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RESUMO

Para auxiliar a compreensão do conteúdo de Funções Inorgânicas, aplicou-se
em uma turma de 1ª série do Ensino Médio da Escola Técnica Estadual
Henrique Lage em Niterói-RJ, uma Sequência Didática elaborada, que articulou
experimentos, jogos adaptados e produção de paródias. A Sequência Didática
foi desenvolvida em seis tempos de aula de 50 minutos cada. A análise de
como esses recursos lúdicos utilizados auxiliaram no aprendizado dos alunos é
mostrada, destacando o prazer dos alunos para executarem cada uma das
atividades propostas. Os recursos fizeram parte de uma gincana, na qual podese esclarecer os principais equívocos oriundos do conteúdo abordado. Durante
a aplicação dos recursos foram observados os erros conceituais e retificados,
mostrando-se que o lúdico além de ser uma ferramenta envolvente, pode
assumir o caráter avaliativo, quando bem conduzido. A Sequência Didática
elaborada e aplicada mostrou um grande potencial para o ensinoaprendizagem de Funções Inorgânicas, mas pode-se observar que o tempo
para a sua aplicação necessita ser ampliado para que se possa obter melhores
resultados.

Palavras–chave: Experimentação, Jogos, Paródias, Funções Inorgânicas,
Sequência didática
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ABSTRACT
In order to better understanding Inorganic Functions, a Didactic Sequence was
elaborated and applied to a first-year Secondary School class in Escola Técnica
Estadual Henrique Lage, located in Niterói, Rio de Janeiro, which included
experiments, adapted games and composition of parody songs. The Didactic
Sequence was implemented in a total of six fifty-minutes class hours. The
analysis of how those playful resources had helped the learning process of the
students is shown in this work, highlighting their excitement in doing the
proposed tasks. The resources were part of a game, on which was possible to
enlighten the majority of the questions arised from the discussed matter. During
the execution of the resources, conceptual mistakes were observed and then
corrected right after, showing that playful resources, aside of being a compelling
tool, can take an evaluating role when well addressed. The developed and
applied Didactic Sequence has exhibited a great potential for teaching-learning
Inorganic Functions, although it was shown that the needed execution time has
to increase in order to obtain better results.

Keywords: Experimentation, Games, Playful Resources, Parodies, Inorganic
Chemistry, Didactic Sequence
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1. INTRODUÇÃO
Ensinar algo a alguém nunca foi uma tarefa fácil, pois envolve uma área
do conhecimento em que não temos o domínio, o pensamento. Muitas vezes,
dialogamos com pessoas sobre um determinado assunto e aparentemente
pensamos que estamos sendo compreendidos, porém, não é possível ter
certeza disso. Assim como na vida, a sala de aula é um reflexo desse tipo de
conduta. Trinta alunos em silêncio não significam que o ensino foi eficaz. No
diálogo com os alunos é que percebemos se o objetivo foi ou não alcançado.
Até porque, as pessoas são diferentes e tem alunos que não conseguem
aprender em sala de aula, precisam de um estudo aprofundado em casa,
outros que aprendem só de ouvir sobre determinado assunto.
As aulas de Química no Ensino Médio são dadas de forma expositiva,
majoritariamente. São conteudistas e que pouco diferem dos padrões
tradicionais. Assim, é preciso inovar em sala de aula, de modo a aguçar o
interesse dos discentes a experimentar o novo e auxiliar na construção do
conhecimento de diferentes maneiras.
Segundo Paulo Freire é preciso fazer uma aula em que a interação com
o aluno seja o foco principal, pois é nessa relação que haverá aprendizagem.
Não apenas do discente pelo docente, mas também pela ordem inversa.
Se não sei escutar os educandos e não me exponho a palavra
deles, termino discursando “para” eles. Falar e discursar “para”
termina sempre em falar “sobre”, que necessariamente significa
“contra” (FREIRE, 1990, p.2).

Portanto, o tradicionalismo das aulas expositivas, isto é, aquelas onde
apenas o professor narra e os alunos ouvem e anotam, só será deixado de
lado a partir do momento que houver mudança na comunicação com os
discentes, a começar pela linguagem.
Na concepção de Chassot (2003), o principal problema do ensino de
Ciências está na linguagem utilizada, que é asséptica e hermética. Desta
forma, um dos principais desafios no ensino é trabalhar de forma mais
simplificada para obter uma melhor associação e compreensão dos assuntos
abordados na sala de aula, principalmente no ensino de Química. O Professor
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e escritor Attico Chassot, em um de seus livros (CHASSOT, 1993), explica a
abstração do educar através da Química. Essa abstração se deve, segundo
ele, a dois fatores: (1) O mundo que descrevemos está fantasticamente
distante da realidade do estudante e (2) Usamos uma linguagem que não é a
do aluno. Desta forma, muitas vezes quando tentamos ensinar Química, o
conteúdo abordado fica completamente distante da realidade dos estudantes.
Então, é preciso propor outras formas de transferir o conhecimento se
aproximando do cotidiano, buscando assim, uma melhor assimilação para que
o aluno construa o próprio conceito sobre determinado assunto (EICHLER,
2001).
Uma forma de melhorar a comunicação entre professor e aluno é
relacionando os conceitos químicos previamente conhecidos com os exemplos
envolvidos no dia a dia, na forma de contextualização, corroborando para
aproximar os discentes das reações químicas que ocorrem a todo o momento.
Se essas melhorias não forem feitas, o ensino de Química passa a ser algo
desestimulante, pois não há troca entre o professor e o aluno. Com isso, a
formação do cidadão crítico fica cada vez mais deficitária.
Pensando nisso, o projeto desenvolvido nesta monografia baseou-se no
estudo das funções inorgânicas, que engloba substâncias químicas que tem
propriedades características próprias e que inseridas no cotidiano podem
ajudar a explicar fenômenos que ocorrem naturalmente, buscando-se
proporcionar ao estudante uma percepção de mundo mais apurado e crítico.
Procurou-se relacionar os problemas e as soluções ambientas para poder
propiciar a desmistificação que perdura por gerações de que a “Química é a
vilã do meio ambiente”, ou seja, assimilar os conceitos químicos com os fatos
recorrentes na sociedade em que vivem e também auxiliar na percepção que a
diferença entre remédio e veneno, está na dosagem, por exemplo.
Abordar o conteúdo de funções inorgânicas apenas de forma expositiva
faz com que muitos alunos não aprendam de forma significativa os conceitos
químicos. Para ensiná-los no Ensino Médio não basta se basear apenas na
memorização de nomenclaturas e de fórmulas químicas, apesar de ser
necessária.

17

Em geral, a abordagem usada nos livros didáticos, preocupam-se de
tratar o conteúdo baseando-se nas regras estabelecidas pela International
Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) e, contudo, muitas vezes,
esquecem de relacioná-los com os problemas e soluções que essas
substâncias químicas podem proporcionar ao serem utilizadas de maneira
adequada.
Nas limpezas domésticas, costuma-se usar o produto Diabo Verde para
desentupir a pia. Mas, não há questionamento sobre como um simples líquido
resolve esse problema. Também se sabe que ao manusear o produto deve-se
proteger as mãos com luvas. Mas, o que tem no frasco do Diabo Verde de tão
perigoso? Soda Cáustica, também conhecida como Hidróxido de sódio. Será
que os discentes são capazes de relacionar o envolvimento das reações
químicas nesse processo?
Talvez respondendo algumas perguntas como: “Eles podem ser úteis
para nós? ”, “Onde encontro tais substâncias? “, diminuiríamos as dificuldades
encontradas para compreender as relações que os ácidos, bases, sais e óxidos
tem no nosso cotidiano. Essas perguntas, por exemplo, podem ser o elo para
uma aproximação com os discentes. Esses questionamentos se bem
relacionados e fundamentados podem corroborar para que a abordagem sobre
funções químicas seja estimulante. A ferramenta mais importante para
trabalhar esse aspecto é a contextualização. Contudo ela não precisa ser
apenas de forma expositiva. Pode-se utilizá-la numa experimentação, por
exemplo, e em forma de pesquisa também. Para isso, precisa-se determinar
alguns pontos estratégicos para introduzi-la.
As funções inorgânicas estão presentes em nossas vidas desde o
momento em que acordamos. A quantidade de ácidos que estão presentes no
nosso corpo, o gás liberado dos nossos pulmões, os efeitos causados pela
queima de combustíveis fósseis, as reações que envolvem o acionamento de
um extintor de incêndio, enfim, são só alguns fatos que ocorrem
corriqueiramente e que muitas vezes, não nos atentamos à quantidade de
substâncias químicas relacionadas nesses processos.
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Pensando nisto, elaborou-se nesse trabalho uma sequência didática
(SD) para articular experimentação, jogos e produção de paródias, de modo a
buscar que os discentes não sejam apenas memorizadores de fórmulas e sim;
construtores de conhecimento. Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN)
reforçam que:
A Química pode ser um instrumento da formação humana que
amplia os horizontes culturais e a autonomia no exercício da
cidadania, se o conhecimento químico for promovido como um
dos meios de interpretar o mundo e intervir na realidade, se for
apresentado como ciência, com seus conceitos, métodos e
linguagens próprios, e como construção histórica, relacionada
ao desenvolvimento tecnológico e aos muitos aspectos da vida
em sociedade (BRASIL, 2002, p.87).

Ao inserir esse tipo de estratégia no ensino de Ciências “pode-se
proporcionar um momento para que os alunos trabalhem e discutam temas
científicos, utilizando ferramentas culturais próprias da comunidade científica,
como por exemplo, a experimentação e a pesquisa” (GIORDAN, 2011, p.5).
Desta maneira espera-se que os alunos sejam conduzidos a uma reflexão
acerca do ensino proposto, almejando que estes conhecimentos adquiridos
sejam levados à vida dos estudantes além da sala de aula.
Observa-se que a aplicação de recursos didáticos envolvendo
experimentos e jogos possibilitam a construção e assimilação das teorias e
conceitos químicos. Assim, as aulas que eram apenas expositivas passam a
ser aulas construtivas, pois, o aluno deixa de ser espectador e passa a
participar do processo de construção do seu aprendizado (CASTILHO, 1999).
Para Moran (2000) ensinar é um desafio constante, sendo necessário
encontrar educadores que saibam motivar, dialogar e ajudar a tornar a
informação significativa, pois o “educar” está associado à transformação da
vida em processos permanentes de aprendizagem. Assim, o ensinar através da
experimentação pode propiciar um aumento na capacidade de aprendizagem,
funcionando como uma técnica de envolvimento entre os discentes e os
conteúdos abordados em sala de aula (GIORDAN,1999; GUIMARÃES, 2009).
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Todavia, além da integração do aluno com o conteúdo, a utilização dos
experimentos pode proporcionar uma melhor compreensão e ainda, elucidar os
fenômenos

químicos.

