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RESUMO
Este trabalho consiste de um relato sobre a construção da prática docente de uma aluna do Curso de
Licenciatura em Química da Universidade Federal Fluminense, visando sua capacitação para o
exercício docente com a visão complexa do magistério, através de sua participação em um projeto
interdisciplinar nas Ciências da Natureza, desenvolvido pelo Programa Institucional LIFE UFF –
Ciências da Natureza, Sociais e Humanas em diálogo em parceria com o Colégio Estadual Guilherme
Briggs, em Santa Rosa – Niterói/RJ entre 2013 e 2015. São apresentadas as dificuldades, as
transformações pessoais e o amadurecimento profissional conquistados na sua superação durante as
diversas etapas do projeto Construção de estratégias interdisciplinares em diálogo com o Currículo da
SEEDUC – RJ, desde o embasamento teórico inicial até o gerenciamento da confecção e da aplicação
de um planejamento bimestral integrado para as três disciplinas da área para o 2º bimestre da 2ª série
do Ensino Médio.

ABSTRACT
This work consists of a report about the construction of the teaching practice of a student in Chemistry
Degree at the Federal Fluminense University, aiming their training for teaching practice with the
complex vision of teaching, through their participation in an interdisciplinary project in Nature Sciences,
developed by Institutional Program UFF LIFE - Natural, Social and Human Sciences dialogue in
partnership with the State College Guilherme Briggs in Santa Rosa - Niterói/RJ between 2013 and
2015. Presenting the difficulties, the personal transformations and the professional growth achieved in
yours overcoming during the various stages of the project Construction of interdisciplinary strategies in
dialogue with the SEEDUC – RJ Curriculum, from the initial theoretical basis to the management of the
preparation and application of an integrated bimonthly planning for the three disciplines of the area for
the 2nd quarter of the 2nd year of high school.
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APRESENTAÇÃO
Como ocorre com a maioria dos estudantes, meu primeiro contato com Química aconteceu no
9º ano do Ensino Fundamental. Lembro-me que era uma disciplina que despertava grande interesse e
curiosidade, e também muitos questionamentos, pois exigia simplesmente memorização de conteúdos,
o que muito me angustiava. Durante o Ensino Médio, devido a uma prima que estudava engenharia
química, tive o grande prazer de me aproximar do mundo universitário nesta área. Recordo-me que ao
entrar a primeira vez num laboratório foi algo sonhador. Ver todas aquelas aparelhagens suscitava
perguntas, pois não conseguia conectá-las com o que estudava na disciplina Química. Imaginei o
quanto seria mais prazeroso se na minha escola pudesse ter pelo menos algumas aulas práticas. A
cada ano estudar química me interessava mais e mais, porém aprender o conteúdo pelo conteúdo, não
era suficiente para responder minhas perguntas, especialmente o porquê e para que estudar aquilo
tudo.
Toda essa curiosidade impulsionou a escolha do curso de graduação, mas, devido à minha
condição econômica, optei pelo curso de Engenharia Química, com o argumento de melhor
remuneração futura. Ao longo do curso, fui descobrindo que a realidade daquela profissão não me
alegraria. Fui percebendo que realização financeira só permitiria felicidade se houvesse também
realização pessoal e profissional, e entendi que não as alcançaria naquele curso. Desde que terminei a
Educação Básica, sempre me dediquei a aulas particulares de Química, Física e Matemática e a
vivência que proporcionavam cada dia mais traduzia minha vocação. A decisão de mudar de curso não
foi fácil, enfrentei todas as pressões familiares e medos pessoais e mudei para a Licenciatura em
Química, mas ainda convicta de que meu sonho de professora seria realizado ministrando aulas
particulares (pensava em montar um curso para tal).
No começo de 2013, quando já havia integralizado cerca de 60% do curso de Licenciatura, fui
convidada pela professora Sonia Regina para participar de um projeto do Programa Institucional LIFE2
UFF – Ciências da Natureza, Sociais e Humanas em diálogo, e como desafios sempre me
impulsionaram, embora realmente não soubesse o que era interdisciplinaridade, aceitei. Logo de início,
fui obrigada a enfrentar o maior obstáculo pessoal: leitura de textos que não tratavam de química e
discussões sobre os mesmos.
O primeiro texto trabalhado pelo grupo foi Um discurso sobre as Ciências do sociólogo
português Boaventura de Souza Santos, sua leitura causou grande impacto tanto pela dificuldade de
entender o que o autor dizia, pois o formato e o vocabulário usados não me eram familiares, quanto
2 Laboratório
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pelo assunto tratado, o método cientifico, sobre o qual até então eu nunca ouvira falar, embora faça
parte da Base Nacional Comum do Ensino Médio.
Em abril de 2013, através da parceria entre o LIFE UFF e o Colégio Estadual Guilherme Briggs,
começavam as atividades do projeto Construção de estratégias interdisciplinares em diálogo com o
Currículo da SEEDUC - RJ das disciplinas da área das Ciências da Natureza naquela escola. Participar
da observação de uma turma de 9º Ano do Ensino Fundamental não suscitou desejo de atuar em uma
escola, ao contrário, observar aquela turma era tenebroso e desgastante. Como nessa fase os
licenciandos não podiam trocar informações sobre as turmas observadas, meu “Diário da Obra” 3 era
preenchido apenas com críticas e descrições dos defeitos daquela turma. Ao final de cada jornada eu
me perguntava: O que eu estou fazendo aqui? É realmente isso que eu escolhi para minha vida
profissional? Não conseguia acreditar que seria gratificante trabalhar com aqueles alunos no ano
seguinte.
Durante o período de observações iniciamos a leitura do livro “Sete saberes necessários a
Educação do futuro” de Edgar Morin (2011), que enfatizando a complexidade Humana, alertava para
um novo olhar sobre o processo ensino-aprendizagem. Independente da dificuldade inicial com o texto,
nas observações seguintes eu me surpreendi questionando “por que aqueles adolescentes faziam tudo
aquilo?”, sem perceber que esta pergunta era o primeiro reflexo daquela leitura. Daí por diante meu
Diário da Obra conheceu novas perguntas: Qual o porquê de Fulano ser agressivo? Por que Cicrano
não interage? Porque Beltrano chega abaixa a cabeça e dorme? Finalmente eu comecei a entender, e
vivenciar, a complexidade do ser humano, que me foi apresentada na leitura de Santos (2003) e que
vínhamos discutindo intensamente nas reflexões de Morin.
Acreditar na Interdisciplinaridade Escolar refletida em “Integração e Interdisciplinaridade no
Ensino Brasileiro: efetividade ou ideologia” de Ivani Fazenda (2002), foi sendo cada dia mais simples e
interessante, durante o ano de 2014, à medida que a convivência, as interações, superações,
aprendizados, leituras e reflexões dos referenciais teóricos foram sendo vivenciadas. Então pude
entender que as explicações, que eu dava nas aulas particulares, eram bastante para a compreensão
intelectual ou objetiva das coisas anônimas ou materiais, mas insuficiente para a compreensão
humana. Esse encantamento culminou com a certeza de que meu ofício como professora era muito
maior que dar aulas particulares, e que ser um mediador da construção do conhecimento era o que já
me alimentava profissionalmente.
Desse modo esse trabalho monográfico contará um pouco dessa história, que é de superação
pessoal e amadurecimento profissional, na busca da construção da prática docente através da
3 Caderno

pessoal de anotações da evolução dos trabalhos realizados no LIFE UFF
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interdisciplinaridade nas Ciências da Natureza. Nessa trajetória, além dos documentos oficiais da
educação brasileira, tive apoio em referenciais como Santos, Delors, Morin, Fazenda, Lenoir e Cortina,
para tentar ensinar Química contextualizando-a nos problemas e soluções que seus conhecimentos
geraram ao longo da história, para provocar questionamentos e reflexões sobre a sociedade, o mundo,
e o planeta, para entender o que é e exercitar cidadania, e como encontrar caminhos para fazê-lo
trabalhando com uma proposta curricular com organização bimestral obrigatória como a apresentada
pelo Currículo Mínimo da SEEDUC-RJ.
Assim, no capítulo 1 desta monografia apresentamos um breve panorama das ideias dos
referenciais que nortearam esse trabalho. A metodologia usada para desenvolvê-lo está descrita no
capítulo 2. No capítulo 3 apresentamos informações gerais sobre a escola tanto as dos documentos
oficiais, quanto as obtidas através da nossa observação, e como se deu nossa parceria. As
descobertas, reflexões e mudanças que construíram minha prática docente são relatadas no capítulo 4.
No capítulo 5 são descritos o processo de elaboração e aplicação de um planejamento integrado para
as disciplinas da área; e, finalmente apresentadas nossas considerações finais.
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1 SOBRE INTERDISCIPLINARIDADE
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional indicam o papel da Educação Básica como
espaço de formação de sujeitos garantindo que ao longo de sua vida escolar sejam capazes de
desenvolver, aperfeiçoar, reconhecer e valorizar suas qualidades. Espaço que priorize uma educação
que proporcione ao indivíduo a capacidade de participar ativamente da vida social, cultural e política de
sua cidade, estado e/ou país.
Para isso, nos documentos oficiais, cada vez mais tem sido sinalizado o fato de que apenas uma
educação integradora, contextualizada e reflexiva pode “dar conta” do processo. Uma educação onde
haja a mobilização de todas as áreas de conhecimento e de cada um dos componentes curriculares, de
forma integrada e progressiva, proporcionando nas diversas atividades escolares a capacidade de
conviver, expressar, associar saberes escolares ao cotidiano etc.
Oficialmente o termo interdisciplinaridade foi introduzido no Ensino Médio brasileiro em 1998
através do artigo 6º das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (Brasil, 1998), que
estabelecia que “Os princípios pedagógicos da identidade, diversidade e autonomia, da
interdisciplinaridade e da contextualização serão adotados como estruturadores dos currículos do EM”.
Por sua vez, o artigo 8º, que se assemelha a uma tentativa didática de esclarecer possíveis dúvidas,
prescrevia:
Na observância da Interdisciplinaridade, as escolas terão presente que:
I - a Interdisciplinaridade, nas suas mais variadas formas, partirá do princípio de que
todo conhecimento mantém um diálogo permanente com outros conhecimentos, que
pode ser de questionamento, de negação, de complementação, de ampliação, de
iluminação de aspectos não distinguidos;
II - o ensino deve ir além da descrição e procurar constituir nos alunos a capacidade
de analisar, explicar, prever e intervir, objetivos que são mais facilmente alcançáveis
se as disciplinas, integradas em áreas de conhecimento, puderem contribuir, cada
uma com sua especificidade, para o estudo comum de problemas concretos, ou
para o desenvolvimento de projetos de investigação e/ou de ação;
III - as disciplinas escolares são recortes das áreas de conhecimentos que
representam, carregam sempre um grau de arbitrariedade e não esgotam
isoladamente a realidade dos fatos físicos e sociais, devendo buscar entre si
interações que permitam aos alunos a compreensão mais ampla da realidade;
IV - a aprendizagem é decisiva para o desenvolvimento dos alunos, e por esta razão
as disciplinas devem ser didaticamente solidárias para atingir esse objetivo, de
modo que disciplinas diferentes estimulem competências comuns, e cada disciplina
contribua para a constituição de diferentes capacidades, sendo indispensável buscar
a complementaridade entre as disciplinas a fim de facilitar aos alunos um
desenvolvimento intelectual, social e afetivo mais completo e integrado;
V - a característica do ensino escolar, tal como indicada no inciso anterior, amplia
significativamente a responsabilidade da escola para a constituição de identidades
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que integram conhecimentos, competências e valores que permitam o exercício
pleno da cidadania e a inserção flexível no mundo do trabalho. (Brasil, 1998)

No entanto, nem o artigo 8º das DCNEM, nem as diversas tentativas oficiais norteadas pelos
Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCN) (Brasil, 2000), pelos PCN + Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais (Brasil, 2002) e
pelas Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCN) (Brasil, 2006), lograram sucesso no sentido
de que esse “princípio pedagógico” efetivamente estruturasse o currículo e fosse praticado em nossas
escolas públicas. Embora tais documentos tenham sido e continuem sendo amplamente divulgados, e
estabeleçam e reforcem a necessidade e importância do ensino interdisciplinar, a educação básica na
maioria das escolas brasileiras continua, em 2015, sendo propedêutica, compartimentada e afastada
do mundo real.
Quase vinte anos antes da aprovação das DCNEM, Ivani Fazenda, em sua obra Integração e
Interdisciplinaridade no Ensino Brasileiro: efetividade ou ideologia? realiza uma análise epistemológica
do termo e no campo da educação o apresenta como uma proposta para desenvolver um ensino mais
sintonizado com as grandes questões de ordem social, política e econômica da época, as quais não
poderiam ser resolvidas por uma única disciplina ou área do saber. Inclui na lista dos obstáculos para
efetivação da interdisciplinaridade os metodológicos, os institucionais e aqueles relacionados à
formação de professores, e aponta como condição primordial para sua realização a necessidade de se
manter permanentemente em contato com as nossas dúvidas e nossos limites, pois são eles que
fazem nascer os motivos e impulsionam para novas pesquisas, novas facetas pessoais e sociais e
diferentes formas e atitudes para lidar com o conhecimento (FAZENDA, 1979).
No prefácio desse livro, Hilton Japiassú, fiel às suas ideias4, lamenta o fato de nas
universidades não haver uma metodologia interdisciplinar que, para ele, revelaria a indissociabilidade
entre ensino e pesquisa, mostraria a fraqueza da distinção entre “ciência pura” e “ciência aplicada”,
questionaria os conhecimentos adquiridos e os métodos aplicados transformando a universidade em
um local onde se produziria coletiva e criticamente um saber novo, segundo ele: inovação (Fazenda,
1979, pg. 16).
Japiassú é um defensor ardente da interdisciplinaridade e da necessidade de mudança no
processo de educação. Defende as ideias que alimentaram desde o final da década de 1950 debates
entre cientistas sociais e aqueles das ciências exatas, especialmente da Física, sobre o conhecimento

4 Apresentadas,

1976.)

pela primeira vez no Brasil, em seu livro Interdisciplinaridade e Patologia do Saber, (Rio de Janeiro, Imago,
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produzido e praticado nas universidades à luz do paradigma científico moderno, sobre o positivismo do
conhecimento científico e a necessidade de se reconhecer que este conhecimento não esgota o
conhecimento humano. Muitos pensadores participaram e ainda participam desse debate, aqui vamos
destacar dois deles: Santos e Morin.
Em seu livro “Um discurso sobre as Ciências”, o sociólogo português, Boa Ventura de Sousa
Santos (2003), discute a pretensa hegemonia do conhecimento científico das ciências naturais como
conhecimento ordenado, estável, parcelado, disciplinarizado, bem como a do próprio método científico
moderno. Chama-o de “paradigma dominante”, paradigma racional e totalitário que nega a existência,
ou validade, de qualquer outro conhecimento que não siga suas regras e princípios. Como:
As leis da ciência moderna são um tipo de causa formal que privilegia o como
funciona das coisas em detrimento de qual o agente ou qual o fim das coisas. É por
essa via que o conhecimento rompe com senso comum. (Santos, 2003, p.30)

Questiona o isolamento entre o sujeito e o objeto determinado pela ciência moderna,
colocando-o como “uma relação que interioriza o sujeito à custa da exteriorização do objecto, tornandoos estanques e incomunicáveis” (Santos, 2003, p.54) e afirmando que o tempo todo o sujeito
observador interfere no objeto estudado. Defende a necessidade de um “paradigma científico
emergente”, esclarecendo que não pode ser apenas um paradigma científico, mas também um
paradigma social, ou seja, um conhecimento prudente para uma vida decente (SANTOS, 2003, p 60).
Propõe, ainda, que o objeto estudado ou pesquisado deve ser analisado sob uma perspectiva
multidisciplinar, de modo que a ciência deste paradigma emergente traduza os conceitos e teorias
desenvolvidas localmente fora dos seus contextos. Daí a necessidade de um conhecimento flexível e
íntimo unindo-nos ao que estudamos, ensinando-nos a viver e traduzindo-o em sabedoria de vida, ou
seja, autoconhecimento. Segundo ele, “a incerteza do conhecimento, que a ciência moderna sempre
viu como limitação técnica destinada a sucessivas superações, transforma-se na chave do
entendimento de um mundo que mais do que controlado tem que ser contemplado”. (Santos, 2003,
p.85)
Produzir autoconhecimento também é um desafio vivido no Ensino de Ciências, uma vez que
este ensino se estruturou no “paradigma dominante”, que não reconhece as emoções e sentimentos
que nos humanizam, sendo insuficiente para ensinar a complexidade do mundo e do próprio ser
humano.
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O leitor do Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o século
XXI - Educação Um Tesouro a Descobrir5 (DELORS, 1997), percebe logo no primeiro capítulo que a
Comissão não se manteve alheia àquele debate. Se a relação conhecimento/autoconhecimento trazida
por Boaventura Souza Santos não aparece de forma explícita no texto, ela se reflete no conceito de
educação ao longo da vida, que se baseia no fato de que toda pessoa precisa continuar aprendendo
para se renovar individual, social e economicamente, de modo que a educação deve ser vista “...entre
outros caminhos e para além deles, como uma via que conduz a um desenvolvimento mais
harmonioso, mais autêntico, de modo a fazer recuar a pobreza, a exclusão social, as incompreensões,
as opressões e as guerras...” (Idem, p11).
Considerando ser compromisso da educação encaminhar o mundo para uma maior

compreensão mútua diante das diferenças, contribuindo para a promoção e integração da minoria , o
Relatório Delors apontou para a necessidade da reestruturação da educação de forma a tornar possível
seu papel como instrumento de modificação da realidade mundial. Para tal, sugere que a educação
deve se organizar sobre quatro pilares de conhecimento: aprender a conhecer; aprender a fazer;
aprender a viver juntos; e, aprender a ser:
...aprender a conhecer, isto é adquirir os instrumentos da compreensão; aprender a
fazer, para poder agir sobre o meio envolvente; aprender a viver juntos, a fim de
participar e cooperar com os outros em todas as atividades humanas; finalmente
aprender a ser, via essencial que integra as três precedentes. (DELORS, 1997, p
89)

Estes pilares visam promover a oportunidade educacional a todos, desenvolvendo talentos sem
diminuir as demandas da vida profissional, cultivando a superação de si mesmo, suprindo o desejo do
conhecimento.
Tanto o conceito de educação ao longo da vida, quanto os quatro pilares foram assimilados
nos documentos oficiais sobre a educação no Brasil, inclusive na própria LDB, sendo apresentados e
discutidos no relatório das DCN, PCNEM e nos PCN+.
O Relatório Delors, também ressalta a importância de conceber novas relações entre política
educativa e de desenvolvimento a fim de fortalecer as “bases do saber” e do “saber-fazer” incentivando
as iniciativas, o trabalho em equipe, levando em conta os recursos locais, o auto-emprego e aptidão
empreendedora. Chama atenção para a importância de renovação de conhecimentos e competências
dos professores e que apesar de terem responsabilidades individuais é fundamental o trabalho em
equipe para melhorar a qualidade da educação.

