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RESUMO
A formação educacional escolar básica se constitui a partir transmissão de
conhecimentos historicamente construídos ao longo das diversas culturas da
humanidade a fim de possa contribuir no desenvolvimento dos potenciais do indivíduo
dentro da sociedade. Em particular, o Ensino Médio deve-se orientar aos seus alunos
o processo de ensino-aprendizagem no mundo do trabalho bem como a formação da
cidadania no processo de continuar a aprender. E a Química como sendo uma das
Ciências Naturais promove a compreensão da matéria e suas respectivas
transformações, desenvolvimento tecnológico que visam a produção do
desenvolvimento da sociedade. Contudo, os atuais currículos mínimos em relação ao
conteúdo e processos de ensino-aprendizagem em Química não se constituem como
fatores de uma aprendizagem relevante. Isso é evidenciado dentro do processo de
ensino-aprendizagem em Química Orgânica onde seus conteúdos são ensinados em
forma de memorização em especial, nas funções orgânicas, ocasionado desinteresse
na aprendizagem desse conteúdo. Assim, Lee Shulman através do seu Conhecimento
Pedagógico do Conteúdo (PCK) retoma a importância do professor dentro do
processo aprender e ensinar o conteúdo utilizando-se da experiência e do
conhecimento na sinergia de práticas pedagógicas que viabilizam desses processos
e a retomada de sua importância em se aprender Química. Assim sendo, foram
elaborado um PCK a partir do modelo transformativo que pretende a partir da
composição de produtos pedagógicos, dispostos em decorrência a um eixo integrador
do conhecimento, com o propósito no desenvolvimento histórico das substâncias
orgânicas a partir de Produtos Naturais em paralelo com os parâmetros de Ciência,
Tecnologia e Sociedade (CTS) constituir um processo de ensino-aprendizagem
relevante em funções orgânicas possibilitando a promoção desse processo no
despertar do interesse em aprender Química contextualizando uma formação cultural
e cidadã mais ampla aos alunos.

Palavras chave: CTS, eixo integrador do conhecimento, ensino-aprendizagem de
funções orgânicas, PCK, Produtos Naturais.

ABSTRACT
Basic school education is based on the transmission of knowledge historically
constructed throughout the different cultures of humanity in order to contribute to the
development of the individual's potential within society. In particular, secondary
education should guide its students in the teaching-learning process in the world of
work as well as the formation of citizenship in the process of continuing to learn. And
Chemistry, as one of the Natural Sciences, promotes the understanding of matter and
its respective transformations, technological development aimed at producing the
development of society. However, the current minimum curricula in relation to the
content and processes of teaching and learning in Chemistry are not factors of
significant learning. This is evidenced within the teaching-learning process in Organic
Chemistry where its contents are taught in the form of memorization in particular, in
organic functions, causing disinterest in the learning of this content. Thus, Lee
Shulman through his Pedagogical Content Knowledge (PCK) resumes the importance
of the teacher within the process of learning and teaching the subject content using
experience and knowledge in the synergy of pedagogical practices that enable these
processes and the resumption of their importance in learning Chemistry. Therefore, a
PCK was elaborated from the transformative model that intends to start from the
composition of pedagogical products, arranged as a result of an integrating axis of
knowledge, with the purpose of the historical development of organic substances from
Natural Products in parallel with the parameters of Science, Technology and Society
(STS) constitute a relevant teaching-learning process in organic functions, enabling
the promotion of this process in the awakening of interest in learning Chemistry
contextualizing a broader cultural and citizen formation for students.

Keywords: STS, knowledge integrating axis, teaching-learning of organic functions,
PCK, natural products.
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APRESENTAÇÃO
Durante 16 anos em sala de aula venho observando cada vez mais a
desmotivação e a perda de motivação/razão entre alunos, professores e demais
atores que compõem a estrutura das instituições escolares pois a escola está
perdendo o seu espaço como “(...) lócus de produção e legitimação de conhecimentos,
valores e práticas sociais; espaço tramado com os sujeitos e processos que ali se
entrecruzam, se interpelam, se interpretam, enfim, dialogam e se confrontam nos
espaços liminares de suas várias fronteiras” (ESTEBAM, 2007).
Assim, (CHIZZOTI e BOCCHI, 2016) ressaltam as mudanças sociais e
concomitantemente a escola quanto:
“(...) às finalidades sociais da escola, quanto ao público e ao currículo escolar
e quanto a outras formas de ensino e de aprendizagem, convergem na
urgência de reavaliar-se os limites e, sobretudo (...) que a vida da escola está
definida a partir do contrato dos professores e, em muitos aspectos, distante
dos interesses e das necessidades dos alunos, e motivo de muitas críticas à
desatualização do ensino em face da diversidade de tempos educativos e da
inércia dos sistemas de ensino diante das novas formas de se dispor do
tempo de aprendizagem escolar”.

