas, sorvetes, 

biscoitos, bolos, bolachas recheadas e 

outros empacotados. 

 

 
 

Vida Saudável: 

 

 Atividades físicas; 

 Preocupação com as refeições;  

 Observação dos rótulos dos 

alimentos . 

 

 

ESTRESSE E ADRENALINA 

 

 Mecanismo normal, necessário e 

benéfico ao organismo. 

 Faz com que o ser humano fique 

mais atento e sensível diante de 

situações de perigo ou dificuldade. 

 
 Adrenalina: Hormônio cuja função 

é preparar o organismo para a 

realização de atividades e esforços 

físicos.  

 

 Como diminuir o estresse: 

-Escolha uma atividade física que 

combine com você; 

-Não deixe coisas importantes 

para a última hora; 

-Diga não a tudo que imaginas 

que não será capaz de fazer;  

- Cuide da sua alimentação;  

- Guarde tempo para o que lhe 

faz feliz. 

OBESIDADE E ASPARTAME 

 Obesidadade é o acúmulo de tecido 

adiposo.  

 
 

Tratamento da Obesidade 

 Reeducação alimentar. 

 Prática de exercícios físicos. 

 Produtos light e diet.  

 Remédios e/ou terapias. 

 

Uso de adoçantes 

       Benefícios 

 Menor ingestão de calorias. 

       Malefícios 

 Manutenção ou aumento do peso. 

 Alta ingestão de sódio. 

 Contraindicação para grávidas. 

 Contraindicação para portadores 

de fenilcetonúria. 

 Relação com câncer. 
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APÊNDICE H - JOGO VITAMINA C 

Tabuleiro 

 

Cartões 
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APÊNDICE I - PRODUTO 

PROPOSTA DE UEPS PARA ENSINAR ISOMERIA 

Objetivo: Ensinar isomeria, com foco em estereoisomeria, identificar 

como a estrutura  influencia as propriedades físicas, identificar a diferença na 

estrutura de enantiômeros e sua atividade no organismo humano. Mostrar ao 

aluno que ele também é responsável pela produção do conhecimento científico; 

levar o aluno a perceber a importância do conteúdo estudado para formação do 

cidadão, incentivando-o a olhar para o próximo, conhecer sua realidade, 

reconhecer problemas e buscar soluções. 

1. Investigação de conhecimentos prévios: O professor deverá fazer o 

levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos, recomenda-se o uso de um 

questionário. 

2. Uso de um organizador dos conhecimentos prévios: Exibir vídeo para 

dialogar com os alunos sobre a importância dos fármacos para saúde, como 

agem no organismo humano e o papel do pesquisador no avanço da Ciência, 

recomenda-se o vídeo “Fármacos” (Química Nova na Escola). 

3. Primeira situação-problema: Passar um trabalho de Pesquisa, a ser realizado 

em grupo, composto por três atividades que deverão ser desenvolvidas ao longo 

do bimestre, cada grupo deverá receber uma ficha com as atividades e algumas 

orientações. 

Primeira atividade – Pesquisa bibliográfica sobre os temas: 

- Gordura trans na alimentação; 

- Vitamina C – ácido ascórbico; 

- Estresse e adrenalina; 

- Obesidade e aspartame; 

- Medicamentos e talidomida. 

Cada grupo deverá elaborar perguntas para entrevistar alunos e funcionários da 

escola sobre o tema.  
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4. Exposição dialogada: O professor deverá introduzir o conceito de isomeria 

com um breve histórico. Explicar a diferença entre isomeria constitucional e 

estereoisomerial. Demonstrar com a ajuda dos modelos atômicos a inversão de 

ordem nos vários tipos de isomeria constitucional. 

Os grupos deverão apresentar ao professor as perguntas para as entrevistas, o 

professor deverá analisar as perguntas e devolvê-las ao grupo para a segunda 

atividade, execução da entrevista e representar os dados obtidos em gráficos. 

5. Exposição dialogada e uso de recurso didático: Apresentar o software 

para construção de estruturas moleculares com versões em 2D e 3D, 

recomenda-se o ACD/ChemSketch da ACDLabs, a versão livre está  disponível 

para download  no endereço: 

http://www.acdlabs.com/download/chemsk_download.html. 

Exposição do conteúdo diastereoisomeria. Isomeria (cis-trans) em cadeias 

alifáticas e cíclicas, ensinar o uso da nomenclatura com cis-trans e também E-

Z. Construir com a ajuda do sofware compostos cis e trans em 2D (fórmulas 

estruturais) e fazer a transposição para 3D com o objetivo de facilitar a 

visualização tridimensional dos alunos. Com as estruturas 3D e juntamente 

com os alunos discutir algumas propriedades físicas como solubilidade, ponto 

de fusão e ebulição. Buscar com o grupo responsável pelo desenvolvimento do 

tema Gordura trans na alimentação informações para enriquecer a aula. 

6. Segunda situação-problema, em nível mais alto de complexidade: 

Motivação – Confeccionar dois saches, um recheado com cascas de limão e 

outro com cascas de laranja, levar para sala de aula e incentivar os alunos a 

sentirem o cheiro e identificar a origem do aroma. 

Mostrar no quadro branco, as fórmulas estruturais, que embora os aromas são 

diferentes, os compostos responsáveis pelos aromas são muito semelhantes, o 

R-limoneno é responsável pelo cheiro da laranja enquanto o S-limoneno é 

responsável pelo cheiro do limão. Construir os compostos com o auxílio do 

software para mostrar a diferença entre os compostos e por último mostrar as 

maquetes feitas com bola de isopor e palito, as estruturas do R-limoneno e o S-

limoneno, sobrepor as maquetes para que os alunos possam enxergar as 

diferenças. 

http://www.acdlabs.com/download/chemsk_download.html
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7. Exposição dialogada: Dialogar com os alunos sobre plano de simetria, 

figuras simétricas e assimétricas, falar o que é carbono assimétrico, isomeria 

óptica em moléculas com 1, 2 ou mais carbonos assimétricos, moléculas 

assimétricas sem carbono assimétrico, dar exemplo de enantiômeros e 

diastereoisômeros. Explicar o que é um composto levógiro , dextrógiro, ( ̶  ) e ( 

+ ), e a nomenclatura R e S. Enriquecer a aula com informações trazidas pelos 

grupos do trabalho de pesquisa. 

Analisar de forma preliminar com os grupos os resultados das entrevistas nos 

gráficos. A terceira atividade será a confecção de maquetes de pares isômeros 

de acordo com o tema e a apresentação final do trabalho de pesquisa. 

8. Avaliação: O professor deverá registrar as evidências de aprendizagem 

significativa durante as aulas e em todas as etapas do trabalho de pesquisa. A 

apresentação do trabalho de pesquisa permitirá que os alunos transmitam o 

conhecimento adquirido para toda a turma. Será realizada uma avaliação 

individual formal. 

A pesquisa retrata e avalia o cotidiano escolar, os hábitos com alimentação, 

exercícios físicos, nível de estresse e obesidade e o cuidado com o uso de 

medicamentos, seus resultados podem ser reveladores e importantes para 

melhorias na saúde das pessoas no ambiente escolar. Recomenda-se a 

exposição desses resultados para a comunidade escolar, por exemplo, em uma 

Feira de Ciências, murais etc. Assim os alunos serão multiplicadores do 

conhecimento, levando informações úteis para a saúde daqueles que estão 

próximos. 

9. Avaliação da UEPS: A UEPS será validada se os alunos apresentarem 

evidências da aprendizagem significativa ao longo das atividades 

desenvolvidas. 

 

 