5 Também

citado como Relatório Delors.
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A pedido da UNESCO em 1999, aprofundando a discussão sobre os quatro pilares e sobre a
visão transdisciplinar da educação, Edgar Morin (MORIN, 2000) apresenta “Os Sete Saberes
Necessários à Educação do Futuro”, livro onde discute uma visão complexa da educação, apontando
para a necessidade de se formar professores que venham a atuar com essa compreensão complexa
no exercício do magistério.
Ao longo dessa obra, percebe-se a transposição do “paradigma científico emergente” para o
âmbito educacional na visão complexa do ser humano, pois Morin deixa claro que a natureza humana
do observador humano impossibilita a separação objetiva entre o observador e o objeto observado.
Uma vez que o homem é suscetível ao erro e à ilusão, o conhecimento é permeado de incertezas.
O conhecimento não é um espelho das coisas ou do mundo externo. Todas as
percepções são ao mesmo tempo traduções e reconstruções cerebrais com base
em estímulos ou sinais captados codificados pelos sentidos. Daí resultam, sabemos
bem, os inúmeros erros de percepção, que nos vêm de nosso sentido mais
confiável, o da visão. Ao erro da percepção acrescenta-se o erro intelectual. O
conhecimentos sob forma de palavra, de ideia, de teoria, é o fruto de uma
tradução/reconstrução por meio da linguagem e do pensamento e, por conseguinte,
está sujeito ao erro. (Morin, 2011, p. 19)

Desse modo, as incertezas constituem o combustível de qualquer estratégia de “conhecimento
pertinente”, que para Morin é o conhecimento que nasce no contexto e no complexo planetário, e
demanda acesso à informação sobre o mundo e capacidade para articula-la e organiza-la. Sendo papel
da educação fornecer os subsídios para se entender o contexto, o global, o complexo, tornando o
conhecimento pertinente e situando informações em seus contextos para que possuam sentido. Morin
(2011) crítica, ainda, as especializações disciplinares dispersas, desunidas que dividem o contexto e o
global, sendo grandes desafios para o conhecimento pertinente nos sistemas de ensino.
O conhecimento das informações ou dos dados isolados é insuficiente. É preciso
situar as informações e os dados em seu contexto para que adquiram sentido. Para
ter sentido, a palavra necessita do texto, que é o próprio contexto, e o texto
necessita do contexto no qual se enuncia. (Morin, 2011, p.34)

De acordo com ele, com a educação fragmentada, o humano continua retalhado. Daí a
importância de ensinar a “condição humana”, mostrando que a educação precisa levar em
consideração que o ser humano não é só cultural, mas também natural, físico, psíquico, mítico, social,
dentre outros.
[...] é impossível conceber a unidade complexa do ser humano pelo pensamento
disjuntivo, que concebe nossa humanidade de maneira insular, fora do cosmos que
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a rodeia, da matéria física e do espírito do qual somos constituídos, bem como pelo
pensamento redutor, que restringe a unidade humana a um substrato puramente
bioanatômico. As ciências humanas são elas próprias fragmentadas e
compartimentadas. Assim, a complexidade humana torna-se invisível, e o homem
desvanece “como um rastro na areia”. (Morin, 2011, p. 43-44)

Para Ivani Fazenda, uma das finalidades da interdisciplinaridade é justamente a de ser
aplicada como forma de compreender e modificar o mundo, para o que é necessário que o próprio
homem se reconheça como um ser múltiplo, que só poderá mudar a realidade quando a conhecer em
seus múltiplos aspectos. Para ela, a interdisciplinaridade depende de “uma mudança de atitude frente
ao problema do conhecimento, da substituição de uma concepção fragmentária pela concepção
unitária do Saber Humano” (Fazenda, 1979, p. 40) (grifo nosso), Desse modo,
“A interdisciplinaridade visa à recuperação da unidade humana através da
passagem de uma subjetividade para uma intersubjetividade e assim sendo,
recupera a ideia primeira de cultura (formação do homem total), o papel da escola
(formação do homem inserido em sua realidade) e o papel do homem (agente de
mudanças no mundo).” (Fazenda, 1979, p. 48)

Embora Morin não utilize o termo “vida decente”, ele aparece claramente quando discute a
importância de ensinar a compreensão, não só a intelectual que hoje norteia o ensino, mas a
compreensão humana. Apresenta a compreensão como um processo intersubjetivo, com o propósito
de garantir a solidariedade intelectual e moral como uma das finalidades da educação do futuro,
construindo respeito às diversidades em qualquer esfera.
A compreensão não desculpa nem acusa: pede que se evite a condenação
peremptória, irremediável, como se nós mesmos nunca tivéssemos conhecido a
fraqueza, nem cometido erros. Se soubermos compreender antes de condenar,
estaremos no caminho da humanização das relações humanas. (Morin, 2011, p.87)

Por fim, Morin reflete que a educação deve conduzir a ética propriamente humana, na qual os
elementos da tríade individuo/sociedade/espécie são coprodutores, ressaltando a importância da
democracia, da consciência e a cidadania terrena. Esta cidadania só será alcançada quando a
Educação for capaz de cultivar as percepções da riqueza de valores do ser humano. Valores como
liberdade, igualdade, respeito ativo, solidariedade e diálogo, considerados por Adela Cortina (2005)
importantes componentes da ética cívica, fazendo com que o educando se veja como participante e
atuante no contexto social.
Com isso, a formação adequada para os educadores, é condição primordial, para que
desenvolva sensibilidade, abertura, coerência, diálogo, enfim desenvolva atitude (Fazenda, 2002 p.8),
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para que alcancem renovação e comprometimento permanente a cada realidade que os cercarem na
prática docente, a fim de viabilizarem situações às quais os estudantes poderão dar sentido e
adquirirem autonomia para viver a cidadania.
Os documentos oficiais da educação brasileira não conflitam com o que exposto até aqui, a
Conselheira Guiomar N. de Mello, relatora das DCNEM, foi muito cuidadosa em sua análise do artigo
6º, afirmando que
“A interdisciplinaridade supõe um eixo integrador, que pode ser o objeto de
conhecimento, um projeto de investigação, um plano de intervenção. Nesse sentido,
ela deve partir da necessidade sentida pelas escolas, professores e alunos de
explicar, compreender, intervir, mudar, prever, algo que desafia uma disciplina
isolada e atrai a atenção de mais de um olhar, talvez vários.” (BRASIL, 2000, p.
77, grifo do autor)

Observamos que o grifo da relatora ressalta a importância da visão global e contextualizada do
conhecimento, nascida de uma demanda da comunidade (portanto do contexto) escolar. A própria LDB,
em seu Art. 26 ressalta que “a Base Nacional Comum deve ser complementada, em cada sistema de
ensino e estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e
locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela”. E o Art. 7º das DCNEM afirma, no inciso
V, que na busca da melhor adequação possível às necessidades dos alunos e do meio social, os
sistemas de ensino e as escolas,
“criarão mecanismos que garantam liberdade e responsabilidade das instituições
escolares na formulação de sua proposta pedagógica, e evitem que as instâncias
centrais dos sistemas de ensino burocratizem e ritualizem o que, no espírito da lei,
deve ser expressão de iniciativa das escolas, com protagonismo de todos os
elementos diretamente interessados, em especial dos professores;”.

Apesar disso, desde 2011, o Sistema Estadual de Ensino do Estado Rio de Janeiro tornou
obrigatório o cumprimento de um Currículo com bimestralização de conhecimentos pré-estabelecida
(RIO DE JANEIRO, 2012), o chamado Currículo Mínimo (CMin), ferindo o estipulado pelo Art. 7º e pelo
Art. 11º das DCNEM, quando afirma “(...) as escolas terão, em suas propostas pedagógicas, liberdade
de organização curricular (...)”.
O CMin é um documento de poucas páginas, que apresenta seu propósito e sua motivação
através de uma carta de apresentação e uma breve introdução. Sua finalidade seria orientar, de forma
clara e objetiva, os itens que não podem faltar no processo de ensino-aprendizagem, em cada
disciplina, ano de escolaridade e bimestre, com o intuito de garantir um conjunto de competências
comum a todos os alunos formados pela Rede Pública do Estado do Rio de Janeiro, que atenda as
demandas atuais da sociedade para o ensino, identificadas nas legislações vigentes (LDB – DCNEM) e
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nos PCN. No entanto, as planilhas que organizam os bimestres de cada disciplina não utilizam a
mesma terminologia, habilidades e competências, em grande parte das descrições se resumem a
colocar o verbo entender ou compreender antes do texto que identifica um conteúdo.
Por mais que se argumente a favor do Currículo Mínimo, é difícil acreditar que uma única
organização curricular possa atender as peculiaridades do alunado, e suas demandas, em todas as
10686 escolas do Estado do Rio de Janeiro (RIO DE JANEIRO, 2014).
Nosso propósito não é proceder aqui uma extensa análise do CMin, mas assinalar a
bimestralização obrigatória que interfere de forma drástica nas possibilidades de se trabalhar
interdisciplinarmente, e que neste documento existe somente a integração de conteúdos numa mesma
disciplina, de modo que, “a integração dos conhecimentos, experiências e habilidades, caberá portanto
ao aluno, sob orientação única e exclusiva do professor, que por sua vez não possui formação
condizente para tal” (Fazenda, 2002 p.93). Além disso, a tentativa de se desenvolver estratégias
interdisciplinares trabalhando com o Currículo Mínimo, esbarra tanto na barreira entre os sujeitos, pois
para obedecê-lo não há necessidade de diálogo ou interação, e nas barreiras entre as disciplinas.
Lenoir (in Fazenda, 1998) entende que a Interdisciplinaridade Escolar precisa contemplar três
âmbitos: a interdisciplinaridade Curricular que conserva as características de cada disciplina garantindo
a sua complementaridade e interdependência numa visão de troca e enriquecimento. A
Interdisciplinaridade didática com a função de planejar, organizar e avaliar as modificações
educacionais. E a Interdisciplinaridade Pedagógica caracterizada pela prática em sala de aula da
interdisciplinaridade didática.
O recurso à interdisciplinaridade dentro da prática (que qualificamos de
interdisciplinaridade pedagógica) necessita reconhecer que a interdisciplinaridade
funciona igualmente sobre o plano didático e sobre o plano curricular, e que a
interdisciplinaridade pedagógica resulta do trabalho preliminarmente interdisciplinar
que se efetua nesses dois níveis. (Lenoir , in Fazenda, 1998 p.56)

Desse modo, ousamos especular que, no que diz respeito ao CMin, a afirmação da relatora
das DCNEM, feita em 1998, poderia ter sido escrita hoje:
“A implementação destas DCNEM será ao mesmo tempo um processo de ruptura e
de transição. Ruptura porque sinaliza para um ensino médio significativamente
diferente do atual, cuja construção vai requerer mudanças de concepções, valores e
práticas, mas cuja concepção fundante está na LDB.” (BRASIL, 2000, pg. 98)

6 SEEDUC,

em números – Transparência na Educação. Disponível em:
<http://download.rj.gov.br/documentos/10112/2692199/DLFE-83034.rar/RELATORIODEGOVERNANCIA2015.ultimo,rar>.
Acesso em: 03/02/2016

24

2 METODOLOGIA

Este trabalho foi realizado em três etapas: a primeira de abril a dezembro de 2013; a segunda
de janeiro a novembro de 2014; e, a terceira, de fevereiro a julho de 2015. Em todas as etapas, a
equipe geral de trabalho foi formada por três professores do CEGUIB, um de Biologia, um de Física e
um de Química, por professores do Instituto de Química e do Instituto de Biologia da UFF e por
licenciandos dos Cursos de Licenciatura em Ciências Biológicas, em Física e em Química. Durante
2013 também contamos com a participação de uma professora da Faculdade de Educação da UFF.
Em todas as etapas, tanto os objetivos estabelecidos, quanto as metodologias usadas para o
desenvolvimento das diversas atividades se espelharam naquelas que estão propostas pelo Programa
Institucional LIFE UFF - Ciências da Natureza, Sociais e Humanas em diálogo, em particular no
Subprojeto LIFE UFF - CN7:, segundo as quais
... os projetos da equipe LIFE UFF – CN deverão visar também o desenvolvimento
da criatividade e da capacidade para inovação e adaptação dos futuros, e atuais,
professores à diversidade cultural e organizacional das escolas públicas. Assim,
obrigatoriamente, deverão apresentar planejamento de material didático que permita
realizar a mesma metodologia desenvolvida em escolas que não disponham dos
equipamentos e materiais encontrados no LIFE UFF – CN. Estes projetos deverão:
* ter grupo de trabalho misto formado por professores do Ensino Superior,
licenciandos (de pelo menos dois cursos de licenciatura) e professores da Educação
básica (de pelo menos duas disciplinas);
*incluir uma etapa para estudo das Orientações Curriculares Nacionais para a
Educação Básica (OCN);
* apresentar uma proposta de metodologia baseada nas OCN, atingindo mais de um
componente curricular;
* apresentar tema contextualizador e listar os conteúdos disciplinares envolvidos
(buscando não perder de vista a organização curricular dos Sistemas Públicos);
* descrever com clareza os saberes (habilidades e competências) que os estudantes
da educação básica adquirirão com metodologia a ser desenvolvida;
* gerar material instrucional para professores que mostre, inclusive, como o tema
contextualizador se conecta aos conteúdos disciplinares e como os integra e interrelaciona;
* gerar material didático para estudantes da educação básica que os permita
construir seu conhecimento. (LIFE UFF, processo CAPES n.º 23038.008613/201213, 2012, Formulário SICAPES pg. 2)

A estratégia geral de execução incluiu: estudos individuais; encontros semanais do grupo
destinados à fundamentação teórica da pesquisa e da prática docente; encontros semanais do grupo
para elaborar e desenvolver estratégias pedagógicas; aplicação em sala de aula das estratégias
metodológicas desenvolvidas; confecção de material didático e instrucional.
7 LIFE

UFF - CN – Ciências da Natureza integradas às Ciências Sociais e Humanas.
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Ao longo de todo o processo se procurou discutir: (i) Como orientar o ensino para abordagens
social e culturalmente mais ricas; (ii) Como superar o discurso autoritário em aulas de Química, Física,
e Biologia; (iii) Como contribuir para a compreensão da linguagem formal em Ciências; (iv) Como o
estudo da Ciência pode contribuir para o hábito de leitura de textos científicos ou de outra natureza; (v)
Como as representações dos alunos e dos professores interferem na mediação do conhecimento
científico e nos modos de leitura sobre Ciência.
2.1 PRIMEIRA ETAPA – Embasamento teórico inicial, reconhecimento do espaço escolar e do perfil
dos alunos
- O embasamento teórico foi realizado através de estudos individuais e em grupo, com
reuniões semanais, sobre interdisciplinaridade e complexidade, sobre o Relatório Delors,

os

documentos oficiais da educação brasileira, o Currículo Mínimo da SEEDUC-RJ - Ciências da
Natureza.
- O reconhecimento do espaço escolar foi feito através de visitas às dependências e entrevistas
com a diretora do Colégio, além de conversas informais com professores e funcionários. Também se
buscou informações sobre a vizinhança que circunda a Escola.
- Tendo em vista que a equipe do projeto não selecionaria estudantes da escola parceira para
integrarem a turma piloto, e sim trabalharia com uma turma designada pela coordenação pedagógica
da escola, o perfil dos estudantes foi levantado através de observação participante 8 de todas as turmas
de 9º ano do Ensino Fundamental e de 1ª série do Ensino Médio (de onde viriam os alunos que
comporiam as turmas de 1ª Série do EM no ano seguinte); da exposição das conclusões de cada
observador em reunião geral; e, das reflexões ali proporcionadas.
2.2 SEGUNDA ETAPA – Estudos teóricos e capacitação para o exercício docente com a visão
complexa do magistério
Esta etapa demandou a participação em várias atividades como: estudos teóricos, pesquisa
por material didático, confecção de planejamento e de material didático, observação de aulas, reuniões
para reflexão sobre andamento de aulas e para avaliação do andamento do trabalho.