Esta

ferramenta

de

ensino

corrobora

para

a

aprendizagem dos conceitos e das propriedades envolvidas no estudo da
Química, facilitando a compreensão dos conceitos que são, muitas vezes,
abstratos para os discentes. É possível aguçar a curiosidade a partir de uma
renovação na forma de ensinar e é uma estratégia que contribui para o
surgimento de questionamentos que permitam a contextualização com fatos
conhecidos pelos mesmos. Despertar o interesse no discente é um desafio
para o docente. Pois, em meio a tantas tecnologias, aplicativos de celulares,
dentre outros, que oferecem muitos recursos de entretenimento que são mais
atrativos que uma aula apenas expositiva, sendo deste modo, difícil competir
com esses recursos pela atenção discente.
O lúdico e o didático podem ser explorados através de jogos
estimulantes, que tem por objetivo, no processo de ensino-aprendizagem, a
indução

do

raciocínio

lógico

do

jogador,

levando-o

à

reflexão

dos

conhecimentos científicos e permitindo reconstruir os conceitos prévios,
adquirindo nova significação (AUSUBEL, 2003).
Assim, a inserção do jogo didático no ambiente escolar pode propiciar
situações que promovam a aprendizagem dos conhecimentos químicos, à
medida que propõe estímulo ao estudante. O jogo, além de ajudar na
construção de novas formas de pensamento, também pode desenvolver e
enriquecer a personalidade do indivíduo (CUNHA, 2012). Dessa forma, para o
professor, o jogo permite a condução, o estímulo e avaliação da aprendizagem.
O jogo didático tem relação direta com o ensino de conceitos. Sua forma
de organização baseia-se em regras e estratégias que interligam a função
lúdica e a função educativa do jogo, para ser, em geral, realizado em sala de
aula. Logo, esse tipo de jogo é educativo, no que tange aos aspectos gerais,
por envolver ações sociais, lúdicas e cognitivas (CUNHA, 2012).
Já a paródia como recurso lúdico e como parte da criação dos discentes,
pode ser um meio facilitador do desenvolvimento interpessoal também, pois
utilizando a sua construção como uma atividade avaliativa, pode-se envolver
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pesquisa e dinamismo dos adolescentes em questão. A música leva-nos a um
ambiente descontraído e agradável, que segundo Dohme (2003), propicia
momentos lúdicos e proporciona além do desenvolvimento individual, o
convívio em grupo.

1.2 – OBJETIVOS
OBJETIVO GERAL
O presente trabalho tem como objetivo relatar a elaboração e a
aplicação de uma sequência didática que articula aulas expositivas com
experimentação e o uso de jogos adaptados e a produção de paródias como
ferramentas

avaliativas,

buscando

ministrar

o

conteúdo

de

Funções

Inorgânicas e suas propriedades de forma mais atrativa e significativa.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Pesquisar novas técnicas de ensino-aprendizagem em Química;
Relacionar os conceitos previamente conhecidos com o conteúdo de
funções inorgânicas;
Utilizar experimentos de fácil acesso para auxiliar na compreensão do
conteúdo estudado teoricamente;
Adaptar jogos e introduzi-los como ferramenta lúdica e educativa para a
construção do conhecimento e avaliação da aprendizagem;
Estimular a reflexão e a criatividade dos alunos através da produção de
paródias.
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A educação é um direito de todos e um espaço para o exercício da
cidadania, conforme dispõe a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDB):
[...]

nas

sociedades

contemporâneas,

todos,

independentemente de sua origem ou destino socioprofissional,
devem ser educados na perspectiva do trabalho enquanto uma
das

principais

atividades

humanas, enquanto campo de

preparação para escolhas profissionais futuras, enquanto espaço
de exercício de cidadania, enquanto processo de produção de
bens, serviços e conhecimentos com as tarefas laborais que lhes
são próprias (BRASIL, 2000, p.79 – grifo nosso).

Observa-se que se espera que a educação ultrapasse o objetivo
simplificado de ensinar apenas um conteúdo mínimo para que o aluno avance
nas séries subsequentes. Esperam-se novos âmbitos para permitir uma
preparação melhor dos cidadãos e profissionais das áreas de conhecimentos
que mais lhe agradem. Deste modo, a prática docente vai requerer análises
diárias para reformulação do processo de aprendizagem, sendo preciso ter um
olhar de pesquisador para saber os melhores aspectos a serem abordados em
sala de aula que permitam uma formação cidadã condizente com a sociedade
na qual vivemos.
Uma recente pesquisa realizada pelo Programa Institucional de Bolsa de
Iniciação à Docência (PIBID) de Sergipe com alunos de Química do Ensino
Médio de uma escola regular constatou que os mesmos não conseguem fazer
uma conexão da Química com a sociedade em que vivem. Os principais
problemas relacionados à disciplina são: ausência de base matemática,
complexidade dos conteúdos, metodologia dos docentes, déficit de atenção e
dificuldade de interpretação (SANTOS et al., 2013).
Destaca-se dessa pesquisa que a complexidade dos conteúdos
culminados com a falta de contextualização colabora para que os discentes
apresentem dificuldades na aprendizagem. Assim, o trabalho de professor está
diretamente relacionado à pesquisa, pois a partir de uma investigação do que
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atrai o aluno é que se deve planejar estratégias estimulantes para o ensino. É
fundamental como professor/pesquisador ter algumas perguntas em mente
para que esse planejamento seja eficaz, tais como: “Quais temas devemos
abordar? ”, “O que motiva o aprendizado? ” e “Como abordar determinados
assuntos em sala de aula? ”.
Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN+ (BRASIL, 2006),
o diálogo entre os professores e os alunos podem propiciar um entendimento
melhor se o professor se adequar às situações vivenciadas pelos alunos,
buscando relacionar com as aplicações no ensino das ciências naturais, no
caso, a Química. Dessa forma, será possível explorar fenômenos naturais.
No entanto, as aulas de Química não necessariamente devem formar
alunos especializados em regras, nomenclaturas e fórmulas, mas que os
conhecimentos adquiridos nesse ensino seja um recurso promovedor do
desenvolvimento de novas capacidades humanas.
Como referencial teórico deste trabalho, foram utilizadas as teorias de
desenvolvimento de Vygotsky e a teoria da aprendizagem significativa de
Ausubel, que de um modo geral se complementam.
A teoria de Vygotsky baseia-se no enfoque dos processos de
aprendizagem. Para ele, desde a infância até a fase adulta, o indivíduo está em
constante aprendizado e este processo está associado ao desenvolvimento
das funções psicológicas no contexto social. Segundo ele, o despertar dos
processos internos de desenvolvimento propicia o aprendizado, contudo esse
processo só é possível devido ao contato entre o indivíduo e o ambiente
sociocultural, porque o indivíduo não se desenvolve plenamente sem a
interferência de outros indivíduos da mesma espécie (VYGOTSKY, 1998).
Na teoria do desenvolvimento, Vygotsky classifica como real aquilo que
o indivíduo consegue realizar sem ajuda. Já o desenvolvimento que somos
capazes de realizar com a ajuda de alguém, é chamado de potencial. No
entanto, esse desenvolvimento potencial só pode ser alcançado, se os outros
processos

do

desenvolvimento

da

criança

forem

bem

estabelecidos

previamente, pois essas etapas determinam a ação individual (KOLL, 2010).
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Assim, a teoria de Vygotsky baseia-se na importância da interferência social
para auxiliar na construção das funções psicológicas individuais.
Portanto, ele acredita que entre a transição do desenvolvimento
potencial para o desenvolvimento real, há um caminho para amadurecer
algumas funções que estão em processo consolidação e esse caminho é
chamada de Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) e é definida como:
[...] distância entre o nível de desenvolvimento real, que se
costuma determinar por meio da solução independente de
problemas, e o nível de desenvolvimento potencial, determinado
por meio da solução de problemas sob a orientação de um
adulto ou em colaboração com companheiros mais capazes
(VYGOTSKY, 1984, p. 97).

Dessa forma, “a colaboração por companheiros mais capazes”
exemplificado no livro A formação Social da Mente (VYGOTSKY, 1984), pode
ser caracterizado pelo papel do professor nas escolas. Esse é o sujeito
interventor da zona de desenvolvimento proximal do aluno, o qual auxilia no
avanço do aprendizado que não seria alcançado de forma espontânea e
contribui para o desenvolvimento do indivíduo.
Embora

Vygotsky

enfatize

o

papel

da

intervenção

no

desenvolvimento, seu objetivo é trabalhar com a importância do
meio cultural e das relações entre os indivíduos na definição de
um percurso de desenvolvimento da pessoa humana, e não
propor uma pedagogia diretiva, autoritária (KOLL, 2010, p. 65).

Assim, o professor interventor também tem grande influência na
aprendizagem do aluno se explorar o conhecimento prévio do mesmo, como
previa Ausubel (1963). A partir do momento em que são feitas ancoragens dos
subsunçores conhecidos pelos discentes, encaminha-se o processo da
construção

do

conhecimento

a

partir

da

aprendizagem

significativa,

determinada por ele.
No processo de aprendizagem do conhecimento científico, o professor é
o provedor de situações estimulantes para o processo. Por muito tempo,
acreditou-se que a aprendizagem ocorria devido a inúmeras repetições de
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determinado conteúdo, contudo, percebe-se que apenas propiciava uma
memorização do conhecimento.
Então,
anteriormente,

seguindo

a

relacionando

linha

de

abordagem

aprendizagem

dos

significativa

teóricos
e

a

citados
ZDP,

o

desenvolvimento da construção do conhecimento obedece a uma abordagem
coletiva, onde o meio e a relação interpessoal participam do processo. Sendo
assim, o desenvolvimento requer um envolvimento do grupo, podendo-se usar
diversos recursos, dentre eles os jogos, para proporcionar esse envolvimento
social, pois podem contribuir para a formação do indivíduo, onde um ajuda o
outro e a partir desta relação será possível a construção do conhecimento,
explicitada no texto de Moran sobre as perspectivas da educação:
[...] tende a modificar a figura do professor como centro da
informação para que incorpore novos papéis como os de
mediador, de facilitador, de gestor, de mobilizador. Desfocalizará
o professor para incorporar o conceito de que todos
aprendemos juntos, de que a inteligência é mais e mais
coletiva, com múltiplas fontes de informação. A educação
continuará na escola, mas se estenderá a todos os espaços
sociais, principalmente aos organizacionais. (MORAN, 2004, p.
31- grifo nosso).

2.1 JOGOS EDUCATIVOS COMO FERRAMENTA DIDÁTICA
Os jogos elaborados dentro de uma proposta pedagógica consistente,
estimulam o processo de aprendizagem. Além do envolvimento lúdico
proporcionado na ação do jogador, há uma aprendizagem inconsciente por trás
da ação. Ao jogar, há possibilidade de transformar a realidade em que os
alunos se encontram e proporcionar uma reflexão sobre a prática do jogo, pois
este é um elemento tão antigo na história do homem, que o leva a ser
questionado como um elemento natural ou cultural da espécie (HUIZINGA,
2007). Segundo Huizinga, o jogo é:
[...] uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de
certos e determinados limites de tempo e espaço, segundo
regras livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias,

25

dotado de um fim em si mesmo, acompanhado de um
sentimento de tensão e alegria e de uma consciência de ser
diferente da vida cotidiana (HUIZINGA, 2007, p. 33).

No livro Games em Educação (MATTAR, 2010), o autor exemplifica
situações onde seu filho aprendeu matemática num jogo de “Yu-Gi-Oh!” para
Playstation 2. Um aprendizado fora do contexto escolar, mas que permitiu que
aprendesse cálculos envolvendo múltiplos de mil com menos de quatro anos
de idade. Demonstrando que a aprendizagem de matemática foi feita sem
consciência do que estava acontecendo. O exemplo do autor sobre um
aprendizado fora do contexto escolar, mas que de alguma forma contribuiu
para outras situações da criança na escola, mostra que se os jogos estiverem
na sala de aula, teria uma enorme contribuição para o discente, visto que é
uma ferramenta facilitadora da aprendizagem.
Os jogos, brincadeiras ou brinquedos tem relações intrínsecas com as
pessoas e podem ser praticados por crianças, adolescentes, adultos ou idosos.
Porém, para cada faixa etária há objetivos antagônicos. Nesse aspecto,
podem-se diferenciar essas atividades da seguinte forma:
[...] brincadeira refere-se à ação de brincar, ao comportamento
espontâneo que resulta de uma atividade não estruturada: jogo é
compreendido como uma brincadeira que envolve regras:
brinquedo é utilizado para designar o sentido de objeto de
brincar: atividade lúdica abrange, de forma mais ampla, os
conceitos anteriores (FRIEDMANN, 1996, p. 12).

Para Kishimoto (1997) o desenvolvimento do ensino-aprendizagem e da
criança se dá por meio da utilização de brinquedos ou jogos educativos, pois
desde a pré-escola esses recursos são inseridos no cotidiano dos alunos de
forma prazerosa, assim como a arte, expressão corporal e a música. Essas
ferramentas proporcionam o desenvolvimento cognitivo, manual e social da
criança, além de permitir análises comportamentais observadas na psicologia.
Na compreensão das características que os jogos devem ter segundo
Kishimoto (1997) destacam-se a alegria ou prazer expressado pelo jogador, a
existência de regras, a liberdade na ação do jogar, o caráter fictício e o caráter
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“não-sério” da ação. Onde essas características definem que tantos os jogos
didáticos como os educativos são, no geral, educativos, apesar do didático se
destinar à aquisição de conteúdo, limitando o prazer, enquanto os educativos
envolvem ações ativas das crianças, tornando-os mais dinâmicos.
Nesse contexto, este trabalho buscou a inserção desse recurso como
parte da estratégia didática para o ensino de Química. Os jogos como meio
facilitador da compreensão e assimilação do extenso conteúdo abordado funções inorgânicas. Pois, dessa forma é possível aprender brincando segundo
Dallabona e Mendes:
Enquanto a aprendizagem é vista como a apropriação e
internalização

de

signos

e

instrumentos

num

contexto

sociointeracionista, o brincar é a apropriação ativa da realidade
por meio da representação. Desta forma, brincar é análogo a
aprender (DOLLABONA e MENDES, 2004, p.9).

2.2 EXPERIMENTAÇÃO COMO FERRAMENTA DIDÁTICA
Outra ferramenta didática muito utilizada é a experimentação que
possibilita a distinção entre teoria e prática e auxilia no entendimento de
conceitos abstratos (ALVES, 2007). Acredita-se que o experimento aguça a
curiosidade do aluno, contribuindo para uma melhor interação entre o aluno e o
conhecimento e entre o professor e o aluno.
O experimento pode ter dois caráteres; o indutivo e o dedutivo. No
indutivo, o aluno pode descobrir ou redescobrir as relações da prática com a
teoria através da observação, criando modelos que tenham significado para
ele, enquanto no dedutivo ele pode testar a teoria (GIORDAN,1999).
Independente do caráter adotado na experimentação vale ressaltar que se essa
atividade for bem planejada pode facilitar a compressão das reações químicas.
A utilização de experimentos ajuda a elucidar informações previamente
adquirida e é fundamental para construção de conceitos científicos.
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2.3 PRODUÇÃO DE PARÓDIAS COMO FERRAMENTA DIDÁTICA
A música é um outro recurso que pode ser utilizado, pois relaciona o
prazer e a diversão em todo o aspecto social, além de estabelecer conexão
entre ensino e o lúdico. Sabe-se do poder influenciador na aprendizagem de
determinado

conteúdo,

pois

ela

está

inserida

no

nosso

cotidiano

progressivamente. E é classificada como forma de linguagem e comunicação,
possibilitando a construção de múltiplos sentidos, no contexto social no qual
vivemos (MAHEIRIE, 2003).
Dessa forma, utiliza-se a construção de paródias para sintetizar os
conteúdos trabalhados e contribuindo para melhor assimilação deles, tornando
a aprendizagem mais atrativa. Além do que, essa construção proporciona
também a socialização entre os discentes, pois esses terão que unir os
conceitos aprendidos em conjunto.
Assim, a melhor forma de organizar todas as propostas desse trabalho é
através de uma Sequência Didática (SD), ou seja, sequência de atividades
onde o docente conduz suas aulas, por experiência própria ou pela modelo
tradicionalista adotado na escola (MORELATI et al., 2014). Segundo Zabala
(1998), essas sequências didáticas são formas de encadear diferentes
atividades as quais tem a função de colaborar na construção do conhecimento
ou na aprendizagem de conteúdos distintos. Pode ser definida como:
[...] conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas
para a realização de certos objetivos educacionais que têm um
princípio e um fim conhecidos tanto pelo professor como pelos
alunos (ZABALA, 1998, p. 18).

A SD desenvolvida nesse trabalho exerce o papel de instrumento
metodológico para que se alcancem os objetivos educacionais propostos.
Sendo assim, ela assume caráter de pesquisa investigativa do ensino, onde
cada ação auxilia o processo de aprendizagem (GIORDAN, 2011).
Contudo, faz-se necessário inserir atividades inovadoras para que os
discentes alcancem os objetivos pré-estabelecidos, mas para isso é
indispensável que os docentes saibam conduzir as atividades propostas
(CARVALHO e GIL-PÉREZ, 2001).
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3. METODOLOGIA
A escola escolhida para desenvolver o projeto foi a Escola Técnica
Estadual Henrique Lage (ETEHL), situada no bairro Barreto em Niterói e
pertencente à rede de ensino da Fundação de Apoio à Escola Técnica do
Estado do Rio de Janeiro (FAETEC-RJ). Essa escola fez parte do grupo de
escolas parceiras do PIBID UFF-Química/Niterói. A metodologia foi aplicada
em uma turma de 1º ano do Ensino Médio do Curso Técnico de Máquinas
Navais, durante o terceiro trimestre de 2015.
O trabalho desenvolvido classifica-se com uma pesquisa semiqualitativa, pois engloba algumas análises de forma numérica que se
classificam como pesquisa quantitativa e a pesquisa qualitativa baseia-se em
estudos do entendimento de processos vividos por grupos sociais e no
processo de mudança de um determinado grupo, além dos comportamentos
individuais (RUAPP e BEUREN, 2006). Esse tipo de pesquisa também
envolveu a análise da autora em questão como sujeito e como objeto devido à
sua atuação como futura professora e pesquisadora, preocupando-se “com
aspectos da realidade que não podem ser quantificados”, como por exemplo,
seu compromisso para a formação cidadã dos discentes (SILVEIRA;
CÓRDOVA, 2009).
A sequência didática (SD) elaborada foi baseada em uma pesquisa
exploratória, visando estimular a aprendizagem de funções inorgânicas e
reconhecer suas principais dificuldades. Também é uma pesquisa aplicada,
pois gera conhecimentos que auxiliam na solução de problemas específicos
(SILVEIRA; CÓRDOVA, 2009). A SD elaborada englobou: diagnose oral, aulas
expositivas articuladas à experimentação, questionário avaliativo, exercícios
extraclasse, produção de paródias e jogos adaptados, sendo todas as
atividades supervisionadas pelo professor regente da turma.
A elaboração da SD envolveu quatro etapas:
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Etapa I
Pesquisa bibliográfica: Iniciou-se a pesquisa sobre sequência didática. Em
seguida, foram pesquisados os recursos didáticos estimuladores para o ensino
de Química e o conteúdo de funções inorgânicas. Além de diversas pesquisas
para a idealização do projeto, da sequência didática e dos jogos já publicados
sobre funções inorgânicas.
Etapa II
Elaboração da SD: Etapa de preparação da diagnose oral, das aulas
expositivas, seleção de roteiros experimentais de fácil acesso e de exercícios
extraclasse, além de questionário avaliativo e elaboração/adaptação de jogos
didáticos sobre funções inorgânicas.
Etapa III
Aplicação SD: Aplicou-se o projeto em três semanas, iniciando-o por diagnoses
orais. Nas duas primeiras semanas, utilizou-se aulas expositivas articuladas à
experimentação e exercícios extraclasse. Na última semana, explorou-se a
criação de paródias e a gincana com jogos previamente desenvolvidos pela
autora.
Etapa IV
Avaliação da aprendizagem e da SD: As avaliações foram realizadas ao longo
das aulas e durante a aplicação dos jogos. Outra parte da avaliação foi feita
envolvendo as respostas nos exercícios extraclasse. Na última semana,
avaliou-se a apresentação das paródias, incluindo os erros e os acertos
conceituais documentados na letra da música e também, as respostas do
questionário avaliativo.
O registro dos dados foi feito por meio de áudios, fotos e/ou filmagens e
com consentimento dos alunos e do professor responsável pela disciplina de
Química.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
O projeto foi aplicado aos discentes do 1º ano do Ensino Médio
integrado ao curso técnico de Máquinas Navais da Escola Técnica Estadual
Henrique Lage, com uma faixa etária entre 15-17 anos. Por conta de ser uma
escola técnica, ela possui um perfil integral de ensino, onde as aulas são
ministradas seis dias na semana. O fato dos discentes cursarem ao mesmo
tempo Ensino Médio e curso profissional da área técnica em questão, faz com
que seu ensino seja diferenciado e por conta disso, há uma responsabilidade
maior desses discentes se comparadas à de alunos de uma escola de Ensino
Médio Regular.
Na preparação da sequência didática (SD) contou-se com a pesquisa
sobre o que pode atrair os discentes em um ensino inovador, porém não se
deixou de lado as aulas expositivas. Através delas, é possível ativar os
subsunçores de um conhecimento prévio, como visto na teoria ausubeliana
(AUSUBEL, 1963).
Cabe ressaltar que o professor regente e a autora faziam parte do
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) e atuavam na
ETEHL, sendo assim, este trabalho fez parte das atividades elencadas para o
Projeto PIBID-Química.