8 Quando

o pesquisador parte das observações do comportamento verbal e não verbal dos observados, de seu meio
ambiente, das anotações que ele mesmo fez quando no campo, de áudio e vídeo tapes disponíveis etc. (Moreira, 2004)
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- Os estudos teóricos permearam todo o período e foram realizados individualmente e em
grupo, ampliando os estudos da etapa anterior sobre interdisciplinaridade e avançando para estudos
sobre cidadania e multiculturalidade, sobre planejamentos didáticos e planejamento pedagógico,
estratégias didático-pedagógicas, recursos didáticos etc. Assim como sobre história geral e do Brasil e
sobre conhecimentos de Química.
- Preparação de materiais didáticos – Os materiais didáticos, teóricos, experimentais e
multimídia de cada bimestre foram planejados e executados com um bimestre de antecedência. Para
tal, além dos estudos teóricos pertinentes, foram realizadas pesquisas na internet por imagens, vídeos,
animações e experimentos que pudessem enriquecê-los. Também foram aprimorados os
conhecimentos para o uso dos recursos oferecidos pelo programa Power Point.
- Observação participativa de aulas – colaborando com o professor quando solicitados,
acompanhando grupos de alunos na execução de atividades experimentais e na resolução de
exercícios.
- Aplicação de aulas – para cada aula aplicada aos alunos do colégio, preparou-se o plano de
aula, todos os materiais que seriam usados, testaram-se experimentos, quando foi o caso, e ministrouse a aula antecipadamente para a equipe a fim de se realizar ajustes.
- Reuniões de avaliação de aula e de andamento – ao final de cada aula, tanto as ministradas
pelos professores quanto pelos licenciandos, o grupo se reunia na própria escola para a avaliação do
andamento, interação com os alunos, uso apropriado dos recursos e outros aspectos que fossem
necessários. Em reunião semanais com toda a equipe avaliava-se o andamento da semana, discutindo
as dificuldades e problemas ocorridos e apontando caminhos para superá-los na semana seguinte.
Nesta reunião, quando era necessário, faziam-se ajustes nos andamentos, inclusive devido a não ter
sido possível completar os assuntos planejados para as aulas.
2.3 TERCEIRA ETAPA – Confecção e aplicação de planejamento integrado
Nesta etapa a autora ficou responsável por gerenciar o grupo de Química em todas as
atividades, sendo a mediadora entre o grupo e os professores, e entre o grupo e a orientadora,
inclusive cumprindo esse papel nas reuniões gerais da equipe. As atividades realizadas para a
execução desta etapa foram:
- Análise, individual e com os professores do Colégio, do Currículo Mínimo para o 2º Bimestre
da 2ª Série do Ensino Médio.
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- Reuniões com o grupo de Química para localizar os conteúdos no livro texto e verificar a
demanda por materiais de apoio; para proposição de um tema de trabalho e sugestão de andamento
com esse tema.
- Reuniões gerais com a equipe para discutir os conhecimentos pertinentes a cada disciplina e
localizar pontos de contato, para discutir os temas propostos por cada grupo e tentar encontrar um
tema geral para o trabalho do bimestre.
- Estudos individuais e em grupo dos assuntos de Química e do tema/temas escolhidos.
- Reuniões com o grupo de Química para confecção do andamento da disciplina através do
tema
- Reunião geral com a equipe para fechamento do planejamento.
- Pesquisa por materiais e preparação de material didático, listas de exercícios, e material de
apoio para cada aula planejada.
- Aplicação de aula e acompanhamento da aplicação de aula pelos demais licenciandos.
- Reuniões com o grupo de Química para análise das aulas aplicadas e com a equipe geral
para avaliar o andamento semanal.
- Elaboração, aplicação e correção de prova.

28

3 A ESCOLA E A PARCERIA LIFE UFF – PIBID UFF
O Colégio Estadual Guilherme Briggs - CEGUIB está situado na Rua Mário Viana, 625, no
Bairro de Santa Rosa, município de Niterói – RJ, CEP 24241-001, e tem como órgão mantenedor a
Secretaria Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro9. A criação da escola foi regulamentada
em agosto de 1914, sendo então denominado Grupo Escolar Guilherme Briggs, oferecendo da 1ª a 4ª
série primária. A partir de 1961 foi autorizada a oferta do jardim da infância.
Após a reforma da educação, em 1971, a estrutura física da escola foi ampliada com a
construção de novos pavilhões e, em 1978, foi autorizado o oferecimento do ensino completo de 1º
grau. No dia 30 de julho de 1982 a escola passou a ser denominada Colégio Estadual Guilherme
Briggs, amparado pelo decreto nº 5879 de 1982, devido à implantação do Ensino médio. Em 2004 foi
autorizado o Ensino Supletivo do Ensino Médio, hoje, Educação de Jovens e Adultos.
Em 2013, o CEGUIB possuía um corpo docente composto por 70 professores, todos com
formação superior e alguns com mestrado e doutorado em suas áreas, além do apoio de 15
funcionários técnico-administrativos, alguns terceirizados; e, atendia a 988 alunos distribuídos nos
períodos matutino, vespertino e noturno. Sendo 526 do segundo segmento do Ensino Fundamental,
261 da Educação de Jovens e Adultos e 189 do Ensino Médio Regular, com quatro turmas de 1ª série,
duas de 2ª e uma de 3ª.
Com 101 anos de história, atualmente a Unidade Escolar está distribuída em dois pavilhões
que abrigam 24 salas de aula, sala da direção, secretaria, biblioteca, almoxarifado, auditório, cozinha,
banheiros, refeitório, sala de audiovisuais, sala da coordenação pedagógica, sala dos professores, sala
de recursos, sala do grêmio, sala para atividades de educação física, rádio escolar, laboratório de
informática e laboratório de ciências. Além disso, possui uma quadra coberta com vestiários, uma
quadra descoberta no pátio localizado no fundo do terreno, um pequeno anexo com duas salas usadas
para guardar materiais e instrumentos musicais, jardins com bancos e mesas de alvenaria e um
estacionamento para carros.
Apesar de a Escola contar com boas instalações físicas, o laboratório de Ciências não atende
as normas técnicas, seja no formato das bancadas – altura e recuo dos armários inferiores que não
permite ao analista se posicionar corretamente –, ou no espaço mínimo para circulação segura. A sala
contígua ao laboratório, que é considerada como parte do mesmo, possui uma bancada com tampo de
mármore, para ser usada pelo professor, que também não é adequada para trabalhos práticos

9 As

informações oficiais sobre a escola foram obtidas em entrevista com a Direção da mesma.
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didáticos, além de não possuir torneira ou cuba. Na Figura 01 são mostradas algumas fotografias das
instalações do Colégio, inclusive dos espaços do laboratório.

Figura 01 - Fotografias das instalações do CEGUIB
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Ao redor da escola encontram-se as comunidades do Viradouro, Atalaia, Souza Soares e
Beltrão. Uma região muito carente que sofre, há anos, a influência do tráfico de drogas, bastante
difundido na região. A maioria dos alunos e do público atendido pela Escola vive nessas comunidades
e, segundo os professores, não eram raros os relatos dos alunos sobre violência, exploração sexual,
homicídios, entre outros casos. Muitos chegavam ao Colégio emocionalmente abalados,
desacreditados e desmotivados, quando não eram impedidos devido a confrontos existentes na área
entre facções do tráfico, traficantes e policiais, o que contribuía para a diminuição do desempenho e
aumento da evasão escolar.
Enfrentando a realidade que cerca o Colégio a direção, liderada pela Profª. Alcinéa Souza
Rodrigues da Silva (Diretora geral), sempre se empenhou para captar e desenvolver projetos com
participação da comunidade escolar e instituições, a fim de recuperar a autoestima, a esperança e os
sonhos dos alunos, a fim de ajudá-los ver na educação um caminho para transcender suas realidades.
Foi por esta razão que o Programa Institucional LIFE UFF – Ciências da Natureza, Sociais e Humanas
em Diálogo chegou ao Colégio, em abril 2013, a convite da direção.

“O Programa Institucional LIFE UFF – Ciências da Natureza, Sociais e Humanas em
Diálogo tem por objetivo proporcionar a professores da Educação Básica e aos
professores e estudantes das Licenciaturas da Universidade Federal Fluminense
espaços-tempos de reflexão voltados para a construção de um coletivo de trabalho,
que busque formação e exercício profissional integral e interdisciplinar. [...] O tempo
das reflexões e (cri)ações visa, especialmente, ampliar a convivência e o encontro
entre professores e estudantes de diferentes cursos de licenciatura bem como
aproximar os seus olhares sobre as temáticas e/ou problemáticas, diferentes e
comuns, tratadas em sala de aula da Educação Básica, além de aprofundar saberes
teórico-metodológicos, no campo de um ensino interdisciplinar, entre as áreas das
licenciaturas. Nesse sentido pretende:
- contribuir com iniciativas que visem conhecer ou rever, refletir e discutir questões
de ordem teórico-metodológicas relativas ao ensino das diferentes disciplinas em
articulação;...” (LIFE UFF, processo CAPES n.º 23038.008613/2012-13, 2012, pg. 1)

A solicitação inicialmente feita pela Escola aos professores da UFF tinha o objetivo de melhorar
o desempenho dos alunos nas avaliações, esperando com isso diminuir a evasão escolar, que pode
ser notada pela diminuição do número de turmas da 1ª para a 3ª séries do Ensino Médio, através de
um programa tradicional de atendimento para esclarecer dúvidas e auxiliar os alunos na resolução de
exercícios de Biologia, Física e Química.
Na primeira reunião com a equipe do LIFE UFF a direção e os professores das três disciplinas
perceberam que seus objetivos demandavam a “famosa” melhoria da qualidade de ensino. Para
alcançá-los era necessário desenvolver e aplicar estratégias de ensino que possibilitassem que não
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apenas a construção de conhecimento, mas que também fornecesse meios de se recuperar a
esperança, sonhos e autonomia daqueles educandos.
A proposta apresentada ao Colégio foi transcrita no Projeto “Construção de estratégias
interdisciplinares em diálogo com o Currículo da SEEDUC - RJ das disciplinas da área das Ciências da
Natureza”, coordenado pela professora Sonia Regina Alves Nogueira de Sá, do Departamento de
Físico-Química – orientadora desta monografia e coordenadora institucional do Programa LIFE UFF.
Os objetivos gerais desse projeto são:
“- colaborar com os professores em formação inicial nas licenciaturas e interagir e
socializar conhecimentos com aqueles que já se encontram em exercício
profissional de modo a romper as barreiras disciplinares, com ênfase no campo das
Ciências da Natureza, preparando-os para trabalharem com a visão complexa do
magistério;
- criar condições para que aulas experimentais de Biologia, Física e Química
passem a ocorrer de modo a viabilizar o trabalho interdisciplinar no processo ensinoaprendizagem, além de facilitar as conexões da Ciência com o cotidiano dos
educandos, ajudando-os a discutir e formar opiniões, contribuindo para a formação
de um indivíduo mais crítico, consciente e integrado ao seu contexto sociocultural;
- desenvolver material didático e instrucional, prático, impresso e audiovisual, de
apoio que promova de forma efetiva o estudo interdisciplinar de Biologia, Física e
Química;
- ampliar a interação dos docentes e discentes dos cursos de licenciatura da UFF
com os dos diferentes campos de estágios fortalecendo a relação universidadeescola básica.” 10

De abril a dezembro de 2013, a equipe formada por três professores da UFF, os três
professores das Ciências da Natureza do Colégio e por três iniciantes docentes do Curso de
Licenciatura em Ciências Biológicas, três da Licenciatura em Física e quatro da Licenciatura em
Química realizaram pesquisas, reuniões de estudo e desenvolveram as primeiras estratégias e
materiais que seriam usados no primeiro bimestre de 2014.
A fim de se promover a necessária aproximação da equipe da UFF da realidade escolar, nesse
período também foi realizado o reconhecimento da estrutura física da escola, de todo corpo docente e
demais funcionários – descritos acima, e em especial dos estudantes. Neste caso, a equipe observou
um total de sete turmas, as 3 turmas de 9º ano do Ensino Fundamental e as 4 de 1ª série do Ensino
Médio, onde estariam os possíveis alunos da turma piloto com a qual trabalharíamos no ano seguinte.
Os 10 bolsistas realizaram observações em turmas aleatórias, em horários distintos e não
apenas nas aulas de Ciências (9º ano) ou nas de Química, Física e Biologia. Eu fiquei responsável pela

Retirado do texto do projeto “Construção de estratégias interdisciplinares em diálogo com o Currículo da SEEDUC - RJ
das disciplinas da área das Ciências da Natureza” cadastrado e aprovado pelo Departamento de Físico-Química da
Universidade Federal Fluminense.
10
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observação da turma 901 nas aulas de Geografia. Foram realizadas 50 observações não participantes
por toda a equipe, onde não era permitido aos bolsistas dialogarem sobre suas observações.
Tanto para mim, quanto para os demais bolsistas, pareceu estranho que, em um trabalho que
se baseava na interação entre sujeitos, a etapa de observação de turmas ocorresse de forma não
participativa, e que não pudéssemos comentar uns com os outros nossas observações. Apenas na
reunião geral da equipe, com os professores de Biologia, Física e Química do Colégio para tratarmos
das observações é que aquelas restrições fizeram sentido.
O início de cada relato parecia-se com o do meu Diário da Obra: “No começo achei a turma
desinteressada, porque havia apenas metade dos alunos na sala no início da aula, os atrasados
entravam sem respeitarem a aula, conversando animadamente sobre qualquer assunto, alguns se
debruçavam e dormiam, outros respondiam grosseiramente ao professor, xingavam-se uns aos outros,
inclusive com palavras muito chulas, como se isso fosse normal e corriqueiro naquele ambiente. De 30
alunos, no máximo 10 usavam o caderno ou faziam anotações sobre a aula.”
Mas, à medida que os relatos iam se desenvolvendo, a maioria dos licenciandos descreviam
suas reflexões baseadas nas leituras, especialmente na de Morin, e as características dos alunos que
chamavam sua atenção foram mudando. Ficou claro que o processo de observação havia possibilitado
individualmente grande superação pessoal, lapidando nosso olhar através da prática do
“desenvolvimento da sensibilidade”:
A primeira condição de efetivação da interdisciplinaridade é o desenvolvimento da
sensibilidade, neste sentido tornando-se particularmente necessária uma formação
adequada que pressuponha um treino na arte de entender e esperar, um
desenvolvimento no sentido da criação e da imaginação. (Fazenda, 2002, p.8)