4.1 – Elaboração da SD
Na organização desse trabalho pedagógico, foram feitas pesquisas
sobre como abordar o conteúdo de modo a despertar o interesse discente.
Incluíram-se aulas expositivas com experimentação, utilização de jogos
adaptados e criação de paródias. A SD da foi organizada para ser aplicada em
3 dias com dois tempos de aula de 50 minutos. A seguir mostram-se o
planejamento para cada dia de aplicação da SD.
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Planejamento da Sequência Didática
TEMA: Aplicação de Funções Inorgânicas no cotidiano
OBJETIVO: Introduzir o conteúdo de funções inorgânicas, conduzindo os discentes à
compreensão de sua importância no dia a dia.
JUSTIFICATIVA: Por não compreender como os compostos químicos são formados,
as fórmulas não têm significado físico para os discentes. Dessa forma, abordar os
diversos tipos de funções e ensinar os seus nomes usuais e de acordo com a IUPAC
podem permitir uma melhor assimilação da importância da Química na sociedade na
qual vivemos.
OBJETIVO: Ensinar nomenclatura e fórmulas químicas das funções inorgânicas
contextualizadas com sua aplicação.
PÚBLICO ALVO: Discentes do 1º ano do Ensino Médio do curso técnico de Máquinas
Navais.
CONTEÚDO: O conteúdo programático do Currículo Mínimo (RIO DE JANEIRO,
2012):
Tabela 1: Síntese do conteúdo programático do Currículo Mínimo

Reconhecer os conceitos de ácidos e bases, segundo Arrhenius;
Nomear os principais ácidos inorgânicos, orgânicos e bases inorgânicas evidenciando
sua aplicabilidade;
Identificar acidez e basicidade a partir da escala pH e com o uso dos indicadores;
Equacionar as reações de neutralizações entre ácidos e bases;
Nomear os principais sais inorgânicos e orgânicos;
Formular e nomear os principais óxidos e compreender sua contribuição para a
formação da chuva ácida e suas consequências ambientais.

Planejou-se aulas expositivas articuladas à experimentação. Essas aulas
foram executadas com o recurso de Datashow e slides.
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Planejamento do 1º dia – Aulas 1 e 2
TEMA: Aplicações de ácidos e bases no cotidiano
OBJETIVO: Compreender o conceito de ácidos e bases, diferenciando-os quanto à
nomenclatura e à fórmula química.
RECURSOS INSTRUCIONAIS: Discussão em forma de diagnose oral, experimentos
com produtos caseiros e material didático em Power Point.
MOTIVAÇÃO: Experimentação para visualizar a teoria abordada nas aulas.
TEMPO

ESTIMADO

PARA

AULA:

Duas

aulas

de

cinquenta

minutos.

DESENVOLVIMENTO: Iniciar a aula com diagnose oral, a partir dela inserir os
conceitos de ácidos, abordar a classificação deles e, logo em seguida, utilizar um
experimento para evidenciar a força dos ácidos (tempo estimado: 30 min). Explorar
também a nomenclatura e a formação desses compostos através de reações e
fórmulas químicas (tempo estimado: 20 min). Posteriormente, introduzir os conceitos
de bases. A partir dessa introdução, diferenciar quanto à sua nomenclatura, fórmula
química e aplicação no cotidiano (tempo estimado: 20 min). Dessa forma, ensinar o
conceito de pH, e através da experimentação com produtos caseiros e papel universal
de pH, discutir suas principais diferenças. Explicar a importância dos indicadores
ácidos-bases e no caso, utilizar um indicador natural, extrato da flor de Hibisco (tempo
estimado: 30 min). Encerrar essas aulas com uma lista de exercícios extraclasse.
AVALIAÇÃO: Participação dos discentes nas aulas e lista de exercícios extraclasse
sobre ácidos e bases.

Planejamento do 2º dia – Aulas 3 e 4
TEMA: Aplicações de óxidos e sais no cotidiano
OBJETIVO: Compreender o conceito de óxidos e sais, diferenciando-os quanto à
nomenclatura e à fórmula química.
RECURSOS INSTRUCIONAIS: Discussão em forma de diagnose oral, experimento
sobre óxidos, material didático em Power Point e material de pesquisa sobre funções
inorgânicas.
MOTIVAÇÃO: Experimentação para visualizar a teoria abordada nas aulas.
TEMPO ESTIMADO PARA AULA: Duas aulas de cinquenta minutos.
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DESENVOLVIMENTO: Iniciar a aula com diagnose oral, a partir dela inserir os
conceitos de óxidos, abordando a classificação deles e, logo em seguida, utilizar um
experimento para evidenciar a presença de óxidos ácidos e óxidos básicos (tempo
estimado: 40 min). Explorar também a nomenclatura, a fórmula química, a formação
desses compostos através de reações e contextualizar com o fenômeno químico –
chuva ácida (tempo estimado: 15 min). Posteriormente, aproveitar o produto gerado
em uma das reações envolvida no experimento dos óxidos para introduzir os conceitos
de sais. A partir dessa introdução, diferenciar quanto à sua nomenclatura, fórmula do
composto e aplicação no cotidiano (tempo estimado: 35 min). Dessa forma, encerrar
essas aulas com uma lista de exercícios extraclasse e dividir a turma em equipes para
a participação da gincana na próxima aula, além de passar um material de pesquisa
para a elaboração de paródias como uma etapa da gincana (tempo estimado: 10 min).
AVALIAÇÃO: Participação dos discentes nas aulas e lista de exercícios extraclasse
sobre óxidos e sais.

Planejamento do 3º dia de aulas – Aulas 5 e 6
TEMA: Gincana das funções inorgânicas.
OBJETIVO: Avaliar os conceitos de ácidos, bases, óxidos e sais abordados nas aulas
anteriores.
RECURSOS INSTRUCIONAIS: Trabalhos em grupos.
MOTIVAÇÃO: Jogos adaptados elaborados pela autora.
TEMPO ESTIMADO PARA AULA: Duas aulas de cinquenta minutos.
DESENVOLVIMENTO: Iniciar a aula organizando a turma nas equipes préestabelecidas, em seguida, começar a gincana pelo jogo “Twister Inorgânico”, depois
de jogadas sucessivas, prosseguir para o jogo “Qual composto inorgânico eu sou? ” e,
em seguida, explorar o terceiro jogo: “InorgUNO”. Todas as jogadas serão analisadas
pela autora desse trabalho (tempo estimado: 75 min). Depois da etapa dos jogos, os
discentes serão avaliados nas apresentações das paródias criadas por eles (tempo
estimado: 20 min). Posteriormente, serão recolhidas as duas listas de exercícios das
aulas anteriores e as paródias escritas (tempo estimado: 5 min).
AVALIAÇÃO: Participação dos discentes na gincana.
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4.2 – Elaboração dos Jogos Educativos
Os jogos a serem utilizados para o 3o dia de aula, foram adaptados pela
autora, baseados em pesquisas sobre recursos lúdicos que estimulassem o
ensino de Química. Nessa pesquisa foram encontrados os seguintes trabalhos
(Tabela 2):
Tabela 2: Jogos recentes sobre funções inorgânicas para o ensino de Química apresentados
1

no Congresso Brasileiro de Química (CBQ) :

1

Título do trabalho

Autores

Ano

Utilização de baralho de funções inorgânicas no
aprendizado de Química (nº 165)

AMORIM, F.G.; FREITAS, F.P.S.;
COITINHO, L.B.; MADEIRA, K.P.;
CERRI, M. F.

2010

A influência do conhecimento prévio na aplicação
do jogo de memorização químico (nº 1034)

OSAJIMA, J.A.; FURTINI, M.B.;
SOUZA, J.S.N.; SANTOS, P.;
ABREU, Y.L.; LOPES, M.

2012

Análise do Dominó de Química Inorgânica por
discente de Química e Biologia da UFRPE (nº
1615)

FREITAS, J.M.A.S.; DUDU, R.E.S.;
SILVA, G.N.; LIMA, J.F.; SILVA,
E.E.P.; ALVES, J.R.O.; BARROS,
R.A.; SOUZA, J.M.

2012

Jogo de Dominó das Funções Inorgânicas: uma
ferramenta para o ensino da química geral na 1ª
série do ensino médio de uma escola da rede
particular da cidade de Manaus-AM (nº 1106)

ASSIS JUNIOR, P.C.; SOUZA, A.P.

2012

“Cara a Cara com as Funções Inorgânicas”: uma
proposta lúdica para o ensino de química (nº 516)

OLIVEIRA, M.V.N.M.; MESSEDER,
J.C.

2012

Construindo fórmulas e praticando nomenclatura,
aprendendo funções inorgânicas de forma lúdica
(nº 5035)

CUNHA,
F.S.;
ALVES,
P.S.;
CASTRO, N.F.; SOUZA, E.L.S.;
LIMA,
M.S.;
SOUSA,
L.P.;
SANTANA, P.K.B; CARDOSO, F.S.;
CAVALCANTE, L.S.; SÁ, J.L.S.

2014

O lúdico no ensino das reações inorgânicas (nº
4414)

SILVA,
R.B.;
SOUZA,
W.B.;
MORAES, A.M.; BARREIROS, C.C.;
SILVA, S.S.A.; COSTA, E.B.

2014

QUIMICÁGIL: um jogo didático como auxílio para
compreensão dos conceitos básicos de Funções
Inorgânicas (nº 5132)

FERREIRA, A.; LIMA, F.M.; LUSO,
W.; VALLOIS, J.; MONTEIRO, L.;
SANTOS, H.; SANTOS, G.K.;
SOUZA, T.

2014

Construção do Jogo Didático Quimicamente (nº
7581)

OLIVEIRA, R.C.S.; TRÉS, A.E.;
JESUS, N.T.; AQUINO, G.S.;
ROSALEM, I.D.S.; SFALSIN, F.N.

2015

Disponível em: www.abq.org.br/cbq/trabalhos.html
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Jogos educativos: Uma alternativa para aprender
Química (nº 7505)

SOUZA, P.A.A.; SOUSA, H.R.

O uso do jogo roleta química no ensino de íons,
fórmulas e nomenclaturas (nº 7418)

SANTANA, E.R.; COSTA,
JESUS, W.R.; IZARIAS, N.S.

2015
M.P.;

2015

Após análises sobre a pesquisa realizada na Tabela 2, foi visto que os
recursos lúdicos tendem a contribuir no aprendizado dos discentes, elucidando
o quão estimulante é para o ensino quando esses são recursos bem
conduzidos. Em seguida, foram confeccionados os jogos desse trabalho com
base nessas análises.
Foram elaborados/adaptados três jogos didáticos para a gincana das
Funções Inorgânicas. Dois jogos objetivavam o reconhecimento das fórmulas
moleculares associadas à sua referente função inorgânica e um dos jogos
proporcionava a contextualização dos compostos químicos com suas
aplicações cotidianas.