O desânimo que nossas descrições inicialmente causaram nos professores foi substituído por
interesse e apoio. A certa altura daquela reunião estávamos listando os desafios que precisaríamos
superar para ajudar os alunos a superarem. As dificuldades com o português e a matemática, com a
interpretação de textos, assiduidade e pontualidade, uso de celulares, realização de tarefas etc., faziam
parte da lista, mas ela foi encabeçada por vencer a dificuldade de concentração e de abstração, o
imediatismo e a falta de interesse pelos estudos. Essas foram as características que nortearam a
produção de estratégias que permitissem ao aluno a construção do conhecimento, despertando
interesse e curiosidade.
Em 2014, primeiro ano da aplicação do projeto com uma turma piloto, turma 1001, começava
também no CEGUIB o Programa Ensino Médio Inovador (ProEMI). Um programa do Governo Federal
instituído através da Portaria nº 971, de 9 de outubro de 2009 (Brasil, 2009), como parte das ações do
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Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE, que começou a ser implantado em algumas escolas
em 2010. Esse programa sofreu ajustes em 2012/2013 e em 2014.
Norteado pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (Brasil, 2012) o ProEMI
inclui um Projeto de Redesenho Curricular (PRC) e a ampliação de ações para a formação continuada
de professores para melhorar a qualidade do ensino médio nas escolas públicas estaduais (Brasil,
2014, p.3). Cada escola participante tem a obrigação de organizar e incorporar gradativamente ao
currículo um conjunto de ações que ampliem o tempo dos estudantes na escola, até atingir a educação
integral. Esse conjunto de ações deve se construir a partir de macrocampos e das áreas de
conhecimento, conforme necessidades e interesses da comunidade escolar, tendo em vista a
diversidade de práticas pedagógicas que compõem o PRC. Os macrocampos obrigatórios são
Acompanhamento Pedagógico (Linguagens, Matemática, Ciências Humanas e Ciências da Natureza),
Iniciação Científica e Pesquisa e a Leitura e Letramento; e, a escola deve escolher pelo menos mais
dois macrocampos entre Línguas Estrangeiras, Cultura Corporal, Produção e Fruição das Artes,
Comunicação, Cultura Digital e uso de Mídias e Participação Estudantil (Brasil, 2014, p.4, 6).
O Governo do Estado do Rio de Janeiro se organizou para este Redesenho Curricular através
de uma parceria firmada em 2012 entre a Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro
(SEEDUC/RJ) e o Instituto Ayrton Senna (IAS) que propõe para uma “Solução Educacional para o
Ensino Médio”. Dessa parceria, surgiram os guias pedagógicos que dão suporte para que os gestores,
professores e alunos lidem com as inovações e as coloquem em prática. Vale destacar que esse
redesenho tratou apenas dos macrocampos do ProEMI, mantendo intacta a organização curricular
para o Ensino Médio imposta pelo Currículo Mínimo em 2011 e tornada obrigatória em todas as escolas
estaduais através da Resolução SEEDUC Nº 4.866 de 14 de fevereiro de 2013.
No CEGUIB, a aplicação da “Solução Educacional para o Ensino Médio” teve início no ano
letivo de 2014, no primeiro semestre, amparada somente pela Portaria nº 971, de 9 de outubro de
2009, sendo que no segundo semestre deste mesmo ano o Conselho de Educação do Estado do Rio
de Janeiro (CEE RJ) definiu as Diretrizes Operacionais para a Organização Curricular do Ensino Médio
na Rede Pública de Ensino do Estado do Rio de Janeiro, pela deliberação CEE Nº 344, de 22 de julho
de 2014, cujo artigo 6º diz:
Art. 6º. A organização curricular deve ter, como eixos, dois macrocomponentes, a
saber:
I. Áreas de Conhecimento, para desenvolver e dar sentido, predominantemente, à
aprendizagem cognitiva, integrando as disciplinas da Base Nacional Comum;
II. Núcleo Articulador, que desenvolve, predominantemente, a aprendizagem
socioemocional dos estudantes, mediante o desenvolvimento do protagonismo e a
realização de projetos. (Rio de Janeiro, 2014, pg.3)
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A fim de adequar as necessidade e realidades das diferentes comunidades escolares, o
mesmo documento indica diferentes modelos de arranjo curricular, visando a Educação Integral. O
CEGUIB se enquadra no Modelo de Tempo Integral, no qual em 2014 apenas a primeira série do
Ensino Médio seria oferecida em tempo integral:
Modelo em Tempo Integral, com estruturas curriculares ampliadas para incorporar
parte das inovações derivadas do modelo pleno, alterando de forma incremental,
mas significativa, a matriz curricular, que passa a incluir componentes curriculares
que fortalecem a dimensão não cognitiva da aprendizagem da Matemática, da
Língua Portuguesa e das Ciências, além de oferecer espaços curriculares para o
desenvolvimento de projetos de vida;” (Rio de Janeiro, 2014, pg.3)

Esse documento foi publicado no segundo semestre de 2014, mas nossa equipe foi informada
das novas características que a escola assumiria em janeiro daquele ano, quando a estratégia de
trabalho para o primeiro bimestre, e os materiais que seriam usados com os alunos, já estavam
prontos. No entanto, isso em nada prejudicou as estratégias adotadas, pois os objetivos do projeto
permeavam todas as exigências do documento, inclusive o desenvolvimento de competências
socioemocionais.
Em março de 2014, o Projeto “Construção de estratégias interdisciplinares em diálogo com o
Currículo da SEEDUC - RJ das disciplinas da área das Ciências da Natureza” foi amparado pelo
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência da Universidade Federal Fluminense – através
do Subprojeto PIBID UFF Interdisciplinar (Ciências da Natureza), com 3 bolsas de Supervisor, para os
professores de Biologia, Física e Química, e um total de 15 bolsas de Iniciação à Docência (ID), 8 dos
10 licenciandos iniciais passaram à condição de ID e outros 7 se juntaram ao projeto, que passou a
contar com 5 licenciandos de cada disciplina.
Graças aos resultados alcançados com a turma 1001 em 2014, no final do ano letivo a equipe
foi convidada para expandir a atuação do projeto em 2015 às quatro turmas de 1ª série, usando e
aprimorando os materiais e métodos desenvolvidos com a turma piloto1001, e a continuar o trabalho na
2ª série do Ensino Médio, com a turma piloto – 2001 (formada pelos alunos aprovados da turma 1001).
Em 2015 o Ensino Médio do CEGUIB passou para a segunda etapa do ProEMI, tornando-se
Ensino Médio Nova Geração. A grande vantagem desse programa é o fato de todos os professores
que nele atuam ampliarem sua carga horária semanal de 18 para 30 horas numa mesma escola, sendo
remunerados para tal, passando a contarem com 10 horas remuneradas para planejamentos e
reuniões pedagógicas. Em função desse programa, o professor de Química, por trabalhar em outra
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escola e não poder assumir 30 horas no CEGUIB, deixou de atuar no Ensino Médio Regular e no
projeto, sendo substituído pelo novo professor que assumiu as turmas.
Como a ampliação do projeto implicaria em deslocar os materiais da UFF para a Escola pelo
menos 5 vezes por semana, uma pequena sala com 2 armários para a organização do material passou
a funcionar como o almoxarifado do projeto, e uma sala de aula, sala 11, foi resevada para a aplicação
das aulas das três disciplinas nas 5 turmas. Dessa forma haveria liberdade de prepará-la para
aplicação de experimentos ou jogos-aula sem atrapalhar o trabalho das demais disciplinas. A sala 11
se localiza próximo ao Laboratório de Ciências e ao almoxarifado, e foi equipada pelo projeto com tela
de projeção, quadro de avisos, relógio de parede e cortinas. Ao longo de 2015 a escola disponibilizou
um projetor multimídia, que foi utilizado revezando-se com o do projeto.

Figura 02 - Sala 11 e Almoxarifado
Em 2016, os professores de Biologia e de Física estão usando os materiais e métodos
aprimorados até aqui em suas aulas da 1ª e 2ª séries; e, o projeto continua sendo desenvolvimento
com a turma 3001 da 3ª série, com a participação de 17 licenciandos bolsistas ID PIBID e 1 licenciando
em Física voluntário.
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4 A CONSTRUÇÃO DA PRÁTICA DOCENTE
Antes de participar deste trabalho eu acreditava que as responsabilidades de um professor
compreendiam simplesmente dominar os conhecimentos específicos, e que esse domínio poderia se
limitar ao nível abordado na aula. O professor deveria saber preparar uma aula se preocupando
primeiro em sanar as deficiências de conteúdos anteriores, caso houvesse, e em seguida apresentar a
explicação do assunto tratado, sendo versátil nestas explicações, porém acreditava que essa
versatilidade era adquirida com a experiência e não com estudos, reflexões e questionamentos sobre o
assunto. Durante a aula, também deveria citar a aplicação desses conhecimentos no mundo atual. Ao
final de toda aula deveria aplicar uma lista de exercícios de forma que levasse ao aluno revisar e
aplicar os conteúdos aprendidos. E acreditava que os objetivos seriam atingidos quando os resultados
das provas produzissem notas acima da média imposta pela Instituição de Ensino. Ou seja, para mim
um bom professor era aquele que ensinava ao aluno a passar numa prova.
Também achava que um bom professor deveria ter uma relação de respeito e diálogo com
educando, porém achava que os valores essenciais para vida deveriam ser construídos na relação
familiar. Como havia decidido praticar a minha profissão em um curso de aulas particulares, onde o
público alvo seriam pessoas de classe média a alta, achava que não precisava ou não deveria ter
preocupação com esses problemas, pois eles poderiam ser contornados e não enfrentados.
Conforme assinalei na apresentação desta monografia, a leitura do livro Um discurso sobre as
Ciências provocou um grande impacto em minha postura como licencianda, pois com 60 % das
disciplinas cursadas o foco da discussão apresentada no livro, o paradigma científico moderno, não me
era familiar. Graças a essa leitura e às discussões em grupo foi que pude perceber que eu havia e
estava sendo educada através daquele paradigma, que determina como gerar conhecimento, como
compreender um problema, e que também pensava no ensino pela ótica do como, sem refletir que
ensinar/aprender é um processo que envolve pessoas, e que muitas perguntas deveriam ser
respondidas antes, entre elas: “para quem ensinar?”, “o que ensinar”, “por que ensinar?”, “onde e
quando ensinar?”.
Percebi que até ali essas perguntas nunca tinham feito sentido (e nunca as havia formulado),
pois ensinaria quem me contratasse, aquilo que fosse requisitado, para que alguém tivesse sucesso
em uma prova. Mas, se eu já sabia desde o Ensino Médio o que ensinava, portanto conhecia os
conteúdos necessários para minhas aulas particulares, por que eu estava fazendo um curso de
licenciatura? O que os conhecimentos trabalhados nas disciplinas do curso acrescentariam? Como eu
aproveitaria isso na minha profissão?
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Passei a me perguntar sobre o que os conhecimentos de química inorgânica (disciplina que eu
estava cursando na época) poderiam acrescentar à minha vida, se aqueles conhecimentos pudessem
me ajudar a compreender melhor fenômenos naturais, problemas ambientais, “coisas do mundo”,
então, ensinando-os por esse ponto de vista, poderiam ajudar meus alunos também. Nesse processo
percebi que, nas aulas particulares, estava respondendo com mais facilidade e sentido perguntas como
“por que eu preciso saber isso, se vou fazer Direito?”.
Só percebi a importância de dar sentido aos conhecimentos ensinados, quando comecei a
atribuir sentido ao que estava aprendendo, foi quando entendi a conclusão de Boaventura Souza
Santos de que todo conhecimento é autoconhecimento. Também entendi que era necessário conhecer
mais para me autoconhecer e para isso eram necessários desapegos e mudanças interiores, barreiras
que impediam meu próprio crescimento, para encarar as multifacetas do ser humano e a partir daí
aprender “saber viver”.
Esse foi o início da reflexão sobre a visão utilitarista que eu vinha exercitando em meu
processo de aprendizagem e da necessidade de superá-la. Percebi que apesar de a vida acadêmica
ter me permitido o contato com diversos conhecimentos na área das Ciências da Natureza, muitas
vezes, extraí apenas o necessário para conseguir boas notas nas avaliações. Reconheci que perdi
muitas oportunidades de aprendizagem e o quanto essa postura não permitiu a apropriação adequada
de conhecimentos, prejudicando o desenvolvimento de uma visão sistêmica e completa do mundo.
Esse reconhecimento foi essencial para despertar o interesse de me abrir ao conhecimento, e
libertar-me da ignorância para vivenciar o “aprender a conhecer”, do Relatório Delors e dos nossos
documentos oficiais. Foi com essa perspectiva que comecei a ler os “Sete saberes necessários a
Educação do futuro”, de Edgar Morin.
Apesar de continuar respondendo “para quem ensinar?” que seriam alunos de aulas
particulares, graças às reuniões de estudo sobre o texto de Morin fui aprendendo a compreender a
unidualidade do ser humano – biológico e cultural, o biológico que o caracteriza como um animal da
espécie humana, e cultural que o humaniza, que o diferencia dos demais primatas, que o caracteriza
como membro de uma cultura particular, um não existindo sem o outro (Morin,2003, p.47-49).
Quando refleti nas razões que me levaram, durante as observações da turma 901, a perguntar:
Qual o porquê de Fulano ser agressivo? Por que Cicrano não interage? Porque Beltrano chega abaixa
a cabeça e dorme? Comecei a entender, e vivenciar, a complexidade do ser humano, apresentada em
Santos (2003) e que vínhamos discutindo intensamente com Morin.
Na busca por entender a condição humana conforme descrita por esse autor, percebi que
conviver não era tolerar os outros, mas tentar compreendê-los e, no processo, aprofundar nosso
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autoconhecimento. Foram essas reflexões que me permitiram reconhecer o sentido de “aprender a ser”
e “aprender a conviver” (Delors, 1998), mudando meu olhar diante daquela turma e dos meus colegas
de equipe. O diálogo, a interação proporcionou esse discernimento, mas trouxe novos
questionamentos: Se dialogar e interagir foram imprescindíveis para eu entender o humano do
humano, como efetivar isso no ensino?
O perfil dos alunos com os quais íamos trabalhar era bastante complexo, dificuldade para
escrever, interpretar textos e falta de muitos conhecimentos matemáticos básicos, dificuldade de
concentração e de abstração, imediatismo e falta de interesse pelos estudos. Mesmo embalada pelo
pensamento de Santos, Delors e Morin, parecia impossível colocá-las em prática. As possibilidades e
respostas foram acontecendo ao longo de 2014 quando começamos a trabalhar com a turma piloto,
turma 1001, cuja maioria dos alunos era formada por ex-alunos da turma 901, que eu havia observado
em 2013.
Para o primeiro bimestre de 2014, participei de todas as atividades de planejamento e
preparação de materiais audiovisuais, materiais para jogos-aula, e materiais instrucionais. Durante este
bimestre, como ainda não havia iniciado o semestre letivo da UFF, pude observar todas as aulas das
três disciplinas. Essa observação foi participativa.
A primeira atividade realizada com a turma 1001 foi uma roda de apresentação. Cada pessoa –
professores, alunos, e licenciandos – falou um pouco sobre si, depois os alunos receberam explicações
de como seriam conduzidas as aulas das três disciplinas, sobre o uso dos livros texto, listas de
exercícios e outros trabalhos de casa, sobre o horário da aula e a tolerância para atrasos e sobre a
proibição legal do uso de celulares. Cada um recebeu um caderno tipo ata para anotações sobre o que
achasse interessante, ou não, nas aulas e atividades. Durante o ano, esses cadernos foram recolhidos
toda quinta feira e devolvidos às segundas. Fazia parte das nossas atividades ler os cadernos e anotar
erros de português, matemática ou interpretação, cujas correções ou observações eram colocadas em
“post it” presos no local onde o erro havia sido cometido.
Nas atividades das duas primeiras semanas interagimos intensamente com os alunos. Nos
horários de Química uma atividade de medição e confecção de uma planta de parte do terreno da
escola para planejamento de uma horta, e um jogo de bingo para exercitar notação decimal e científica;
nos de Física, realizamos uma atividade interativa sobre a origem do universo e da vida, e um jogo-aula
sobre os sistemas geocêntrico e heliocêntrico; e, nos de Biologia, uma atividade denominada Roda de
Histórias que incluíam assistir pequenos vídeos sobre lendas de origem da vida, sobre alquimia e sobre
Isaac Newton, escrever sobre eles e socializar as histórias, e uma sobre o método científico.
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Os três professores estiveram presentes ao longo das atividades, exceto em duas ocasiões em
que apenas dois deles participaram. Foi possível observar que as atividades promoveram, não apenas
nossa interação com os alunos, mas deles mesmos uns com os outros, pois todas as tarefas eram
realizadas em grupos, cuja formação era propositalmente alternada de tarefa para tarefa, e com os
professores, assim como dos professores entre si.
Ao final de cada aula, toda equipe se reunia para uma avaliação da mesma. Discutia-se a
participação dos alunos, se e quais se dispersaram, em que parte da aula isso aconteceu. Quem fez
anotações, quem usou o livro, quem se recusou a participar, fazer algum exercício etc., e se sugeriam
formas para se abordar cada situação nas aulas seguintes. Também se analisava o uso do material
audiovisual e do quadro pelo professor, e sua interação com a turma. Embora sempre apontássemos
os acertos, os julgamentos para os erros e falhas eram maiores, apesar de todas as reflexões sobre
compreender o ser humano, praticá-la não era nem um pouco trivial.
A autocrítica surgiu aos poucos, à medida que preparei e apliquei algumas aulas. Nas
primeiras ocasiões em que os licenciandos aplicaram aulas, ficou claro que nenhum de nós percebia a
diferença entre uma aula e uma apresentação oral de trabalho em disciplinas. Que se conhecíamos o
material multimídia, porque participamos ativamente de sua elaboração, não o conjugávamos
adequadamente com o uso do quadro. Que cometíamos o erro de não incitar a participação dos
alunos, de forma que a aula planejada para ser dialogada, só não terminava sendo uma das nossas
apresentações de trabalho, graças à intervenção dos professores e da orientadora. Mas na avaliação
da aula, todos diziam que tinha sido boa, e sequer percebíamos estas questões. Demorou um pouco
para aceitarmos que, em geral, quando apresentávamos um trabalho em uma disciplina do curso
torcíamos para que ninguém perguntasse nada, e na sala de aula deveríamos torcer e fazer de tudo
para que os alunos perguntassem muito.
O conhecimento superficial de assuntos e a deficiência em perceber o todo transpareceram
tanto durante a construção dos planejamentos bimestrais integrados, quanto na preparação das aulas,
ou de material pedagógico. As barreiras criadas para esconder desconhecimento, falhas e dificuldades
só começaram a ser quebradas quando compreendi que era mais prático e rico, para mim e para o
grupo, reconhecer e torná-los cientes da defasagem que tive em meu processo educacional.
Eu e meus colegas de curso aprendemos que admitir que não nos apropriamos do
conhecimento que nossos históricos escolares atestam, e com os quais o grupo contava, criou
oportunidades de aprender em conjunto, inclusive com os licenciandos dos outros cursos, enriqueceu
as discussões e ampliou nossa interpretação de vários fenômenos, evidenciando a importância de
assumir que “eu não aprendi quando tive a oportunidade”, tanto para nós mesmos quanto para os
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colegas, e de entendermos a necessidade de aprender para vida e não para prova, se desejamos
melhorar nossa formação como futuro professores.
Tudo isso só foi possível graças à convivência ao longo do projeto e às reflexões das leituras
sobre interdisciplinaridade, complexidade, ética e cidadania. O diálogo, a interação, o respeito e a
integração que aconteceram no preparo e na aplicação de todas as estratégias ao longo dos bimestres,
de 2014, permitiu reconhecer que precisamos saber com mais profundidade os conhecimentos
específicos e, em especial, ampliar nossos conhecimentos gerais, para desenvolver estratégias, aulas
e materiais que proporcionem a integração dos conhecimentos das Ciências da Natureza, e o
desenvolvimento de competências e valores pelos educandos.
No terceiro bimestre de 2014, foi proposta a realização dos experimentos “condutividade
iônica” e “eletrólise da água” para dar início às aulas de Química, a fim de que os alunos pudessem
associar a existência de diferentes tipos de ligações químicas às propriedades de materiais do
cotidiano, conforme solicitado no Currículo Mínimo. Realizamos um estudo do texto “As forças da
Matéria” de Michael Faraday, adaptamos os procedimentos usados por ele, montamos os conjuntos
experimentais e testamos. Então recebemos o desafio de não fornecer procedimento experimental aos
alunos, colocar o material sobre as mesas e os levar (4 por grupo) a realizarem os experimentos de
forma a concluírem, por sua investigação e não pelo nosso discurso, que sal e água eram compostos
por elementos químicos que se ligavam por diferentes processos.
Fomos orientados a realizar novamente os experimentos como se não soubéssemos o que ia
acontecer, e durante essa realização anotar as perguntas que nos ocorressem. A partir daí, montamos
uma estratégia de condução para os alunos, na qual estabelecemos as conclusões intermediárias e
nos preparamos para motivar os alunos sem enunciar verbalmente o procedimento experimental, com
perguntas que ajudassem a questionar e não adivinhar o procedimento. A seguir dou uma rápida
descrição de como conduzi o experimento com o grupo que fiquei responsável, sendo que o
experimento foi desenvolvido de forma análoga nos demais grupos.
Inicialmente os alunos encontraram o kit experimental sobre a mesa, composto de 3 béqueres
de 100 ml, um com água, um com sal sólido e um vazio, uma base com bocal ligado a dois fios
protegidos e com pontas livres, conectado a um interruptor e este a um plug macho. Manusearam seus
componentes à vontade e conforme já era hábito, pedi que descrevessem as características dos
materiais recebidos e sugerissem como usá-los. Rapidamente disseram que era o experimento de
ascender à lâmpada. Perguntei o que era necessário para acender uma lâmpada? Responderam - ligar
na tomada. Sugeri que ligassem a fiação na rede. A lâmpada não acendeu. Perguntei: tem energia
(corrente) por que não ascende? Os questionamentos foram conduzidos até que alguém concluiu que o
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circuito estava aberto. Como fechar o circuito? Esperei pela resposta e forneci um pedaço de fio para
que pudessem fechar o circuito. Eles conectaram as pontas livres dos fios da base com o fio fornecido,
testaram novamente e a lâmpada acendeu. Pedi que escrevessem o que era necessário para a
lâmpada acender. Eles descreveram, inclusive comparando os polos dos fios com os da tomada e que
se o circuito ficasse aberto a lâmpada não acenderia. Perguntei se a conexão dos dois polos do
equipamento através do pedaço de fio era a única forma de se fechar o circuito. Rapidamente testaram
colocando os fios no béquer com sal e depois no béquer com água. Ficaram frustrados e eu parei de
perguntar. Então eles mesmos decidiram preparar a solução de NaCl e testaram novamente.
Descreveram em seus cadernos suas observações e eu pedi que explicassem suas observações.
Segundo eles havia “algo” na solução de NaCl que “fechava o circuito”. Revisaram sua explicação do
que era necessário para acender a lâmpada e voltando a discussão que unindo polos de cargas
opostas a lâmpada ascendia eles concluíram que na solução havia cargas. Como já haviam estudado a
tabela periódica rapidamente disseram que havia cátions e ânions na solução. Perguntei de onde
vieram esses íons e quais íons seriam. Usando a tabela periódica e as fórmulas moleculares da água e
do sal eles concluíram quais poderiam ser os cátions e ânions presentes, mas como a água pura não
fechou o circuito e a água dissolveu o sal, concluíram que eram os íons do sal que estavam livres para
se movimentar em direção aos polos e que isso fechava o circuito. Nesse momento defini a corrente
iônica e perguntei se a forma como os elementos se ligavam para formar a água era a mesma que os
elementos se ligavam para formar o sal. Eles responderam que não. Perguntei se era a energia elétrica
que tinha separado os íons do sal. Eles responderam que não, pois se fosse a eletricidade ela teria
separado os íons do sal sólido e os da água e isso não havia acontecido porque a lâmpada não havia
acendido nos dois casos. Novamente anotaram suas conclusões. Eles concluíram que no processo de
dissolução havia ocorrido a ionização do sal, que isso acontecia devido às propriedades do sal, e por
isso as moléculas de água não tinham as mesmas propriedades que as moléculas do sal.
O planejamento inicial era que os dois experimentos fossem realizados no mesmo dia,
tomando 50 minutos cada. Na realização do primeiro experimento, condução iônica, a participação, as
discussões geradas em cada grupo e os questionamentos que os alunos foram colocando se
mostraram tão interessantes que tomou os dois tempos de aula. Por sua própria iniciativa os alunos
dissolveram outras substâncias em água e testaram a condutividade, concluindo que nem todas
conduziam e que se alguma conduzia era porque havia partículas carregadas em seu interior.
A aula se transformou em duas; e, na segunda, realizaram o experimento de eletrólise da água
que foi conduzido de forma análoga. Os alunos questionaram sobre os gases que eram formados e por
que eram formadas quantidades diferentes. Testaram os gases provocando explosão (hidrogênio) e
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aumento na intensidade da chama de um palito de fósforos, concluindo que era oxigênio o gás no tubo,
que havia mais hidrogênio que oxigênio e por isso a fórmula da água era H 2O, então o dobro de
hidrogênio, e que sem a energia não teriam separado os dois componentes da água. Ao final eles
mesmos compararam os dois experimentos e, como para separar as “partes” da água foi preciso
energia elétrica enquanto o sal se dissolveu naturalmente, concluíram que “as partes que formavam o
sal se ligavam de forma diferente das partes que formavam a água”11, e foi natural discutir a evolução
dos conhecimentos e conceitos e a compreensão dos conceitos de ligações iônica e covalentes
surgiram como conclusão de seus experimentos.
Neste processo vivenciei a importância do “aprender a fazer”, pois era perceptível a
curiosidade dos alunos diante dos experimentos e avanços alcançados. A reflexão proporcionada foi de
extrema importância para minha formação, porque percebi que foi a primeira vez que realmente
acreditei que aqueles alunos tinham interesse em APRENDER, e que esta competência precisa ser
instigada de maneira responsável e prazerosa, que a forma como se usa um recurso didático pode ou
não levar à construção do conhecimento e a importância de uma aula planejada de forma a se
desenvolver competências a partir de conteúdos e não apenas desenvolver conteúdos.
Uma observação interessante é que ao final de todas as conclusões, lembramos um pouco da
trajetória de Faraday que os alunos tiveram oportunidade de ver assistindo conosco um episódio da
Série Cosmos12. Em dado momento, quando estava sendo exaltada a inteligência e a elegância do
trabalho de Faraday, um dos alunos interrompeu para frisar que “E ele era pobre”. Percebemos ali o
primeiro passo dado rumo ao resgate de sonhos. Pois o aluno não completou a frase, mas não era
necessário, porque a forma como ele falou e olhou para os colegas, deixou clara a intenção: eles
também podiam alcançar novos horizontes!
O Impacto causado nos alunos pela história de vida e o trabalho de Faraday foi muito intenso.
Michael Faraday se tornou quase um lema, até hoje sempre se recordam de seus trabalhos. Os alunos
perceberam claramente que eles próprios haviam chegado às conclusões, que eles também eram
capazes. Quando tiveram oportunidade de participar de uma mostra de experimentos, houve disputa
para saberem quem apresentaria seus experimentos, tanto os que foram feitos na aula de Química,
quanto outros que foram realizados nas aulas de Física. Durante a mostra nos surpreenderam porque
muitas coisas que falaram sobre Faraday não tinham sido vistas no filme ou nos nossos comentários.