Recurso lúdico – Twister Inorgânico
O primeiro jogo da gincana foi o “Twister Inorgânico” que é uma
adaptação do jogo Twister da Hasbro, onde ao invés de colocar os membros
superiores e inferiores nos círculos de cores, os jogadores deveriam apoiar
seus membros na fórmula do composto da sua respectiva Função Inorgânica
sorteada (Figuras 1 e 2).

Figura 1: Tapete adaptado

Figura 2: Roleta adaptada
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Na Figura 1, representa a adaptação que foi feita no tapete do Twister
da Hasbro, onde nos círculos coloridos foram coladas fórmulas químicas de
24 compostos. E na Figura 2, mostra a roleta do jogo que também foi adaptada
com as seguintes palavras: ácidos, bases, óxidos e sais. Os círculos que
aparecem uma nuvem e uma letra “T” não foram alteradas, apenas suas
regras. Caso o ponteiro parasse na nuvem, o jogador poderia retirar do tapete
o membro selecionado. Porém, se o ponteiro parasse na letra “T”, o jogador
escolhia a função inorgânica com a fórmula química mais fácil para ele apoiar
aquele membro.

Recurso lúdico – Qual composto inorgânico eu sou?
O jogo “Qual composto inorgânico eu sou?” que é uma adaptação do
jogo Cara a Cara da Estrela, onde ao invés de tentar descobrir os
personagens do outro tabuleiro, os jogadores deveriam descobrir qual
composto inorgânico foi o escolhido pelo seu adversário (Figura 3).

Figura 3: Tabuleiros e cartas do jogo

Em cada tabuleiro havia 24 figuras de fórmulas químicas com fotos de
sua aplicação. Exemplo: Imagem do estômago associado ao HCl (ácido
clorídrico). Dentre as 24 figuras, cada função inorgânica era representada por 6
compostos químicos. E também havia dois baralhos, onde cada um continham
24 cartas das fórmulas químicas de um determinado composto, breve
explicação sobre sua aplicação e a mesma imagem contida no tabuleiro (Figura
4). Essas cartas do baralho eram sorteadas por um jogador, onde o seu
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adversário deveria buscar pistas para identificar a carta sorteada por ele.
Ganhava quem acertasse primeiro o composto do seu adversário.

Figura 4: Exemplo de carta do tabuleiro e carta do baralho, respetivamente

Recurso lúdico – InorgUNO
O último jogo adaptado foi o “InorgUNO” que é uma adaptação do jogo
UNO da Mattel, onde ao invés de jogar o número ou a cor desejada, os
jogadores deverão jogar pela cor ou pela função inorgânica escolhida. Assim, é
preciso reconhecer as Funções Inorgânicas corretamente, pois esse jogo só
apresenta as fórmulas químicas dos compostos. Logo, é necessário que os
discentes saibam diferenciar a fórmula de cada função inorgânica para não
perder a jogada (Figura 5).

Figura 5: Cartas do jogo InorgUNO

O jogo apresentava 128 cartas, dentre elas, havia cartas que
perguntavam qual função inorgânica o próximo jogador teria que jogar, cartas
com fórmulas químicas, cartas de reversibilidade, cartas de bloqueio de jogada,
compre +2 cartas e compre +4 cartas como no jogo do UNO (Figura 6). Cada
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jogador recebe 7 cartas do baralho e o objetivo principal continua sendo acabar
com todas as cartas das mãos para ganhar o jogo.

Figura 6: Exemplos de cartas do jogo InorgUNO

4.3 – Aplicação da SD
1º dia de aulas – Conhecendo as concepções prévias dos alunos e
iniciando o estudo das funções inorgânicas: (Duração: 1h e 40min)
Nessa aula, primeiramente houve uma conversa com os alunos para
estreitar relações. Assim, em um diálogo descontraído, realizou-se a diagnose
oral com as perguntas mostradas no Quadro 1:
Quadro 1: Questionário Diagnóstico I
“O que são ácidos para vocês? ”
Respostas: - “Corrosão! ”
- “Reagentes! ”
- “Algo perigoso! ”

“Vocês conseguem pensar em ácidos na alimentação, por exemplo? ”
Respostas: - “Ácido cítrico! ”
- “Gosto meio azedo! ”

“Agora, se eu falo em bases, esse nome sugere o quê? ”
Resposta: - “Substâncias primárias! ”

“Assim como vocês classificaram os ácidos, quanto ao gosto, por exemplo,
conseguem relacionar as bases a quê? ”
Resposta: -“Base é uma coisa boa! ”

“Conseguem imaginar o tipo de ácidos ou bases que tem na casa de vocês? ”
Respostas: -“Frutas! ”
-“Coca-Cola! ”
-“Batata! ”
-“Produtos de limpeza! ”
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Em uma breve conclusão desse diálogo, é perceptível que os conceitos
de que ácidos e bases são distorcidos pelos alunos. Muitos têm a ideia de que
ácido é algo ruim, perigoso e base não, é algo bom. Foi a partir dessas
percepções que se iniciou a aula de funções inorgânicas.
Primeiro explicou-se o conceito de ácidos e bases, através de uma
apresentação em slides, onde continham ilustrações sobre eles, regras de
nomenclatura, reações e classificações. Depois de contextualizá-los mostrando
sua aplicação no cotidiano, explorou-se a experimentação através da força dos
ácidos e na diferenciação deles através do conceito de pH, utilizando indicador
ácido-base natural.
Na etapa de experimentação realizou-se o ensaio sobre a condutividade
elétrica e a força dos ácidos, foram utilizados ácido acético e ácido clorídrico,
respectivamente (Figura 7).

Figura 7: Condutividade do ácido acético e do ácido clorídrico

Com esse experimento simples, os alunos evidenciaram a força dos
ácidos. Pois, inserir a ideia de força das ligações não é algo trivial, porque,
limita-se ao conteúdo teórico onde, muitas vezes não é completamente
compreendido. Então, usando a experimentação houve a interação com os
discentes, aumentando-se a expectativa do que poderia ocorrer durante o
experimento e assim, a aula que seria expositiva alcança outros objetivos com
essa participação dos alunos.
Na Figura 8 observa-se a autora do projeto ensinando o conceito de pH.
A partir dessa explicação, foi feito a segunda experiência que objetivava a
diferenciação dos ácidos e bases quanto ao conceito de pH e a utilização de
um indicador ácido-base natural (Figura 9).
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Figura 8: Explicação sobre o pH

Figura 9: Observação do pH

Nessa experimentação, utilizaram-se produtos caseiros para discutir sua
composição química e criar expectativa nos discentes sobre os ácidos e bases
que existem em suas casas e até onde eles podem ser perigosos (Figura 10).
Testaram-se diversas soluções do indicador ácido-base natural com um
respectivo produto químico caseiro, como exemplo: refrigerante, pasta de
dente, água sanitária, sabonete, leite, etc. Em cada tubo de ensaio que
continha a solução, foi verificado o seu pH com o papel universal de pH para
que em seguida fosse montada uma escala de pH com os alunos.

Figura 10: Produtos do cotidiano e verificação de pH com extrato da Flor de Hibisco

Montou-se com os discentes uma escala de pH a partir da utilização do
extrato da flor de hibisco (Hibiscus sp.) como indicador ácido-base natural e
verificação do pH de cada produto com o papel universal de pH. A escala
contou com uma variação de cores do vermelho ao verde.
O hibisco é uma espécie que possui um pigmento vegetal advindo das
antocianinas (ASSIS e BERNARDES, 2014). A flor de hibisco é comumente
encontrada no estado do Rio de Janeiro, por isso, escolhida nesse projeto.
Tanto a escolha do indicador, como os produtos químicos escolhidos para a
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aula, tinha o intuito de permitir uma melhor compreensão da presença das
substâncias químicas envolvidas no nosso dia a dia.
Ao final da aula, houve outro diálogo com os alunos sobre o assunto
abordado nesta primeira aula sobre funções e foi feito um acordo que na
terceira aula, eles participariam de uma gincana envolvendo jogos e
apresentações de paródias criadas por eles. E como parte da SD, foi entregue
uma lista de exercícios extraclasse sobre ácidos e bases (APÊNDICE I) para
ser devolvida na terceira aula.

2º dia de aulas – Estudo das funções óxidos e sais (Duração: 1h e 40 min)
Para início de aula, promoveu-se outro diálogo com a turma para
retomar os conteúdos abordados anteriormente e assim, prosseguir essa aula
com perguntas na forma de uma diagnose oral sobre óxidos e sais, mostradas
no Quadro 2:
Quadro 2: Questionário Diagnóstico II
“Onde vocês imaginam que estão presentes os óxidos e os sais na vida de vocês? ”
Resposta: -“Óxidos tem a ver com oxigênio! ”

“E quando eu falo em sal, o que vocês pensam? ”
Respostas: -“Cloreto de sódio! ”
-“Água da praia! ”

Nesse pequeno diálogo pode-se perceber que os alunos não
conseguem definir muito bem os óxidos, entretanto pela morfologia linguística
foi feita uma associação com a palavra oxigênio.
Já no caso do sal, houve uma associação com o sal de cozinha, contudo
na abordagem da água da praia os discentes não conseguem fazer uma
relação que nessa água há presença do cloreto de sódio, composto químico
utilizado em suas casas. No decorrer da conversa tentou-se direcioná-los à
essa análise. “Não estaríamos dialogando sobre o mesmo sal? ”
A partir desse momento, abordaram-se os conceitos de óxidos e sais,
além de nomenclatura, reações e classificações na forma de aula expositiva e
contextualizada. Entretanto, foi com a experimentação sobre óxidos que se
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compreendeu melhor sua classificação e recapitularam-se os conceitos de
ácidos e bases explorados na aula anterior através das reações envolvidas no
experimento.
O experimento discutido foi o “Evidenciando os óxidos” que demonstrou
a presença de óxidos ácidos e óxidos básicos no cotidiano (Figura 11). Para
evidenciar, utilizou-se um indicador ácido-base sintético para mostrar a
variação de pH em uma nova abordagem. O indicador utilizado foi a
fenolftaleína.