11 Terminologia
12 COSMOS:

usada por Michael Faraday no texto As forças da Matéria

UMA ODISSEIA DO ESPAÇO-TEMPO, Episódio 10. Ann Dryan, Seth Mac Farlane (produtor executivo), Neil
de Grasse Tyson (apresentador). Estados Unidos, (40 minutos). Título Original: Cosmos: A Spacetime Odyssey
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Essa atividade também marcou uma mudança na relação dos alunos conosco. Logo no início
do ano os alunos se incomodavam com nossa presença porque vigiávamos e solicitávamos que não
usassem o celular. Mesmo assim, aceitavam nossa colaboração e orientação na realização de tarefas.
Mas existia um distanciamento, nós éramos o “pessoal da UFF”. Eles nos respeitavam, tratavam
cordialmente, atendiam as solicitações, mas nos viam como pessoas fora da realidade, ou de uma
realidade à qual eles nunca pertenceriam, mesmo que em várias ocasiões tivessem ouvido que a
maioria de nós vinha de famílias humildes, que alguns dos nossos pais eram, inclusive, analfabetos.
Depois dessa aula, os alunos se aproximaram mais dos licenciandos, inclusive pedindo para
que estabelecêssemos um horário extra para ajudá-los com os exercícios. Como não havia horário
vago em sua grade escolar, esse horário acontecia 3 vezes por semana, um para cada disciplina, no
intervalo do almoço.
À medida que a interação, o diálogo se intensificou, percebemos o quanto eles nos
respeitavam, a confiança entre nós foi se intensificando a ponto de muitos desabafarem, pedindo
orientações não só no estudo dos conteúdos específicos mas também em diversos assuntos. Quando
pude vivenciar isso, pela primeira vez entendi a real importância de um professor ampliar seus
conhecimentos gerais, para promover o desenvolvimento pessoal dos seus alunos e a aquisição de
conhecimentos. Mais ainda, pude entender a dimensão que um trabalho interdisciplinar alcança na vida
dos sujeitos aluno/professor.
Na preparação do 4º Bimestre da primeira série do EM os licenciandos receberam a tarefa de
escolher um tema que permitisse o desenvolvimento contextualizado das competências listadas no
currículo da SEEDUC/RJ para a disciplina Química no referido bimestre, que deveria possibilitar dar
continuidade ao tratamento das ligações interiônicas e das interações intermoleculares. O tema
escolhido foi “Combustíveis”, que sem dificuldade foi dividido em 6 assuntos: combustíveis fósseis,
adulteração de combustíveis, biocombustíveis, combustíveis fósseis x biocombustíveis, combustíveis
para naves espaciais e danos ambientais. A partir desses assuntos, montou-se a primeira proposta de
planejamento bimestral e cada bolsista ficou responsável por preparar o plano de aula correspondente
a um dos assuntos.
Quando as primeiras versões dos planos de aula foram apresentadas, verificou-se que nenhum
versava sobre o tema, sendo absolutamente conteudistas, com o tema figurando na primeira linha e
abandonado após esta. Durante a orientação, ficou claro que “acreditávamos” no discurso sobre o
ensino contextualizado de ciências e “aceitávamos” que os conhecimentos específicos deviam ser
utilizados para a compreensão do tema, mas efetivamente nunca havíamos refletido sobre o real
significado desse discurso.
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A trajetória até as últimas versões dos planos foi longa e árdua, demandou revisitar alguns
textos, conhecer outros, muita orientação e muita discussão em grupo. Só foi possível finalizar este
trabalho quando individualmente e em grupo refletimos sobre o que significa ensinar no contexto, o que
são competências e habilidades e o que significa desenvolvê-las. Quando desenvolvemos nossas
próprias competências é que foi possível vivenciá-las.
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5 UM PLANEJAMENTO BIMESTRAL INTEGRADO
Em 2015, fiquei responsável por organizar e conduzir as atividades do grupo de Química no
desenvolvimento e aplicação de um planejamento bimestral integrado com as demais Ciências da
Natureza para todo 2º Bimestre da 2ª Série do Ensino Médio, assim como por preparar e orientar os
colegas no preparo de aulas e materiais para aplicação em sala de aula.
Todos os planejamentos desenvolvidos no projeto naturalmente respeitam a bimestralização
obrigatória do Currículo Mínimo da SEEDUC-RJ, de modo que são construídos a partir da análise do
Currículo Mínimo para o bimestre que está sendo tratado. Para o 2º Bimestre da 2ª Série do Ensino
Médio são listados no Currículo Mínimo: os “Eixos Temáticos” da Química - Representação e
quantificação da matéria e Cálculos estequiométricos; o “Foco” da Biologia - Manutenção dos sistemas
multicelulares; e o “Campo” Física - Termodinâmica.
O grupo formado pelos responsáveis pelo planejamento – a autora, um licenciando em
Biologia, os professores das três disciplinas e a coordenadora – se reuniu para identificar os conteúdos
específicos que deveriam ser trabalhados em cada disciplina. Na sequência, detalharei apenas as
ações ocorridas após essa reunião no grupo formado por licenciandos e professores de Química, assim
como as das reuniões gerais da equipe, deixando claro que as ações ocorridas nos grupos de Biologia
e Física são análogas às do grupo da Química.
Identificados os conteúdos específicos de Química relativos ao 2º bimestre, os licenciandos
procederam à análise do livro texto localizando onde eles se encontravam. Verificou-se que os
conteúdos relativos à Representação e quantificação da matéria se encontravam no livro texto da 1ª
série, e os relativos a Cálculos estequiométricos no livro texto da 2ª série. Este é um dos problemas
gerados pela organização bimestral do Currículo Mínimo: os alunos só recebem o livro da série que
estão cursando, mas nenhum livro didático do Programa Nacional do Livro Texto, que não seja editado
em volume único, contempla essa organização.
Em seguida, cada licenciando procedeu à leitura individual do livro texto observando a
profundidade com que os conteúdos são abordados e se os compreende com clareza suficiente para
explicá-los, uma atividade de rotina para o grupo relembrar as disciplinas. As dúvidas e dificuldades
foram expostas na reunião do grupo de Química, quando os colegas colaboraram para que todos as
sanassem, fosse por explicações ou sugestões de leitura. Também se realizou uma breve discussão
sobre o desenvolvimento histórico dos conhecimentos relacionados, concluindo-se que alguns
precisavam pesquisar um pouco mais a esse respeito. Devo esclarecer que além da orientadora deste
trabalho, um dos licenciandos em Química tem grande interesse pela história da Ciência, o que
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contribuiu para que todos do grupo, e eu mesma em especial, passássemos a nos interessar pelo
assunto.
Na primeira reunião geral, cada grupo descreveu os “Eixos Temáticos”, “Foco” e “Campo” das
respectivas disciplinas, bem como os conteúdos relacionados. Nessa ocasião, à medida que cada
grupo respondeu perguntas feitas pelos colegas dos outros cursos, esclarecendo algumas
particularidades dos conteúdos específicos, foi-se encontrando pontos de contato entre os assuntos
que seriam trabalhos. Ao final, percebemos que o estudo dos sistemas multicelulares e de máquinas
térmicas, envolviam reações químicas e que a eficiência dos processos, tanto os biológicos quanto os
físicos, dependiam de como essas reações ocorriam.
Como no 1º Bimestre estávamos utilizando o tema geral Poluição, achou-se propício continuálo uma vez que ainda possuía vieses a serem explorados. Decidimos que o tema do Bimestre seria
“Máquinas Térmicas e Poluição - o álcool também como poluente no organismo humano”,
permanecendo na sequência cronológica do desenvolvimento do conhecimento científico que estava
sendo trabalhada, no caso a Primeira Revolução Industrial.
Dessa forma, o álcool seria tratado como combustível dos motores modernos considerados
menos poluentes que os primeiros motores a explosão (facilitadores da compreensão do
funcionamento de máquinas térmicas) e como um pernicioso poluente do organismo humano (que
interfere de forma drástica no sistema nervoso central e no sistema endócrino). Como os projetos de
motores à explosão dependem do volume de gases originados na combustão, tanto o comportamento
dos gases quanto os cálculos estequiométricos são fundamentais para o mesmo. Além disso, o
metabolismo do álcool no organismo, e seus efeitos, necessitariam da compreensão de reagentes em
excesso e limitantes.
A partir dessa discussão o grupo de Química voltou a se reunir para propor o andamento do
bimestre. A fim de permitir maior compreensão do tema, embora não faça parte dos assuntos
estabelecidos pelo Currículo Mínimo, decidimos acrescentar os conhecimentos de pureza e
rendimentos, abordando-os a partir do uso do álcool e dos diferentes tipos de gasolina no
funcionamento de um motor a combustão, e os conhecimentos de reagentes em excesso e limitante, a
partir da análise dos efeitos do consumo excessivo de álcool devido à sua transformação em
acetaldeído no fígado.
Essa primeira proposta foi apresentada na reunião geral seguinte, ocasião em que todos os
grupos apresentaram suas propostas e a equipe sugeriu algumas modificações, na sequência com que
alguns assuntos seriam trabalhados ou que se incluísse algum detalhe específico que facilitaria a
compreensão de alguns conteúdos. Também se ajustou os aspectos sociais e ambientais que seriam
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explorados nas três disciplinas. Dessa forma, o Planejamento Bimestral Integrado contendo o
andamento das três disciplinas foi finalizado e organizado em formato de tabela, com as disciplinas
dispostas em colunas, seguindo a sequência em que são ministradas (Física- segunda feira, Biologia –
terça feira e Química – quinta feira), Apêndice 1. Essa organização facilita a discussão sobre o que
ocorreu ao longo da semana na reunião geral da equipe, realizada às sextas feiras.
O passo seguinte consistiu na preparação dos materiais a serem usados nas aulas. No caso da
química, em função de um feriado e de uma visita da Coordenação Institucional do PIBID, contaríamos
com apenas 5 aulas, sendo que uma deveria ser reservada para a revisão das listas de exercícios.
Vale destacar que na aula revisão das listas de exercícios as listas de cada aluno são discutidas com
ele a fim de se verificar o porquê de não ter feito alguns exercícios ou de dirimir as dúvidas que
ocasionaram erros, e os que não tiveram dificuldade recebem uma lista de revisão geral dos assuntos
trabalhados. Foram preparados materiais multimídia para apoio durante as aulas, nesses materiais
usamos os recursos de animação do Power point e um trecho do vídeo “Estação de Tratamento de
Esgoto de Foz do Iguaçu. Energia Elétrica”13, no Apêndice 2 mostramos fotografias desses materiais,
que infelizmente não incluem as animações. As listas de exercícios e a de revisão geral se encontram
no Apêndice 3.
Como não seria possível realizar um experimento de combustão, decidimos utilizar um
experimento com outro tipo de reação, que tivesse um produto gasoso e que permitisse discutir as
diferentes formas de quantificar a matéria e realizar cálculos estequiométricos. Para tanto,
selecionamos o famoso experimento da bexiga: ácido acético num balão volumétrico e bicarbonato de
sódio em uma bexiga, que é presa vedando a boca do balão, ao se virar a bexiga o bicarbonato é
vertido no balão e a reação ocorre e, como um dos produtos é o gás carbônico, observa-se a bexiga
encher.
Para conduzir o experimento de forma problematizada, foram montados 6 Kits com diferentes
quantidades de reagentes em cada um, para que em cada grupo de alunos a realização do
experimento resultasse em diferentes quantidades de Dióxido de Carbono e, assim, que a observação
da diferença nos volumes das bexigas proporcionasse questionamentos que poderiam gerar reflexões
sobre as quantidades de reagentes usadas, e que cálculos posteriores pudessem confirmar ou não as
hipóteses formuladas pelos alunos.
Também foi preparada uma prova, Apêndice 4, para ser aplicada aos alunos, pois é uma
exigência na avaliação bimestral dos alunos. A avaliação bimestral dos alunos do CEGUIB inclui essa
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE FOZ DO IGUAÇU. ENERGIA ELÉTRICA. 2º vídeo sobre o processo de
produção de energia elétrica da ETE Ouro Verde, da cidade de Foz do iguaçu. Técnicos da SANEPAR fazem a
apresentação do sistema. Disponível em: <https://youtu.be/i0Tq7f4iJbU>. Acesso em: 02/04/2015
13
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prova (com peso 4) a prova do SAERJ14 (com peso 4) e outra avaliação a critério do professor (com
peso 2). Nas três disciplinas do projeto essa terceira avaliação leva em conta a assiduidade e a
pontualidade, a participação durante as aulas, a confecção de tarefas e trabalhos propostos e o
respeito aos prazos de entrega.
5.1 APLICAÇÃO
Lembrando que conforme o Planejamento na aula 1 de Química ocorreu a visita da
Coordenação Institucional do PIBID ao CEGUIB, e que a aula 4 foi um dia feriado, descreveremos a
seguir a aplicação em sala respeitando o número atribuído às aulas efetivamente ministradas no
andamento (2, 3, 5 e 6).
Na aula 2, os alunos prontamente recordaram os pontos marcantes e as informações do
técnico sobre usar o metano como combustível para gerar eletricidade. Em seguida, assistiram ao
vídeo “Estação de Tratamento de Esgoto de Foz do Iguaçu. Energia Elétrica”. Discutiram os passos e
adaptações que deveriam ser seguidos para montar o sistema na ETE que visitaram, fazendo a
comparação com uma máquina a vapor sendo usada para mover um gerador, lembrado do trabalho de
Faraday e dos experimentos de indução eletromagnética que fizeram na 1ª série. Concluíram que o
sistema requeria controle preciso da pressão do gás, tanto no armazenamento quanto na liberação
para a queima no cilindro da máquina a vapor. Acompanharam entusiasmados a história dos trabalhos
de Torricelli, Pascal sobre a pressão atmosférica, e o de Boyle sobre o comportamento do ar, mas
quando a primeira relação matemática entre volume e pressão, Lei de Boyle, foi apresentada
manifestaram grande bloqueio para lidar com ela.
Mais uma vez ficamos de frente para as dificuldades com a matemática. Apesar de todo o
trabalho do ano anterior e do primeiro bimestre, grande parte da turma parece continuar acreditando
que nunca vai entender a matemática. Optou-se então por modificar o andamento da aula, ao invés de
fazer no quadro as contas que levariam à construção de um gráfico de pressão em função do volume
para um gás a temperatura constante (que estava preparado para ser ponto a ponto construído por
animação no material multimídia), decidimos apresentar a tabela de dados e deixar que os alunos
montassem o gráfico e construíssem a curva em seus cadernos. Dessa forma, o restante da aula foi
dedicado a esse trabalho e proporcionou possibilidades de discutir o formato da isoterma p x V.
Na reunião geral, após a análise do andamento, decidiu-se que como na aula 3 de Física seria
trabalhados os conceitos de calor específico e capacidade térmica a partir do sistema de arrefecimento
14 Sistema