Figura 11: Experimento –“Evidenciando os óxidos” - Antes e depois da adição da fenolftaleína

No experimento da Figura 11, o óxido utilizado como reagente nos dois
frascos foi o óxido de cálcio (CaO). Logo, em seguida, deixaram-se os dois
recipientes tampados em repouso.
No recipiente 1 da Figura 11 continha água com gás, além do óxido de
cálcio. Assim, o principal óxido do recipiente 1 era o dióxido de carbono (CO2)
dissolvido que em contato com a água formava o ácido carbônico (Reação 1).
Contudo, outra reação também ocorreu no recipiente 1, como a formação do
hidróxido de cálcio devido ao contato entre o óxido de cálcio e a água (Reação
3).
Recipiente 1:

CO2(g) + H2O(ℓ) → H2CO3(aq)

(Reação 1)

Dessa forma, o ácido carbônico formado também reage com o hidróxido
de cálcio ocorrendo uma reação de neutralização com a formação do
carbonato de cálcio e água (Reação 2):
Recipiente 1:

H2CO3(aq) + Ca(OH)2(aq) → CaCO3(aq) + 2 H2O(ℓ) (Reação 2)

Na reação 2, o sal formado precipita-se no fundo do recipiente e, por
isso, o líquido do recipiente 1 é incolor.
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Já no recipiente 2, continha água sem gás e o óxido de cálcio. Devido ao
óxido de cálcio ser um óxido básico e ao entrar em contato com a água houve
a formação de uma base, hidróxido de cálcio, ocasionando uma turvação no
líquido.
Recipiente 2:

CaO(s) + H2O(ℓ) → Ca(OH)2(aq)

(Reação 3)

Ao adicionar o indicador ácido-base fenolftaleína nos recipientes 1 e 2
(Figura 11), observou-se que em (2) ela apresentou coloração rosa, enquanto
em (1) ficou incolor. Sabe-se que o indicador utilizado fica rosa bem intenso em
meio básico e permanece incolor em meio ácido ou neutro.
Assim, durante a experimentação foram feitas perguntas sobre qual
coloração eles esperariam para cada recipiente e em seguida, discutiu-se a
coloração alcançada devido à classificação dos óxidos estudados e as reações
envolvidas.
Após a experimentação, continuou-se a aula de forma expositiva,
esclarecendo aos discentes que o carbonato de cálcio formado no recipiente 1
(reação 2) também era um tipo de sal, como o cloreto de sódio, exemplificado
pelos mesmos.
A partir desse diálogo foi abordado reações de obtenção dos sais,
nomenclatura e classificação, contextualizando com algumas imagens e troca
de experiências.
Para finalizar a segunda aula, foi entregue uma lista de exercícios
extraclasse sobre óxidos e sais (APÊNDICE II) para ser devolvida na aula
seguinte.
Além disso, a turma foi dividida em quatro equipes com a finalidade de
participar da gincana e apresentar as paródias sobre as Funções Inorgânicas.
As equipes foram nomeadas pelas respectivas funções: equipe 1 – Ácidos,
equipe 2 – Bases, equipe 3 – Óxidos e equipe 4 – Sais. Os nomes das equipes
estavam relacionados à paródia que cada grupo teria que criar e se apresentar
na terceira aula.
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Como os grupos só teriam uma semana para criar as paródias, foi
fornecido um material de pesquisa (ANEXO I) com a aplicação de cada função
inorgânica baseada nas aulas expositivas articulada à experimentação com a
finalidade de facilitar a compreensão das funções abordadas nas aulas
expositivas, consequentemente, no cotidiano e estimular a criatividade dos
discentes.
3º dia de aulas – Avaliando a aprendizagem (Duração: 1h e 40 min)
Iniciou-se separando a turma nos grupos previamente estabelecidos
para começar a gincana. E estipulou-se que essa aula interativa começaria
pela participação dos discentes nos jogos desenvolvidos e posteriormente,
suas apresentações de paródias.
A gincana foi composta de três jogos confeccionados e adaptados de
jogos comercialmente conhecidos. Dessa forma, foi explorado o tema das
funções abordadas em sala através dos jogos: “Twister Inorgânico”, “Qual
composto inorgânico sou eu?” e o ”InorgUNO”. Esses se baseiam no
reconhecimento das Funções Inorgânicas e visam estabelecer uma conexão
entre a teoria e a identificação de suas respectivas fórmulas químicas,
possibilitando uma melhor assimilação.

Aplicação do jogo Twister Inorgânico
A dinâmica do jogo obedeceu a seguinte regra: Cada equipe escolheu
um representante para participar da gincana, esse representante era o
responsável por se posicionar no tapete a cada jogada, mas as equipes
deveriam ajudar na escolha da fórmula do composto correspondente a função
inorgânica sorteada na roleta, seguindo a seguinte ordem: Primeiro grupo a
rodar a roleta foi equipe 1 dos Ácidos, o segundo grupo a rodar a roleta foi a
equipe 2 das Bases, o terceiro grupo foi a equipe 3 dos Óxidos e por último, o
quarto grupo chamado de equipe 4 dos Sais.
Em jogadas sucessivas, a equipes opinavam em qual fórmula química o
representante apoiaria os seus membros inferiores ou superiores conforme o
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sorteio na roleta. Era sorteado mão direita/esquerda ou pé direito/esquerdo e o
nome das funções inorgânicas, como ácidos, bases, óxidos e sais.
Era preciso que os discentes soubessem a diferenciação dos tipos de
funções para realizar a jogada correta. Caso errasse na escolha da fórmula
química da função sorteada ou não se equilibrasse corretamente no tapete, a
equipe inteira estava eliminada. A cada jogada, foi realizada a avaliação se o
participante tinha escolhido a fórmula correspondente ao sorteio da roleta
(Figura 12). E assim, foram-se eliminando as equipes que erraram as jogadas.
Estipulou-se 25 min para a prática dessa atividade e depois foi interrompida
para dar sequência ao outro jogo.
O principal erro encontrado nessa atividade foi o equívoco causado pela
confusão de conceitos de óxidos com sais, por exemplo. Foi sorteado a função
óxidos e o representante da equipe escolheu a fórmula de um sal, por conter
oxigênio na sua composição. Equipe 4 foi eliminada na 3ª rodada.

Figura 12: Aplicação do recurso lúdico

Aplicação do jogo “Qual composto inorgânico eu sou? ”
Nessa atividade, a disputa aconteceu de dupla em dupla. Exemplo: uma
dupla de representantes da equipe 1 disputando com outra dupla de
representantes da equipe 2. Contudo, o restante da equipe também participava
auxiliando nas perguntas e repostas.
O jogo começou quando um representante da equipe 1 escolheu
aleatoriamente uma das 24 cartas do baralho com informações sobre o
composto inorgânico. Simultaneamente, o adversário da equipe 2 escolheu
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outra carta do segundo baralho. Assim, eles poderiam ter escolhido o mesmo
composto sem saber. A carta escolhida pelo jogador da equipe 1 tinha que ser
acertada pelo jogador da equipe 2 ou vice-versa. Ganhava quem acertasse o
composto do adversário primeiro. Para acertar o composto do adversário,
deveria ser feita uma pergunta por rodada, cuja resposta só poderia ser sim ou
não. Exemplo de algumas perguntas realizadas durante o jogo:
- “O composto tem oxigênio?”
- “O composto é um ácido?”
- “O composto é um sal?”

Figura 13: As duplas disputando

A Figura 13 mostra as equipes disputando qual delas acertaria primeiro
o composto. No caso, a equipe vencedora na disputa entre “Ácidos e Bases” foi
a equipe 2 e entre “Óxidos e Sais” foi a equipe 3. O tempo estipulado para essa
atividade foi de 20 min, sendo 10 min para cada disputa.

Aplicação do jogo InorgUNO
A dinâmica do jogo contou com a participação de três representantes de
cada equipe. No caso, valorizou-se a participação dos discentes que não
tinham participado de nenhum dos jogos anteriores, porém os outros
componentes da equipe podiam auxiliar as jogadas para ajudar sua equipe a
acabar mais rápido com todas as cartas da mão, como no UNO (Figura 14).
Um equívoco encontrado na atividade foi a confusão no reconhecimento da
fórmula do H2O2 como um óxido, pois, muitos dos discentes associaram esse
composto aos ácidos por começar a fórmula pela letra H.
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Essa atividade durou aproximadamente 30 min e a equipe 4 chegou a
ser eliminada, porém a atividade não conseguiu ser concluída, visto que ainda
faltava a apresentação das paródias para encerrar a aula.

Figura 14: Discentes jogando InorgUNO

Logo, esse foi um jogo pensado nos alunos, pois o professor havia
comentando com a autora que a turma gostava de jogos de cartas. O que foi
constatado durante a aplicação. Quando o jogo foi interrompido pela autora, os
alunos pediram mais tempo para jogar. Demonstrando assim, afeição pela
atividade desenvolvida.
Pode-se dizer que uma das dificuldades encontradas na realização do
projeto foi o tempo de duração das atividades. Devido a autora não ser a
professora responsável pela turma, o tempo disponibilizado para aplicação do
projeto foi pouco, visto que precisava-se de sete encontros com os discentes.
Um para cada função inorgânica, outro para a aplicação dos jogos e um último
para apresentação de paródias e correção dos principais equívocos cometidos
nas listas de exercícios e na execução dos jogos.
Infelizmente, desenvolveram-se muitas atividades para um único dia e
com isso os jogos de longa duração não puderam ser concluídos. Deve-se
ressaltar que os jogos adaptados foram testados com pessoas que já tinham os
conceitos bem definidos sobre esse conteúdo, colegas do PIBID-Química, o
que facilitou as jogadas e consequentemente, gastou-se um tempo menor para
a execução dos recursos desenvolvidos.
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Apresentação das paródias
No término da aula, os discentes apresentaram as paródias sobre as
funções inorgânicas. Dentre as paródias apresentadas, destacou-se a seguinte
paródia sobre bases na Figura 15:
Música original: Rude - Magic
São elementos que em contato
Com água
-

Liberam íons, chamados ânions OH

São classificados, em bases fracas, fortes
Então, neutralizam os ácidos
Água e sal eles formarão

Conduzem bem a eletricidade
Vamos lá, vamos lá
Quando em solução
Voltando as bases fracas, vamos te falar
Fica tranquilo aí, não vão te machucar, não!

Base é a denominação, dada pela expressão
Hidróxido é a solução
Agora todos falarão
Acima de 7 é o seu pH
E se for menor ácido vai virar
Acima de 7 é o seu pH

Bora para não reprovar...
Figura 15: Paródia sobre bases

A equipe 2 conseguiu sintetizar um pouco do primeiro dia de aulas da
SD, a nomenclatura, a classificação das bases, a parte da experimentação
envolvendo a verificação do pH e explorando as reações de neutralização
abordadas no segundo dia de aulas. Porém, é nítido o conflito na diferenciação
entre compostos e elementos. Talvez seja alguma falha no entendimento dos
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conceitos químicos aprendidos quando a disciplina de Química foi introduzida
no ensino fundamental. Contudo, é válido essa forma de atividade como
avaliação, porque pelo conteúdo da letra da paródia observa-se uma
construção de conceitos que antes não tinham significado para eles, verificado
nas respostas da diagnose oral.
A seguir, na Figura 16, fotos de da equipe 1 e da equipe 4 se
apresentando e sendo avaliados pela autora.

Figura 16: Apresentação das paródias de ácidos e de sais, respectivamente.

4.4 – Avaliação da aprendizagem e da SD
Para finalizar o projeto, foi entregue um questionário avaliativo
(APÊNDICE III) para ser respondido naquele momento e posteriormente,
analisado. O questionário continha três perguntas objetivas sobre as funções
inorgânicas e quatro perguntas também objetivas sobre os jogos realizados.
As atividades desenvolvidas pela autora foram divididas em seis aulas,
no caso, três dias e em cada um desses dias houve atividades avaliativas que
compunham a pontuação referente à atividade de “nota A”, que é uma
pontuação avaliativa dos alunos, que pode ser feita de diversas maneiras,
como: pesquisas, testes, exercícios, jogos, etc. Foi acordado com o professor
responsável pela turma que a execução desse projeto valeria como atividade
de “nota A” para essa turma. As atividades desenvolvidas pela autora somariam
no máximo de 3,0 pontos.
No primeiro dia a avaliação foi feita com base nas respostas obtidas na
lista de exercícios sobre ácidos e bases (APÊNDICE I). E segundo dia, a
avaliação se baseava nas respostas da lista de exercícios sobre óxidos e sais
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(APÊNDICE II), ambos extraclasses. Cada lista de exercícios valia no máximo
0,5 pontos, somando 1,0 ponto no total se acertassem todas as respostas.
Após a análise das respostas dos 28 alunos da turma, foi visto que a maioria
dos alunos conseguiu alcançar um bom desempenho nas listas, pois pelo
menos 50% da turma conseguiu nota máxima. Porém, dois alunos não
entregaram a lista de ácidos e bases, onde um deles também não entregou a
lista de óxidos e sais. Na Figura 17, mostram-se as notas obtidas nas duas
avaliações realizadas.

Figura 17: Gráfico do número de alunos pela pontuação máxima obtida nas listas de exercícios

As principais dificuldades encontradas nas listas foram as nomenclaturas
dos compostos. Quando os metais apresentavam mais de um valor para o
número de oxidação (NOx), os alunos esqueciam de levar isso em
consideração na hora de nomear o composto. O equívoco mais comum foi na
nomenclatura dos ácidos e dos sais, houve conflito ao nomear sais e ácidos
com oxigênio e sem oxigênio na sua composição.
No terceiro dia a avaliação no desempenho dos jogos somavam no
máximo 1,0 ponto. A cada jogada errada, descontavam-se décimos da equipe.
Porém, essa forma de organização em grupos, propiciou um trabalho em
equipe dinâmico e com erros mínimos, pois a nota mínima das equipes na
gincana foi 0,7 pontos. Apesar de sempre ter poucos representantes por jogos,
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a participação da equipe foi essencial para que os erros não fossem
acentuados, pois um ajudava o outro e assim ocorria o desenvolvimento
individual com aprendizado mútuo.
Já a paródia foi dividida em dois critérios, no primeiro, a análise da letra
valia 0,5 pontos e o segundo critério era baseado na apresentação das equipes
que também valia 0,5 pontos, logo somando 1,0 ponto no total.
Na análise das quatro paródias, a que melhor expressou a associação
com os conceitos abordados das aulas foi a paródia sobre bases, destacada
nesse trabalho. As outras paródias continham pouca informação que pudessem
expressar a formação de conceitos. No geral, os discentes apenas citaram
exemplos de compostos cuja nomenclatura apenas rimavam. No entanto, pela
paródia de bases, foi possível perceber que a paródia pode ser utilizada como
recurso avaliativo, pois os alunos abordaram uma parte do conteúdo ensinado
na SD.
Para verificar a opinião discente a respeito dos jogos desenvolvidos e
uma avaliação geral da aprendizagem aplicou-se um questionário avaliativo
(APÊNDICE III).
Apenas 26 alunos entregaram o questionário avaliativo respondido. A
análise dele foi dividida em duas etapas. A primeira análise foi sobre as
questões objetivas sobre as funções inorgânicas e a segunda análise foi sobre
a opinião sobre a gincana. Análises das questões:
Questão 1: Envolvia a relação dos produtos do cotidiano com o tipo de
função inorgânica ao qual o produto se adequava. Observou-se que todos
conseguiram associar os produtos caseiros utilizados na aula com a função
inorgânica correspondente. Destacando-se a importância da contextualização
feita durante a SD.
Questão 2: Relacionava a fórmula química com a aplicação do
respectivo composto. Essa questão a maioria acertou, no entanto, houve
alunos que não conseguiram associar essas fórmulas ao tipo de aplicação que
cada composto tinha. Demonstrando assim que ainda há dificuldade em
relacionar a Química da escola com a do cotidiano.
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Questão 3: Misturou-se nomes de produtos conhecidos e nomenclatura
de sais de acordo com a IUPAC. Essa questão foi a que apresentou o maior
erro, pois foi visto a dificuldade que os discentes têm na identificação dos
compostos só pela nomenclatura. Talvez se as fórmulas químicas estivessem
explicitadas ao lado do nome seria mais fácil a compreensão da questão.
A Figura 18 mostra o gráfico sobre a avaliação das questões
respondidas.

Figura 18: Gráfico do número de alunos pelos acertos e erros obtidos nas respostas

Contudo, analisando as respostas obtidas no questionário, pelo menos
todos os alunos acertaram no mínimo uma questão. Mostrando que algum
significado foi construído com aplicação da SD em questão. Percebeu-se a
importância da contextualização para a formação do indivíduo e para a
aproximação do discente ao conteúdo estudado.
A segunda análise contou com a opinião dos discentes sobre a atividade
lúdica realizada. Na Figura 19 mostram-se os gráficos com as respostas
obtidas:
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Figura 19: Gráficos sobre pesquisa de opinião sobre os recursos lúdicos utilizados

Em geral, da idealização à realização do projeto percebeu-se que a
sequência didática foi trabalhada de maneira afetiva com os discentes da 1º
ano do Ensino Médio do ETEHL. O envolvimento e participação discente no
projeto

mostrou

que

houve

uma

receptividade

com

as

atividades

desenvolvidas, principalmente na gincana.
Dados dos gráficos mostrados na Figura 19, explicitam melhor a
aceitação dos jogos como recurso em sala de aula. Apenas dois alunos
avaliaram que os jogos não contribuíram na fixação dos conteúdos. Um deles
durante as atividades não apresentou nenhuma dificuldade e acertou
completamente as duas listas de exercícios extraclasse, já o outro aluno, que é
portador de necessidades especiais, não conseguiu atingir bons resultados nas
listas de exercícios.
O jogo preferido foi o InorgUNO, o que já era esperado pela autora,
devido às informações dadas pelo professor da turma e também a maior
votação nesse recurso pode ser explicada pelo fato da atividade envolver um
grupo maior de alunos, no caso, três de cada equipe, total de doze jogadores.
Assim, quase 43% da turma participaram desse jogo. Durante a aplicação,
observou-se que os alunos não queriam parar de jogar, confirmando maior
apreço pelo recurso.
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Houve também alunos que tiveram dificuldades no jogo, relatando que a
maior dificuldade foi na compreensão da diferenciação de óxidos e sais que
continham oxigênio na sua composição, além de considerar que o peróxido de
hidrogênio era um ácido por começar com hidrogênio em sua fórmula química.
Tanto a experimentação (ANEXO II) quanto a utilização de recursos
lúdicos contribuíram para a formação da autora. Os jogos são recursos viáveis
como ferramenta avaliativa, apesar do tempo ter sido curto para as jogadas, foi
através delas que se pode elucidar os equívocos de conceitos formados pelos
alunos e os erros foram corrigidos pela autora durante as jogadas.
Porém as principais dúvidas nas respostas das listas de exercícios
extraclasse foram anotadas e repassadas por e-mail ao professor responsável
pela turma, visto que a autora não teve mais nenhum encontro com a turma
novamente depois da conclusão do projeto.
Observou-se que a fuga do tradicional pode propiciar momentos de
aprendizagem e concretização de conceitos. Dessa forma, a pesquisa por
estratégias que despertem e estimulem a aprendizagem é de suma importância
para a prática docente.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A busca por novos estímulos para educar auxilia não somente no
aprendizado de conceitos químicos, mas também no desenvolvimento do
cidadão que queremos encontrar na sociedade.
A atuação docente requer muitas pesquisas para desenvolver uma aula
de qualidade e que alcance as metas previamente estabelecidas. A partir das
análises dos resultados desse projeto, observou-se a importância de inserir
recursos inovadores em sala de aula.
Os jogos como recursos lúdicos e principalmente, didáticos, alcançaram
o objetivo esperado pela autora. A atividade lúdica além de proporcionar a
competição, ela possibilita a cooperação entre os semelhantes e ajuda na
convivência social (DALLABONA e MENDES, 2004).
Através do entretenimento, foram averiguados os principais equívocos
conceituais que tinham sido construídos pelos alunos, onde se conseguiu
avaliá-los pela ferramenta didática utilizada.
A experimentação contribuiu para melhorar a relação entre a autora e os
alunos, estreitando esses vínculos, pois houve diálogo ao executar cada
experiência. Cooperou-se também para que os ensinamentos transpostos nas
aulas fossem feitos de forma mais dinâmica, pois se propiciou momentos
descontraídos, que colaboraram para que o ensino e o desenvolvimento
interpessoal fossem feitos de forma natural e atrativa.
A etapa de criação dos alunos, no caso, as paródias, evidenciou que
esse recurso também pode ser utilizado como ferramenta avaliativa, apesar de
terem sido criadas quatro paródias e só uma ter utilizado conceitos pertinentes
sobre o tema proposto.
Assim, os recursos didáticos e lúdicos, além de possibilitarem o
desenvolvimento individual, permitiram uma avaliação do que realmente foi
aprendido pelo aluno. Pois, no momento da jogada, foi o próprio jogador que
avaliou se ele sabia ou não executar aquela “fase” e a autora só direcionou e
analisou os erros cometidos em cada jogada. Conseguindo, dessa forma,
destacar as principais dificuldades do ensino desse conteúdo.
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Todos os aprendizados adquiridos na execução desse trabalho foram
impulsionadores para que se consiga exercer a função de docente com mais
autonomia e experiência, visto que essa é uma profissão que requer muito
empenho e dedicação do profissional. Dessa forma, foi satisfatória a maneira
com que a sequência didática foi conduzida na turma, e principalmente, a
forma com que ela foi recebida pelos protagonistas desse trabalho, os alunos.
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7. ANEXOS
7.1- ANEXO I: TEXTO SOBRE ÁCIDOS

7.2 - ANEXO I: TEXTO SOBRE BASES

USBERCO,
J.; LEMBO,
A.; CARVALHO,
G.C. Livro sobre
1 – Química:
Atomística, Geral e Inorgânica. 3 ed. Editora Anglo, 2010.
7.3
- ANEXO
I: Material
da pesquisa
óxidos
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7.3- ANEXO I: TEXTO SOBRE ÓXIDOS

7.4 - ANEXO I: TEXTO SOBRE SAIS

USBERCO, J.; LEMBO, A.; CARVALHO, G.C. Livro 1 – Química: Atomística, Geral e Inorgânica. 3 ed. Editora Anglo, 2010.
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7.5- ANEXO II: ROTEIROS EXPERIMENTAIS

EXPERIMENTO I: “OBSERVANDO A FORÇA DOS ÁCIDOS”
Lista de materiais:
•

Lâmpada de 1,5 V;

•

Bocal para lâmpada;

•

Bateria;

•

2 metros de fio de cobre encapado;

•

Pedaço de tábua de madeira de 30 cm2;

•

Água;

•

Vinagre (ácido acético);

•

Ácido muriático (ácido clorídrico);

•

2 béqueres

Procedimento experimental: Monte o equipamento. Em seguida, adicione em cada
béquer 50 mL de água, e depois adicione o mesmo volume das substâncias ácidas,
uma em cada béquer. Coloque as duas extremidades livres dos fios de cobre em cada
solução e observe a intensidade do brilho da lâmpada.
FOGAÇA,

J.