de Avaliação da Educação do Estado do Rio de Janeiro
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de um motor de automóvel, onde os alunos construiriam curvas de aquecimento e resfriamento, seria
usada a discussão de como a temperatura influenciaria a expansão dos gazes no cilindro do motor
para trabalhar a Lei de Charles. Diminuindo o “atraso” no andamento de Química. Além disso, as
discussões sobre tipos de combustível e rendimento do motor foi transferida para a aula 5 de Física,
onde se usufruiu das equações químicas da combustão do isoctano e do álcool, e dos respectivos
calores de combustão, para comparar o conceito de rendimento da reação com o do rendimento de um
ciclo.
Na aula 3, terminamos a discussão das Leis dos Gases, com a construção pelos alunos da
isométrica p x T sem dificuldade, e a partir das três leis, chegamos à equação geral dos gases e à Lei
dos Gases Ideais. Na última parte da aula, os alunos receberam os kits e realizaram os experimentos.
Como esperado, compararam o que ocorreu com o acontecido no experimento realizado por outros
colegas. Finalizamos a aula organizando os balões volumétricos/bexigas na mesa do professor e
fotografando-os.
Devo observar que os alunos já estavam habituados a anotarem tudo o que recebiam em um
kit experimental ou que usassem durante um experimento, as vidrarias e suas capacidades, os
reagentes, colocando seus nomes, pesquisando e colocando suas fórmulas, suas quantidades, estado
de agregação, cor e odor, inclusive se ocorre mudança nessas características durante o experimento.
No início da aula 5 foi projetada uma fotografia dos kits recebidos na aula 3, e os grupos
identificaram qual havia recebido informando as quantidades de reagentes em seus kits. Em seguida
apresentou-se a fotografia dos resultados do experimento e conduzimos os questionamentos sobre o
porquê das diferenças observadas. Nesse processo recordamos as Leis de Lavoisier e Proust, os
conceitos de mol e massa molecular. A partir da equação química estequiometricamente balanceada e
das massas de reagentes, os alunos realizaram os cálculos das massas de produtos formados,
respondendo ao questionamento de se o ocorrido em todos os fracos estava em concordância com a
Lei de Proust.
A partir dessa discussão foi possível diferenciar quantidade estequiométrica de quantidade
usada numa mistura de reagentes e conduzir o questionamento se toda reação química obedecia à
mesma proporção da reação ocorrida no experimento, levando à conclusão de que não e a introdução
do conceito de balanceamento de reações, com exemplos de como realizá-lo.
Na aula 6, foi retomado o conceito de balanceamento de reações e realizados exemplos. Além
disso, foi possível analisar os reagentes recebidos nos kits do experimento e realizar os cálculos para
se determinar em quais casos havia, e qual era, o reagente em excesso, discutindo esse conceito e o
de reagente limitante. Mesmo não se trabalhando com a profundidade inicialmente planejada, foi

50

possível recordar um dois efeitos do álcool no organismo, a dor de cabeça, e analisá-lo a partir das
equações químicas do metabolismo do álcool, explicando como o excesso de álcool leva a grande
quantidade de acetaldeído, que se torna um reagente em excesso na sequência do metabolismo,
porque a quantidade disponível de NAD+ no fígado não é suficiente para consumi-lo, limitando o
processo.
A prova foi aplicada no dia 09 de julho, eu procedi à correção e entreguei os resultados ao
professor.
Durante a aplicação da prova os alunos estavam muito tranqüilos e satisfeitos que seria eu,
junto ao professor da disciplina, quem aplicaria a prova. Durante a prova, alguns me chamaram para
tirar dúvidas de interpretação de algumas questões, grande dificuldade já descrita nas observações
participativas.
O imprevisto ocorrido na aula 2 de Química, gerou certa angústia e medo de que não
conseguiria completar os assuntos obrigatórios. Mas os relatórios nas reuniões gerais mostravam que,
graças à interação com as outras disciplinas, estávamos avançando. Todo o processo para reorganizar
o andamento foi essencial para refletir sobre “enfrentar as incertezas” (Morin,2011), e entender que em
ensino nada pode ser tomado como pronto e acabado. Através dessa experiência compreendi que o
educador deve construir estratégias de ensino que permitam mudanças e adequação à realidade da
turma, e que num trabalho integrado a possibilidades de reduzir o complexo ao simples são maiores.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Um ano de capacitação propiciou aprender a pesquisar por materiais de apoio didáticopedagógico; preparar e aplicar 4 aulas integradas; confeccionar materiais para 6 experimentos,
aprender a conduzir atividades experimentais de forma investigativa e problematizadora15, participar da
confecção e aplicação de 1 jogo-aula; colaborar na construção de planejamentos integrados, de
planejamento e execução de mostra de experimentos.

Além disso, desenvolvi discernimento e

compreensão de que um planejamento bimestral interdisciplinar “possível” necessita ser “vivo”,
alimentado e refletido a cada encerramento de uma aula, e isso só ocorre através da intersubjetividade.
Neste trabalho ficou claro que o Ensino Interdisciplinar requer, antes de tudo, interação entre
pessoas, entre os sujeitos envolvidos no processo ensino-aprendizagem. Que a construção de
estratégias e materiais didáticos e instrucionais interdisciplinares requer, além do conhecimento
específico de cada ciência e das várias teorias de ensino, interação entre professores e equipe
pedagógica da escola. Requer um tempo do qual atualmente os professores na maioria das escolas
públicas não dispõem e que precisa ser “roubado” das outras atividades que naturalmente compõem
suas vidas.
No entanto, o embasamento teórico adquirido, a observação da turma e as reflexões durante
as reuniões com o orientador, colegas licenciandos e professores da Educação Básica permitiram uma
mudança de olhar necessária para a melhor compreensão da complexidade do ser humano,
fundamental para o ensino interdisciplinar.
Estas atividades deram sentido à necessidade da mudança nos métodos de ensino e me
levaram a acreditar na proposta de ensino interdisciplinar apresentada pelo programa LIFE UFF.
Através delas foi possível perceber que era necessário olhar os alunos como seres humanos
completos, que diante dos nossos olhos gritam por atenção, cada um na sua especificidade. Que a
explicação do conhecimento pelo conhecimento pode ser bastante para a compreensão intelectual ou
objetiva das coisas anônimas ou materiais, mas é insuficiente para a compreensão humana.
Quando desempenhei o papel de orientador, assumindo a responsabilidade sobre todos os
eventos que ocorreriam ao longo de um bimestre, compreendi plenamente o significado de ser
professor. Tive a certeza de que eu não desejo ser o professor “bonzinho” que aprova todos os alunos,
nem desejo ser o que explica muito, mas se esquece de que diante dele estão seres humanos e não
máquinas. Tive a certeza que o meu compromisso e aprendizado precisa me impulsionar a ser o
Para mais a respeito ver FRANCISCO Jr., Wilmo Ernesto; FERREIRA, Luiz Henrique; HARTWIG, Dácio Rodney.
Experimentação problematizadora: fundamentos teóricos e práticos para a aplicação em sala de aula de Ciências. Química
Nova na Escola. n. 30, p. 34-41, 2008.
15
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educador que se apropria do seu conhecimento específico e dos conhecimentos gerais, necessários
para que uma aula seja construída com coerência, zelo, elegância e exclusividade, permitindo a
interação, o diálogo e respeito, ou seja, a construção valores para a cidadania.
Foi possível entender que, antes de tudo, o professor precisa conhecer o humano, situá-lo no
universo, e não separá-lo dele. Que não deverá atuar como mero mediador na construção do
conhecimento, mas sim como mediador, conforme afirma Boaventura Souza Santos, na construção de
conhecimento pertinente para uma vida decente.
Por fim, sinto-me pronta para, parafraseando Edgar Morin, enfrentar a “imprevisibilidade em
longo prazo”, “pela escolha refletida de uma decisão”: eu não quero, e não vou ser professora de um
curso de aulas particulares, eu quero e vou ser professora na Rede Pública de Ensino.
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Aula 1 - 12 de maio
Retomar a discussão sobre os combustíveis dos motores
modernos (1ª Série - 4º BIM Química). Com foco no alcool,
relacionar o impacto de seu uso/produção no ambiente e na
vida dos seres humanos, revisitando as discussões realizadas
sobre a biodiversidade dos biomas brasileiros modernos (1ª
Série - 4º BIM Biologia). Destacar os aspectos positivos e
negativos em relação a outros tipos de combustíveis.
Relembrar o processo de obtenção de combustível a partir de
Biomassa e sua fermentação (Processo bioquímico - 2ª Série
- 1º BIM Biologia) e destilação (Relembrar separação de
misturas - 1ª Série - 1º BIM Química). Questionar de onde
vem o conhecimento deste processo, mostrando que vem do
processo de fermentação e destilação de bebidas alcoólicas.
Apresentar um panorama da história das bebídas alcoolicas –
destacando as advertências quanto aos efeitos do uso
excessivo destas bebidas, em especial durante a Revolução
Industrial. Construir e questionar o mito: O álcool alimenta.
Mostrar a compreensão atual dos efeitos do álcool no
organismo Humano como Sistema, explicando a degradação
do álcool em sua METABOLISAÇÃO pelo fígado, mostrando
o acetaldeído como produto da primeira etapa do
metabolismo, que é tóxico para o organismo e por isso pode
ser considerado um poluente (2ª Série - 1º BIM Biologia).
Contrapor os benefícios do álcool como combustível para as
células e o carater tóxico do acetaldeído, fazendo uma
relação com a capacidade de metabolismo do fígado.
Encerrar questionando onde o álcool causa a maior parte dos
efeitos no comportamento: O Cérebro.
Solicitar uma pesquisa sobre o perfil da população brasileira
em relação ao consumo do álcool como trabalho de casa.

Aula 1 - 11 de maio

Os alunos já listaram: carro, barco, moto, navio, avião e
geladeira.
Obs: como vários motores foram citados, o andamento do
bimestre será preparado a partir da discussão do motor a
gasolina moderno, depois dessa aula poderão ser feitos
ajustes e inclusões para contemplar aspectos trazidos pelos
alunos em suas exposições.

Apresentação por duplas de alunos das pesquisas sobre
máquinas modernas que transformam calor em trabalho,
(propostos na aula do dia 13/04 -1º BIM)
Conforme combinado na solicitação das pesquisas, cada
dupla terá o mínimo de 5 minutos para sua exposição e
ganharão mais tempo à medida que despertarem o interesse
dos colegas sobre a máquina que estão apresentando.

ASSUNTOS / ATIVIDADES - BIOLOGIA

ASSUNTOS / ATIVIDADES - FÍSICA

Espaço Sala 11 - Trabalho dos alunos em grupo:
- Atividade de pesquisa
- Atividades relacionadas ao congresso do ensino médio
- revisão / dúvidas de assuntos do primeiro bimestre

Obs: A Profª. Gloria Puga, do Chile, foi enviada através da
Rede de Mobilidade Docente, da Organização dos Estados
Ibero-americanos, com a missão de conhecer a formação de
professores que fazemos, especialmente no PIBID UFF.

Espaço Laboratório Ciências da Natureza - Reunião da
Equipe com a Profª. Glória e Coordenação Institucional do
PIBID UFF.