Experimento

sobre

óxidos.

Disponível

em:

http://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-

ensino/medindo-forca-dos-acidos.htm Acesso em: 12 de setembro de 2015.

EXPERIMENTO II: “TESTANDO A ACIDEZ E A BASICIDADE DOS
PRODUTOS CASEIROS”
Lista de materiais:
•

Extrato da flor de Hibisco;

•

8 tubos de ensaio;

•

Creme dental;

•

Leite;

•

Refrigerante do tipo cola;

•

Água sanitária;

•

Sabonete líquido;

•

Vinagre;

•

Água;
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•

Amônia;

•

Papel universal de pH

Procedimento experimental: Para fazer o extrato da flor de Hibisco são necessárias
50 pétalas da flor. Coloque em uma panela e ferva com 500 mL de água, por 5 min.
Depois reserve o extrato na geladeira. Adicione 2 mL de extrato da flor de Hibisco em
cada tubo de ensaio. Em seguida, acrescente em cada tubo de ensaio um produto
caseiro e observe a mudança de cor. Meça o pH com auxílio do papel universal.
SILVA, A. L. S. Preparação de Indicador Ácido-Base com Folhas de Hibisco Disponível em:
http://www.infoescola.com/quimica/preparacao-de-indicador-acido-base-com-folhas-de-hibisco/ Acesso em: 12 de
setembro de 2015.

EXPERIMENTO III: “EVIDENCIANDO OS ÓXIDOS”
Lista de materiais:
•

2 recipientes transparentes com tampas;

•

1 colher;

•

Água com gás;

•

Água sem gás;

•

Cal virgem;

•

Indicador ácido-base fenolftaleína

Procedimento experimental: Adicione 100 mL de água com gás em um dos
recipientes e 0,1 g de cal virgem e feche rapidamente. No outro recipiente, adicione
100 mL de água sem gás e também adicione 0,1 g de cal, fechando em seguida. Agite
os dois recipientes para obter soluções homogêneas. Deixe em repouso por 10
minutos e observe. Posteriormente, adicione nos dois recipientes 3 gotas do indicador
ácido-base fenolftaleína e observe o que ocorre.
FOGAÇA,

J.

Experimento

sobre

óxidos.

Disponível

em:

http://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-

ensino/experimento-sobre-oxidos.htm Acesso em: 12 de setembro de 2015.
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8. APÊNDICES
8.1 - APÊNDICE I: LISTA DE EXERCÍCIOS SOBRE ÁCIDOS E BASES
ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL HENRIQUE LAGE– FAETEC/SECT
Disciplina: QUÍMICA

3º Trimestre

Professor: Anderson D. da Matta

Série: 1ª

___/___/2015
Turma: ______

Bolsista: Marcela de Mattos Mendonça Lemos Rodrigues
Aluno (a):________________________________________________ Nº:____

Estudo de Funções Inorgânicas – ÁCIDOS E BASES
1) Segundo Arrhenius, qual é o íon responsável pelas propriedades dos ácidos?___E das bases? ___
2) Escreva as fórmulas de:
a) Hidróxido de magnésio
b) Hidróxido de cálcio
c) Hidróxido ferroso

_________
_________
_________

3) Escreva o nome dos seguintes ácidos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

HF
HClO
HClO2
H 2S
H 2S O 3
HBr
H2CO3

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

______________________________________
_____________________________________________________

______________________________________
_____________________________________________________

4) Nas cinzas estão presentes substâncias que, em contato com a água, promovem o aparecimento,
entre outros, das substâncias conhecidas como hidróxido de potássio e hidróxido de sódio.
Escreva as fórmulas que representam cada uma dessas substâncias. ___________e___________
5) Escreva a fórmula molecular dos seguintes compostos:
a) Ácido Nítrico
_____________
b) Ácido Clórico
_____________
c) Ácido Sulfúrico
_____________
d) Ácido Nitroso
_____________
6)

A Estátua da Liberdade, situada em Nova York, nos Estados Unidos, foi doada pela França ao
governo norte-americano. Feito de cobre, que é um metal castanho-avermelhado, a estátua
apresenta-se com cor esverdeada graças a uma camada resultante da oxidação do cobre metálico.
O material dessa camada, conhecida como zinabre ou azinhavre, pode ser encarado como uma
mistura de Cu(OH)2 e CuCO3.
a) Quais íons estão presentes na substância de fórmula Cu(OH)2? _______________________
b) O Cu(OH)2 é uma base. Qual seu nome? _______________________________________

7) Escreva o nome das seguintes bases:
a) LiOH
b) Ba(OH)2
c) Fe(OH)3

____________________________________
____________________________________
___________________________________

66

8.2 - APÊNDICE II: LISTA DE EXERCÍCIOS SOBRE ÓXIDOS E SAIS
ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL HENRIQUE LAGE– FAETEC/SECT
Disciplina: QUÍMICA

3º Trimestre ___/___/2015

Professor: Anderson D. da Matta

Série: 1ª Turma:______

Bolsista: Marcela de Mattos Mendonça Lemos Rodrigues
Aluno (a):________________________________________________ Nº:____

Estudo de Funções Inorgânicas – ÓXIDOS E SAIS
1) O carbonato de bário é usado industrialmente como raticida, ou seja, como veneno para ratos.
Qual a fórmula desse sal? ____________________
2) Escreva as fórmulas dos óxidos abaixo:
a) Óxido de sódio
_________
b) Óxido de cálcio
_________
c) Óxido ferroso
_________
d) Dióxido de carbono _________

e) Óxido de potássio
___________
f) Óxido de bário
___________
g) Monóxido de nitrogênio ___________

3) Fogos de artifício são fabricados com diferentes compostos, dê seu nome ou sua fórmula
molecular:
_____________________________________________________
a) KClO3
b) _________ Nitrato de estrôncio
c) Ba(NO3)2 _____________________________________________________
d) __________ Perclorato de potássio
e) KNO3
_____________________________________________________
4) Escreva o nome dos seguintes óxidos:
a) CO
______________________________________
______________________________________
b) SiO2
c) Li2O
______________________________________
d) Fe2O3
______________________________________
e) SO3
_______________________________________________________
5) (UCB-DF) A decomposição térmica do calcário, com posterior hidrólise da cal virgem, produz
um composto X. Esse processo pode ser representado pela sequência de equações:

X representa:
a) um ácido
b) um hidróxido

c) um sal hidratado
d) um sal desidratado

e) um composto binário

6) Escreva a fórmula molecular do peróxido de hidrogênio. __________
Qual o nome usual pelo qual a solução aquosa é conhecida? _____________________________
7) Escreva o nome dos seguintes sais:
a) K3PO4 ____________________________________ e) KCl _______________________
b) Na2CO3 ____________________________________ f) NaBr ______________________
c) CaSO4 ____________________________________ g) KI ________________________
d) MgCO3 ____________________________________ h) FeS ______________________
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8.3 - APÊNDICE III: QUESTIONÁRIO AVALIATIVO
ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL HENRIQUE LAGE– FAETEC/SECT
Disciplina: QUÍMICA

3º Trimestre

Professor: Anderson D. da Matta

Série: 1ª

___/___/2015
Turma: ______

Bolsista: Marcela de Mattos Mendonça Lemos Rodrigues
Aluno(a):________________________________________________Nº:____

QUESTIONÁRIO AVALIATIVO
1)(PUC-PR) Muitos produtos químicos estão presentes no nosso cotidiano, como por exemplo, o
leite de magnésia, o vinagre, o calcário, a soda cáustica, entre outros. Estas substâncias citadas
pertencem, respectivamente, às seguintes funções químicas:
a) ácido, base, base e sal.
b) sal, ácido, sal e base.
c) ácido, base, sal e base.
d) base, sal, ácido e base.
e) base, ácido, sal e base.
2)(UFRGS-RS) São apresentadas abaixo substâncias químicas, na coluna da esquerda, e uma
possível aplicação para cada uma delas, na coluna da direita.
1. H2SO4

( ) descorante de cabelos

2. NaOCl

( ) antiácido estomacal

3. H2O2

( ) água sanitária

4. Mg(OH)2

( ) conservação de alimentos

5. NaCl

( ) solução de baterias automotivas

Associando as substâncias químicas, na coluna da esquerda, com as aplicações correspondentes,
na coluna da direita, a sequencia correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:
a) 3, 4, 2, 5, 1.

b) 3, 4, 1, 5, 2.

c) 3, 2, 1, 4, 5.

d) 2, 3, 1, 5, 4.

e) 2, 3, 4, 1, 5.
3)(UERJ-RJ) O consumo inadequado de hortaliças pode provocar sérios danos à saúde humana.
Assim, recomenda-se, após lavar as hortaliças em grande quantidade de água, imergi-las nesta
sequência de soluções aquosas:

- hipoclorito de sódio; - vinagre; - bicarbonato de sódio.

Dos quatro materiais empregados para limpeza das hortaliças, dois deles pertencem à seguinte
função química:

a) sal

b) ácido

c) óxido

d) hidróxido

AVALIAÇÃO DOS RECURSOS PEDAGÓGICOS
• O que você achou da Gincana?
( ) Excelente
( ) Muito boa
( ) Boa
( ) Regular

( )Ruim

• Você acredita que a utilização desses jogos ajudou na fixação do conteúdo?
( ) Sim
( ) Não
• Qual jogo você mais gostou?
( ) Twister Inorgânico
( ) Qual composto inorgânico sou eu?

( ) InorgUNO

• Você teve dificuldade em algum desses jogos?
( ) Sim
( ) Não
Qual?________________________________________________________________