Visita PIBID UFF

Aula 1 - 14 de maio

ASSUNTOS / ATIVIDADES - QUÍMICA

2 ª Série EM - Andamento – 2º BIM - Tema: MÁQUINAS TÉRMICAS E POLUIÇÃO - o álcool também como poluente no organismo humano
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APÊNDICE 1 Planejamento Bimestral

Aula 2 - 18 de maio
O motor a gasolina: apresentar em vídeo o funcionamento do
motor, ressaltar as partes que o compõem traçando
conexões/diferenças com a máquina a vapor.
Questionar sobre quais informações são necessárias para se
pensar um projeto de motor: finalidade, potência necessária,
combustível usado, material usado na confecção das peças,
etc.
A cada informação apresentada, mostrar a relação com fonte
quente, fonte fria, com as expansões e compressões da
máquina a vapor, com a transformação de calor em trabalho
– energia térmica em energia mecânica. Focar na
transferência de calor entre as partes do motor.
Retomar os mecanismos de transferência de calor para
discutir o porquê de existirem bons e maus condutores de
calor: Introduzir o conceito de capacidade térmica (C) e
definir calor específico (c).
Comparar a capacidade térmica de algumas substâncias
dando ênfase na diferença das capacidades térmicas do aço,
do álcool e da água.
Usar o princípio zero da Termodinâmica para discutir que
num sistema isolado todo calor cedido por um corpo é igual
ao recebido pelo outro, e que a energia total do sistema se
conserva. Usar a equação  = Q1 – Q2 para discutir que
também nesse caso a energia total se conserva.
Mostrar, através da resolução de casos pelos alunos, como
se calcula a partir da variação da temperatura o calor trocado
entre dois corpos: Q = C t (não se esquecer de discutir que
por ser t, podemos trabalhar em Celsius) Chamar atenção
para o uso inadequado do símbolo Q pelo autor do
livro texto. Entregar as lista de exercício para a próxima
aula.

Aula 2 - 19 de maio
Retomar a discussão sobre a ação do álcool como poluente
no organismo humano e sobre onde o álcool causa a maior
parte dos efeitos no comportamento humano. Apresentar
através de imagem, o Sistema Nervoso Central: o Cérebro e
suas partes e a Medula Espinhal.
Questionar os alunos sobre os efeitos do consumo de bebida
alcoólica durante o seu uso de forma que o questionamento
os conduza às respostas: relaxamento, euforia, vontade de
urinar. Focar em produção de urina e tratar os efeitos do
álcool em nível de SNC.
Explicar o efeito do álcool etílico sobre o ADH no organismo,
relacionando-o com o mecanismo de osmose, falando de
desidratação por consumo de álcool.
Dar ênfase na ação do álcool sobre o hipotálamo,
responsável por regular diversas funções no organismo,
incluindo a produção do Hormônio Antidiurético (ADH).
Explicar a função do ADH sobre a regulação da concentração
do plasma, explicando seus componentes e introduzindo o
conceito de concentração, mostrando a água como solvente
do plasma.
Relembrar a estrutura da membrana plasmática e suas
propriedades (permeabilidade seletiva) para explicar os
fenômenos de transporte com o experimento do ovo.
Realizar o experimento da osmose no Ovo com xarope de
milho/álcool, aproveitando para explicar também o fenômeno
de difusão.
Através da difusão, relacionar o deslocamento de solutos com
o deslocamento do álcool pelo corpo através do processo de
difusão simples.
Solicitar a pesquisa realizada na aula anterior e apresentar o
projeto de pesquisa para o 2º bimestre – pesquisa no Ceguib
sobre o consumo de álcool entre os alunos, funcionários e
professores. (Explicar como será desenvolvida a pesquisa –
escrever o projeto)
Entregar ficha de exercícios sobre a aula

Aula 2 - 20 de maio
Iniciar a aula recordando a visita à Estação de Tratamento de
Esgoto. Levantar a questão do gás metano produzido no
processo anaeróbico, usufruindo da informação do técnico da
ETE de que existe a proposta de usar o metano ali produzido
como combustível para gerar energia para o funcionamento
da própria ETE.
Apresentar um esquema simples do sistema gerador de
eletricidade a partir da queima de gases, fazendo a relação
com a máquina a vapor e com o trabalho de Faraday (1ª Série
- 3º BIM Química ).
Questionar a importância de se compreender o
comportamento dos gases para projetar o sistema de
armazenamento da ETE ou uma máquina térmica, como o
motor a explosão, retomar a reação de combustão e explicar
a necessidade de estudar as quantidades de gases
produzidas na combustão para o desenvolvimento dos
motores modernos. Lembrar que James Watt não se
aventurou a desenvolver máquinas que trabalhassem com
altas pressões e questionar sobre o que era conhecido a
cerca do comportamento dos gases na 1ª Revolução
Industrial.
Voltar no tempo, mostrando as primeiras demandas
econômicas para se entender os gases e apresentar as leis
de Boyle e Gay-Lussac, discutir, inclusive graficamente,
transformações isotérmicas e isobáricas, comparando com as
expansões e compressões da máquina a vapor.
Enunciar a lei de Avogadro.
Através desse contexto, explicar como surgiu o número de
Avogadro (Johann Josef Loschmidt) e a Lei dos gases ideais.
Preparar um exercício para que os alunos façam durante
a aula, usando um gás diferente do metano, para se
calcular o número de mol, através da Lei dos Gases
Ideais, o número de moléculas e átomos,
Atenção – não confundir o mol, com um, dois, três... mol
Entregar as lista de exercício para a próxima aula.
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Aula 3 - 25 de maio
Retomar o motor a gasolina e recordar o cálculo do calor
trocado entre 2 partes do motor através da equação Q = C t
Focar no sistema de arrefecimento para dar continuidade
aos efeitos da troca de energia térmica, conduzindo a
discussão para porque um motor funde. Questionar se em
países com inverno rigoroso a água do carburador
congelaria. Trazer a discussão para a relação entre troca de
calor e mudança de estado de agregação:
Usar a curva de aquecimento e resfriamento da aula 1, 1ª
série - 1BIM Química, começar atribuindo valores ao tempo e
potência de aquecimento (no eixo horizontal do gráfico)
propor uma massa de gelo e calcular o calor trocado na
primeira porção da curva. Questionar se o sistema gelo/água
no patamar recebe ou não calor e o porquê de a temperatura
não variar.
(lembrar que assunto “estados de agregação da matéria” foi
tratado na 1ª série – Química, o foco aqui é discutir as curvas
de aquecimento e resfriamento mostrando que a
potência/tempo de aquecimento interfere na largura das
curvas e patamares, mas não nos pontos de fusão e de
ebulição).
Introduzir os conceitos de calor latente e calor sensível.
Questionar sobre o formato da curva para a mesma potência
de aquecimento e o dobro da massa de gelo.
Para uma mesma potência de aquecimento, comparar as
curvas de aquecimento de uma mesma massa de álcool e de
água para mostrar que os calores específicos interferem nos
pontos de fusão e de ebulição, nas larguras das curvas e
patamares. (exercício)
Apresentar a curva de aquecimento de um líquido
refrigerante de motores e solicitar que os alunos a
comparem com a da água. Entregar as lista de exercício
para a próxima aula.

Aula 3 - 26 de maio
Retomar o processo de difusão explicado na aula anterior e
abordar a entrada do álcool em células neurais,
demonstrando a sua ação especificamente nas sinapses dos
neurônios e abordar a estrutura dos neurônios e os dois tipos
de sinapse (Elétrica e química).
Abordar a sinapse excitatória de Glutamato
em
funcionamento normal, explicando o potencial de membrana
dos neurônios em Equilíbrio Eletroquímico pela ação da
bomba de Na+ e K+, explicando os conceitos de Transporte
Ativo.
Explicar o disparo do potencial de ação sob a ótica do
transporte passivo (Abertura de Canais de Na+),
despolarização de membrana e início do Potencial de Ação
(PdA). Explicar que o Glutamato é ligado à formação de
memória e aprendizado.
Abordar o efeito inibitório do álcool na sinapse excitatória de
Glutamato, explicando seu funcionamento sob efeito do
álcool,
Apresentar o efeito inibitório do álcool sobre a sinapse
excitatória do glutamato no que diz respeito à dependência –
alteração de receptores de membrana e das sinapses
A partir disto, mostrar a característica do álcool como ativador
das sinapses inibitórias GABA, seu efeito sobre o influxo de
íons Cl- para dentro da célula e a hiperpolarização da
membrana do neurônio. Explicar neste momento que a
sinapse GABA está associada a Coordenação Motora e
Equilíbrio.
Explicar por que, após eventos de muita produção de urina
e/ou suor, é importante fazer reposição eletrolítica, o que
ocorre após o grande consumo de álcool e durante a prática
de exercícios físicos.
Entregar ficha de exercícios sobre a aula.

Aula 3 - 28 de maio
Retomar a aula anterior para falar do gás carbônico (CO2)
como poluente oriundo dos motores a combustão
Usar as Leis de Proust e Lavoisier, visto no ano anterior,
utilizando uma reação já estudada na turma para relembrar a
aplicação de proporcionalidade e conservação de massa para
compreensão de balanceamento das reações químicas.
Utilizar o experimento da bexiga com CH3COOH (ácido
acético) reagindo com NaHCO3 (bicarbonato de sódio) sendo
o produto desta reação o gás carbônico (CO2), o mesmo gás
estufa produzido na combustão. O experimento será realizado
por 6 grupos, ou seja serão preparados 6 Kits com diferentes
quantidades de reagentes, a fim de que cada grupo, de inicio
qualitativamente, questione-se sobre os resultados,ou seja,
que as diferentes quantidades de gás carbônico produzidas
relacionam-se com as diferentes quantidades de reagentes
em cada kit.
Definir mol e suas relações com massa molar e molecular.
Analisando dois experimentos, que possuam quantidades
proporcionais (usar massa molar e mol) de reagente, provar a
aplicabilidade da Lei de Proust nos Cálculos
Estequiométricos,
evidenciando
uma
reação
estequiometricamente balanceada. Em seguida levar o
questionamento se toda a reação é assim, apresentando a
reação de combustão do butano (C4H10) para definir
balanceamento de uma equação química.
Depois de compreendidos todos os conhecimentos sobre
quantificação, analisar quantitativamente, junto com os alunos
e usando o quadro, os resultados dos experimentos.
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aula.

Entregar as lista de
exercício para a próxima

Aula 4 - 01 de junho
Recordar o que se discutiu sobre o motor a gasolina até o
momento e trazer a discussão para o que acontece com o
combustível dentro dos cilindros. Explicar como a queima do
combustível gera gases (usar uma equação química) e como
esses provocam o movimento dos pistões. Não deixar de
mencionar a queima incompleta e os efeitos dos
produtos da combustão no meio ambiente.
Usar o material de gases da aula 1 de Química para recordar
importância de se conhecer bem seu comportamento para
controlar diversos sistemas e focar na máquina a vapor e na
evolução das máquinas térmicas.
Recordar, com este material, as transformações
isotérmicas, isocóricas e isobáricas. Propondo um
exercício para resolver em sala.
Discutir a relação do calor específico de um gás com o tipo
de transformação que ele sofre: definir calor específico a
volume (cv) e à pressão constante (cp). Propor um
exercício que permita comparar os dois.
Representar graficamente as transformações isotérmicas,
isobáricas e isocóricas de um gás com comportamento ideal.
Questionar sobre as transformações que o vapor d’água
sofre em uma máquina a vapor, e sobre se trabalhar com o
vapor pressurizado para melhorar a eficiência da máquina.
Falar
do
motor
a
álcool/gasolina/diesel
e
apresentar o diagrama pV
do ciclo de Otto discutindo
as transformações.
Falar da transição do estresse físico (luta pela sobrevivência)
para o estresse psicológico (moderno) e os tipos de estímulo
que geram este estresse.
Explicar os efeitos do estímulo luta-fuga, aumento do cortisol
e aumento da adrenalina e os sintomas do estresse crônico.
Dar foco específico no sintoma de aumento de glicemia,
causa do aumento da produção de insulina pelo pâncreas,
deixando o gancho para a aula seguinte.
Distribuir os exercícios a serem entregues na aula seguinte.

Aula 4 - 02 de junho
04 de junho - feriado
Retomar o uso social de álcool, como forma para
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
“desestressar” depois de um longo dia, ou semana, de
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
atividades.
Mito: Bebida desestressa o organismo?
Abordar o eixo de controle cerebral Hipotálamo-hipófise e o
efeito do álcool sobre este eixo, estiumulando a produção de
ACTH pela hipófise, abordando seus níveis normais e
alterados no corpo.
Mostrar os efeitos do ACTH na glândula adrenal, aumentando
a produção de cortisol. A partir disto, explicar a função do
cortisol no organismo.
Questionar sobre o fato de o álcool fazer o organismo
“desestressar”, enquanto na verdade está aumentando o
estresse no organismo.
Explicar que o que desestressa o organismo provavelmente
não é a bebida em si, mas o convívio social que ela promove.
Utilizar o estresse para falar do mecanismo de Luta-Fuga, o
que ele é e para que ele serve.
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Analisar o ciclo discutindo quais transformações envolve a
transformação de calor em trabalho e vice-versa.
Escolher uma das transformações para discutir como se
calcula o trabalho em transformações gasosas.
Preparar exercícios para resolução em sala pelos alunos,
para analisarem diferentes ciclos, bem como para calcularem
calor trocado, trabalho realizado etc. Aproveitar para
apresentar outros diagramas além do pV. Realizar o
cálculo do rendimento em cada ciclo.
Entregar as lista de exercício para a próxima aula.

Aula 5 - 08 de junho
Retomar o motor a álcool / gasolina / diesel e o diagrama pV
do ciclo de Otto

Aula 5 - 09 de junho
Retomar o aumento da glicemia e a produção de insulina pelo
pâncreas.
Abordar o efeito do álcool, em baixas concentrações, sobre o
aumento da glicemia no sangue..
Mito:Bebidas alcoólicas doces embriagam mais rápido?
Relacionar a alta produção de insulina com o aumento da
glicemia causado pelo álcool, resultando na diminuição da
glicemia como resultado final.
Mito: Beber de estômago vazio facilita embriaguez?
Explicar como a ação constante de insulina por um longo
período de tempo pode causar Diabetes tipo 2 (Insipidus) e
como a ausência de insulina no corpo é causadora da
Diabetes tipo 1 (Melitus).
Mostrar a ação do Glucagon sobre o acúmulo de açúcar,
falando da formação desta molécula no fígado e nos
músculos.
Mostrar o fígado como desintoxicador do organismo,
relacionando-o à resistência ao álcool.
Mito: Coma alcoólico – Ingestão de glicose diminui as
chances de ocorrer coma? Por que receber glicose na veia
nestes casos?
Abordar os níveis de álcool que levam ao quadro clínico de
cirrose hepática.
Entregar as lista de exercício para a próxima aula.

Aula 4 - 11 de junho
Apresentar os tipos de gasolinas (comum 87IAD – 87% de
isoctano, premiun 91IAD – 91% de isoctano) diferenciando-as
em sua pureza.
Lembrar que curvas de aquecimento e de resfriamento são
um primeiro teste para determinação de pureza, assim como
medidas de densidade e outras propriedades físicas da
matéria.
Mostrar as reações de combustão destes combustíveis
calculando a massa dos seus produtos e as energias
liberadas e assim mostrar como influencia nos rendimentos
da reação quanto maior a porcentagem de pureza de uma
substância, e fazer o percentual de rendimento de cada uma.
Relacionar com a qualidade do combustível no funcionamento
de motores e discutir sobre a toxidade dos produtos das
reações, indicando os gases estufa gerados.
Retomar a informação sobre o uso de álcool anidro (4º bim
primeira série) para analisar sua interferência no rendimento
da combustão da mistura álcool/gasolina, e os produtos da
reação.
Preparar um exercício com a combustão de outro
combustível que relacione pureza e rendimento.
Comparar os produtos das reações de queima dos
combustíveis tratados na aula para discutir suas contribuições
para a poluição ambiental, não deixando de retomar a
discussão sobre os prejuízos aos biomas onde o plantio de
cana de açúcar foi introduzido na agricultura.
Entregar as lista de exercício para a próxima aula.
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Aula 7 - 30 de junho
SAERJ

EXERCÍCIOS

Aula 8 - 29 de junho
SAERJ
Aula 9 - 07 de julho
Prova.

Apresentar vídeos sobre o Experimento de Joule, ciclo
de Carnot e apenas conceituar a 2ª lei da termodinâmica,

Aula 8 - 29 de junho

EXERCÍCIOS

Aula 9 - 06 de julho

Prova.

Prova.

Aula 8 - 09 de julho

EXERCÍCIOS

Aula 6 - 24 de junho

Aula 7 - 23 de junho

Aula 7 - 22 de junho

Aula 5 - 18 de junho
Usar uma equação química desbalanceada da combustão do
etanol para recordar os conceitos da aula anterior.
Lembrar o uso do álcool combustível, benefícios e malefícios
usando o material das aulas 1 e 6 de Biologia. Introduzindo o
álcool como combustível da máquina humana, mostrando as
etapas do seu metabolismo no fígado até a produção de CO2,
H2O e ATP. Calcular qual a quantidade média de álcool que o
corpo humano tolera a partir fazendo do cálculo da
quantidade de dióxido de carbono produzida.
Utilizar a primeira etapa do metabolismo do álcool, indo à
acetaldeído, mostrando nessa reação o NAD como agente
limitante e o porquê de o EXCESSO do álcool não ser
metabolizado completamente, retomar as consequências
vistas na aula 2 da Biologia, dando ênfase no prejuízo desse
poluente para o sistema nervoso, e os perigos que uma
pessoa alcoolizada oferece no trânsito.
Preparar um exercício, para que os alunos façam durante a
aula, que permita identificar e/ou calcular a massa em
excesso, o agente limitante, e quantidade de um produto
gerado na reação. Entregar as lista de exercício para a
próxima aula.

Aula 6 - 16 de junho
Retomar os mecanismos de estresse, relacionando o estresse
crônico com o Fator Liberador de Corticotrofina (CRF).
Ligar o estresse crônico com a dependência ao álcool.
Falar do alcoolismo em mulheres como sendo um fator de
risco maior, devido à possibilidade de gestação.
Relacionar o consumo alcoólico durante a gestação com a
doença de alcoolismo fetal.
Falar dos hormônios responsáveis pela gestação: LH, FSH,
Progesterona e Estrogênio e sua relação com o ciclo
menstrual.
Retomar os efeitos inibitórios do álcool no sistema nervoso,
explicando que estes efeitos são responsáveis pela sensação
de segurança que o álcool causa, exemplificando com o por
que se torna mais fácil se aproximar de alguém depois de
consumir a bebida. Ressaltar o álcool como fator de risco
para gravidez na adolescência, buscando relacionar o
consumo de álcool com gravidez nesta idade.
Falar da ação da prolactina durante a amamentação e
explicar o que é feedback positivo.
Falar do GH durante o crescimento da criança
Entregar os exercícios a serem entregues na próxima aula.

Aula 6 - 15 de junho
Retomar os diagramas do ciclo do motor para recordar os
conceitos de energia térmica e energia mecânica. Introduzir a
discussão sobre a energia interna de um sistema gasoso
apresentando um exemplo visual dos movimentos de
translação, rotação e vibração de moléculas (buscar
moléculas de gases resultantes da explosão do combustível).
Analisar cada transformação do ponto de vista da energia
interna. Enunciar a 1ª Lei da termodinâmica. Retomar os
diagramas das transformações isotérmica, isobárica,
isocórica de gases ideais e proceder a análise aplicando a 1ª
Lei a cada caso. Retomar a definição de transformação
adiabática, apresentar o diagrama PV comparando-o com o
da isoterma e aplicar a 1ª lei ao mesmo.
Entregar as lista de exercício para a próxima aula.
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Segunda Série do Ensino Médio
Segundo Bimestre de 2015

PROJETO: Construção de estratégias interdisciplinares em diálogo com o Currículo da SEEDUC - RJ das
disciplinas da área das Ciências da Natureza
Turma: 2001
Primeira lista de exercícios de QUÍMICA
Entregar em 28/05/2015

Nome:

Recebido em:

QUESTÕES:
1) (UNICAMP-2006-modificada) A utilização do gás natural veicular (GNV) já é uma realidade nacional
no transporte de passageiros e de mercadorias, e vem crescendo cada vez mais em nosso país. Esse
gás é uma mistura de hidrocarbonetos de baixa massa molecular, em que o componente majoritário é o
mais leve dos alcanos. É o combustível “não renovável” que tem menor impacto ambiental. Sua
combustão nos motores se processa de forma completa sendo, portanto, baixíssima a emissão de
monóxido de carbono. O principal constituinte do GNV é o mais simples dos hidrocarbonetos o
METANO (CH4). Nos postos de abastecimento, os veículos são comumente abastecidos até que a
pressão do seu tanque atinja 220 atmosferas. Considerando que o tanque do veículo tenha uma
capacidade de 100 litros:
a) qual deveria ser o volume do tanque se essa mesma quantidade de gás fosse armazenada à
pressão de uma atmosfera, e à mesma temperatura?
b) Considerando que, na combustão, o principal componente do GNV seja totalmente convertido a
dióxido de carbono e água, escreva a equação química para essa reação.
2) (UNIFESP-2005) Considere recipientes com os seguintes
volumes de substâncias gasosas, nas mesmas condições de
pressão e temperatura. Com base no Princípio de Avogadro
(“Volumes iguais de gases quaisquer, mantidos nas mesmas
condições de temperatura e pressão, contêm o mesmo número
de moléculas.”), é possível afirmar que o número total de átomos
é igual nos recipientes que contêm: OBS.: as questões de
múltipla escolha só serão aceitas com justificativas.
a) CO e CO2

b) CO e O2

c) CO e C2H4

Substância
Gasosa
CO
CO2
O2
C2H4

d) CO2 e O2

Volume (L)
20
20
10
10
e) CO2 e C2H4

3) (UFRN-1997) Se um mol de gás ideal tiver a pressão reduzida à metade e o volume duplicado, terá a
temperatura:
OBS.: as questões de múltipla escolha só serão aceitas com justificativas.

a) duplicada.
b) reduzida à metade.
c) reduzida a um quarto do valor inicial.
d) elevada ao quadrado.

e) mantida constante.

4) (Unicamp-1999-modificada) Em um recipiente aberto à atmosfera a 270C com capacidade
volumétrica igual a 2,24 litros, colocou-se uma massa de 0,03 mol de grafite. Fechou-se o recipiente e,
com o auxílio de uma lente, focalizando a luz solar sobre o grafite, iniciou-se sua reação com o oxigênio
presente produzindo apenas gás carbônico. Assuma que todo o oxigênio presente tenha sido
consumido na reação.
a) Escreva a equação química da reação.
b) Qual será a pressão dentro do recipiente quando o sistema for resfriado até a temperatura inicial?
Justifique.
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Segunda lista de exercícios de QUÍMICA
Entregar em 18/06/2015
Turma: 2001

Nome:

Recebido em:

Kit 1
Cor da bola:
Massa de bicarbonato de sódio (NaHCO3): 2 g Estado físico:

Cor:

Volume de ácido acético (CH3COOH): 0,5 mL Estado físico:

Cor:

1) Qual é a massa de ácido acético necessária para reagir completamente com 4,0 gramas de
bicarbonato de sódio?

2) No experimento realizado, ao final do processo, houve sobra de algum reagente? Qual?

3) Qual o gás produzido nessa reação?

4) Qual a massa do gás produzido? (OBS: Caso algum dos reagentes tenha sobrado, para realizar os
cálculos, deve-se ter o cuidado de utilizar para cada reagente o valor da massa que reagiu
completamente.)
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Nome:

Recebido em:

Kit 2
Cor da bola:
Massa de bicarbonato de sódio (NaHCO3): 2 g Estado físico:

Cor:

Volume de ácido acético (CH3COOH): 0,7 mL Estado físico:

Cor:

1) Qual é a massa de ácido acético necessária para reagir completamente com 4,0 gramas de
bicarbonato de sódio?

2) No experimento realizado, ao final do processo, houve sobra de algum reagente? Qual?

3) Qual o gás produzido nessa reação?

4) Qual a massa do gás produzido? (OBS: Caso algum dos reagentes tenha sobrado, para realizar os
cálculos, deve-se ter o cuidado de utilizar para cada reagente o valor da massa que reagiu
completamente.)
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Nome:

Recebido em:

Kit 3
Cor da bola:
Massa de bicarbonato de sódio (NaHCO3): 2 g Estado físico:

Cor:

Volume de ácido acético (CH3COOH): 1,4 mL Estado físico:

Cor:

1) Qual é a massa de ácido acético necessária para reagir completamente com 4,0 gramas de
bicarbonato de sódio?

2) No experimento realizado, ao final do processo, houve sobra de algum reagente? Qual?

3) Qual o gás produzido nessa reação?

4) Qual a massa do gás produzido? (OBS: Caso algum dos reagentes tenha sobrado, para realizar os
cálculos, deve-se ter o cuidado de utilizar para cada reagente o valor da massa que reagiu
completamente.)
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Nome:

Recebido em:

Kit 4
Cor da bola:
Massa de bicarbonato de sódio (NaHCO3): 2 g. Estado físico:

Cor:

Volume de ácido acético (CH3COOH): 2,8 mL. Estado físico:

Cor:

1) Qual é a massa de ácido acético necessária para reagir completamente com 4,0 gramas de
bicarbonato de sódio?

2) No experimento realizado, ao final do processo, houve sobra de algum reagente? Qual?

3) Qual o gás produzido nessa reação?

4) Qual a massa do gás produzido? (OBS: Caso algum dos reagentes tenha sobrado, para realizar os
cálculos, deve-se ter o cuidado de utilizar para cada reagente o valor da massa que reagiu
completamente.)
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Kit 5
Cor da bola:
Massa de bicarbonato de sódio (NaHCO3): 3 g Estado físico:

Cor:

Volume de ácido acético (CH3COOH): 2,8 mL Estado físico:

Cor:

1) Qual é a massa de ácido acético necessária para reagir completamente com 4,0 gramas de
bicarbonato de sódio?

2) No experimento realizado, ao final do processo, houve sobra de algum reagente? Qual?

3) Qual o gás produzido nessa reação?

4) Qual a massa do gás produzido? (OBS: Caso algum dos reagentes tenha sobrado, para realizar os
cálculos, deve-se ter o cuidado de utilizar para cada reagente o valor da massa que reagiu
completamente.)
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Kit 6
Cor da bola:
Massa de bicarbonato de sódio (NaHCO3): 4 g Estado físico:

Cor:

Volume de ácido acético (CH3COOH): 2,8 mL Estado físico:

Cor:

1) Qual é a massa de ácido acético necessária para reagir completamente com 4,0 gramas de
bicarbonato de sódio?

2) No experimento realizado, ao final do processo, houve sobra de algum reagente? Qual?

3) Qual o gás produzido nessa reação?

4) Qual a massa do gás produzido? (OBS: Caso algum dos reagentes tenha sobrado, para realizar os
cálculos, deve-se ter o cuidado de utilizar para cada reagente o valor da massa que reagiu
completamente.)
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1. (Disponível em: http://www.brasilescola.com/saude/glicose.html. Acesso em 24/03/14). Leia o texto abaixo:
A glicose (C6H12O6) é um importante carboidrato para o organismo, pois é a partir desta molécula que
se adquire a energia necessária para realizar todas as reações do nosso corpo. Qual é a massa molar
da glicose em g/mol?
a) 29

b) 53

c) 96

d) 120

e) 180

2. Em uma reação química, os elementos se reorganizam formando, assim, novas substâncias. Se
essa reação ocorrer em um ambiente fechado, a massa não varia. Diante disso, ao se misturar
magnésio e ácido clorídrico em ambiente fechado ocorre uma reação, onde o fenômeno de
efervescência é observado. Qual das reações representa essa transformação química.
a) Mg(s) + HCl(aq)
MgCl(aq) + H2
b) Mg(s) + HCl(aq)
MgCl2 (aq) + H2
c) Mg(s) + 2 HCl(aq)
MgCl(aq) + H2
d) Mg(s) + 2 HCl(aq)
MgCl2 (aq) + H2
e) Mg(s) + 2 HCl(aq)
2MgCl2 (aq) + H2
3. (Disponível em: <http://oglobo.globo.com/sociedade/ciencia/revista-amanha/mercado-da-agua-de-garrafa-ameaca-meioambiente-11698102>. Acesso em 16/06/15).

Leia o texto abaixo:
Mercado da Água de Garrafa Ameaça o Meio Ambiente.
[...] No Rio, uma garrafa de uso individual já chega a custar R$ 4,00. Além de doer no bolso e
representar riscos para a saúde — na semana passada o “Journal of Epidemiology and Community
Health” publicou artigo alertando para os perigos provocados pelo contato com substâncias químicas
presentes no PET, como os ftalatos e o Bisfenol A (BPA) —, o aumento do consumo contribui para o
aquecimento global e ainda gera um dos maiores problemas para os oceanos, o chamado
microplástico. Ele altera a composição do ecossistema marinho, mata animais e ainda aumenta o risco
de contaminação humana.
— Para cada garrafa de água mineral produzida, são geradas 100 gramas de emissões de CO2 [...]
Nesse texto, diante da massa de gás carbônico liberada, qual será a quantidade de matéria emitida
para cada garrafa de água mineral produzida?
a) 0,10 mol

b) 0,28 mol

c) 0,44 mol

d) 2,27 mol

e) 3,57 mol

4. Balancear uma equação química é o mesmo que acertar os coeficientes, ou igualar o número de
átomos de cada elemento, no primeiro e no segundo membros da equação. A reação abaixo está
apresentada de uma forma não balanceada.
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FeS2 (s) + O2(g)
FeO2 (aq) + SO3(g)
Quais os coeficientes tornariam essa equação balanceada?
a) 1:2:2:1
b) 3:2:5:3
c) 2:4:1:4
d) 2:7:1:2

e) 4:11:2:8

5. Um dos grandes contribuintes para o fenômeno do efeito estufa é o gás carbônico. Por isso, é
importante a redução da emissão desse gás para assim reduzir o impacto da mudança climática.
Considerando que esse gás nas CNTP ocupa um volume molar de 22,4 L, qual o volume, em litros, que
5 mols desse gás ocupará?
a) 0,22L

b) 2,54L

c) 4,48L

d) 112L

e) 220L

6. O potássio é um bom nutriente e está presente em frutas, verduras e legumes. Este elemento é
extremamente importante para equilibrar o sódio no organismo. A recomendação é de que se consuma
cerca de 4,8 gramas de potássio por dia. Qual é, aproximadamente, a quantidade de potássio em mol,
recomendada para uma pessoa consumir por dia?
a) 0,12mol

b) 0,15mol

c) 4,80mol

d) 6,45mol

e) 8,14mol

7. Preparando-se para sua viagem de férias, João precisa fazer a calibração do pneu do seu carro
(colocar ar no pneu). Num volume de 10 litros, ele exerce uma pressão de 2,0 atm à temperatura de
300K. Qual é a quantidade de ar, em mol, existente no pneu do carro de João? Dado: R=
0,082atm.L/mol.K
a) 0,06mol

b) 0,81mol

c) 1,23mol

d) 2,00mol

e) 5,00mol

8. Para dar mais aroma e sabor aos alimentos, a indústria química investe em aromatizantes e
flavorizantes. Estes são produzidos a partir de ésteres, que conferem sabor e aroma artificiais aos
produtos industrializados. Um exemplo dessas substâncias é o butanoato de etila, C 6H12O2,
responsável pelo aroma do abacaxi. Qual é a massa molar, g/mol, dessa substância?
a) 20 g/mol

b) 29 g/mol

c) 64 g/mol

d) 100 g/mol

e) 116 g/mol

9. As plantas são seres vivos que respiram exatamente como os animais. Elas também realizam, na
presença de luz, outro processo fundamental na natureza chamado de fotossíntese. Nesse processo a
planta absorve o gás carbônico do ar e libera o gás oxigênio que é produzido, como representado na
equação abaixo.
6 CO2 + 6 H2O
C6H12O6 + 6 O2
Ao absorver 15 mol de gás carbônico essa planta produzirá
a) 1 mol de glicose.

b) 15 mol de oxigênio.

d) 192 g de oxigênio.

e) 6 mol de oxigênio.

c) 180 g de glicose.
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PROVA

1) Um dos grandes contribuintes para aumento do efeito estufa é o dióxido de carbono (CO2). Por isso
a necessidade de reduzir sua emissão. Considerando que uma amostra contendo 8 mol desse gás
exerce uma pressão de 4,92 atm a 327 K, determine o volume, em litros, ocupado por esse gás nessas
condições. Dado: R = 0,082 atm.L/mol.K

2) A anfetamina é um remédio utilizado por pacientes que sofrem de depressão. A dose diária indicada
é de 0,01g de benzidrina (C9H13N). Utilizando os dados da tabela periódica, calcule:
a) a massa molar da benzidrina.

b) a quantidade em mols de benzidrina que se encontra em 0,01g deste remédio.

3) (UFF modificada) “Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma” é a definição do
químico francês Antoine Lavoisier (1743-1794) para sua teoria de conservação da matéria. Ele
descobriu que a combustão de uma matéria só acontece com o oxigênio, contrariando a teoria do
alemão Stahl. O hábito de sempre pesar na balança tudo o que analisava levou Lavoisier a descobrir
que a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos de uma reação e,
assim, a criar a Lei de Conservação das Massas. Considere a equação química não balanceada a
seguir:

C6H12O6(s) + O2(g)

CO2(g) + H2O(l)

a) Balanceie a equação química acima para que ela obedeça a lei de Lavoisier.

b) Considerando que o O2 esteja nas CNTP e ocupa um volume molar de 22,4L, qual o volume em litros
de O2 necessários para reagir com 10 mol de glicose (C6H12O6)
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4) (Unirio-RJ) O uso do amoníaco, NH₃, nos cigarros aumenta o impacto e o efeito da nicotina. [...]
"com esse estudo confirmamos o que antes desconfiávamos: as empresas manipulam a quantidade de
amoníaco com o propósito de reforçar a nicotina, disse o deputado americano Henry Waxman" (Jornal
do Brasil - 31/7/97).
Suponha que uma amostra de cigarro contenha 5 mL de NH₃, a 300 K. Se aquecermos o cigarro a 900
K, mantendo a pressão constante, determine:
a) O nome da transformação sofrida pelo gás.

b) o volume de NH₃, em L.

TABELA PERIÓDICA