Na esfera privada a competição no mercado educacional corrobora com a
divisão de dois tipos de escolas: aquelas que são voltadas única e exclusivamente
para o acesso às universidades públicas onde todo o desenvolvimento de ensinoaprendizagem é voltado para esses vestibulares que são, hoje, em menor quantidade,
e aquelas em que os pais não querem deixar os seus filhos nas instituições públicas
por diversos fatores como violência, drogas, baixa qualidade de ensino, entre outros,
estas em grande quantidade, mas que não prezam pelo acesso de seus alunos às
universidades públicas e tão pouco por um ensino de qualidade que poderiam
promover.
Dessa forma (KRASILCHIK, 2000) afirma que:
“mais que cumprir a função classificatória, para decidir quais os alunos que
podem entrar nas escolas superiores, as escolas particulares têm grande
influência nos ensinos fundamental e médio”.

O primeiro tipo de instituição privada gaba-se de apresentar uma lista de espera
de alunos independente do preço estipulado, já o outro tipo de instituição recebe os
excluídos da primeira, ou seja, aqueles que não compartilham do objetivo da
promoção às universidades públicas e “mancham” a reputação dessas escolas ou

recebem alunos em que os pais não têm condições para colocar nas escolas mais
caras, mas não querem ter os seus filhos estudando na escola pública.
Dessa maneira, os professores não atuam como protagonistas e são
meramente implantadores que devem respeitar cronograma, burocracia e conteúdos
pré-estabelecidos, que muitas vezes não consideram as especificidades do alunado”
(MININEL, MINIMEL, et al., 2017).
Em ambos os casos, os profissionais que exercem suas funções nessas
instituições são pressionados/estressados pela competição mercadológica, onde seus
empregos são diariamente ameaçados. Seja por objetivos alcançados em metas de
aprovação ou na manutenção a qualquer custo da permanência dos alunos na folha
de pagamento da escola, o trabalho do professor é pautado pela inflexibilidade e pelo
comprometimento angustiante de terminar o conteúdo programático apostilado em
sua maior parte.
Nesse aspecto, o processo de ensino-aprendizagem é descrito por (CHIZZOTI
e BOCCHI, 2016) como sendo:
“(...) uma organização taylorista do trabalho: um tempo mecânico e repetitivo,
calcado na sucessão de tarefas simples, consecutivas, fracionadas em aulas,
exercícios, matérias e o tempo de trabalho, caracterizado pela presença física
do aluno”.

Com isso, o processo de ensino-aprendizagem das disciplinas é comprometido,
pois a metodologia de ensino caracterizada pelo procedimento “fordista/taylorista”
onde a grande velocidade da aprendizagem do conteúdo ocasiona uma desvinculação
do sentido em aprender dentro do universo do aluno, dificultando o seu aprendizado.
Nessa perspectiva, o objetivo maior no ensino de Ciências se perde de vista,
ou seja, a aquisição do conhecimento científico na valorização e compreensão da
Ciência como empreendimento social em que os alunos não terão uma formação
adequada que direcione a relação das disciplinas escolares com as atividades
cientificas/tecnológicas com os problemas sociais vigentes (KRASILCHIK, 2000).
Contudo, nas escolas públicas a situação é mais alarmante como descrito por
(CAVALIERI, 2007):
“Nossa escola pública, quase sempre precária, nunca teve condições de
assumir um papel socializador forte, (...) vive-se uma grande confusão em
relação à sua própria identidade. Essas escolas ressentem-se de terem que

fazer muito mais do que o ensino dos conteúdos escolares, sem terem
recursos para tal. São, em geral, escolas aligeiradas e empobrecidas em suas
atividades”.

No tocante do conteúdo, esse aspecto é caracterizado como básico,
escassamente apoiado em uma literatura insuficiente que não abrangem a
objetividade curricular, não considerando as especificidades do alunado, colocando o
professor como um simples aplicador de uma forma e de um conteúdo prévio já
previsto no material didático (MININEL, MINIMEL, et al., 2017).
O conteúdo a ser ensinado, além de apresentar pouquíssimo significado ao
aluno, é paupérrimo, isto é, aquilo que deve ser ensinado e aprendido não passa de
elementos sub-básicos que não corroboram com o desenvolvimento cognitivo,
intelectual, cidadão e de forma humana essencial dentro de uma sociedade que
deveria se “caracterizar” por uma conduta social, cientifica e cultural.
Alunos que chegam ao 3° ano do Ensino Médio sem saberem ler, escrevem o
seu nome com dificuldade e somente o fazem a lápis, apresentam dificuldade de
realizarem as quatros operações matemáticas, são aprovados e legitimados pelo
Estado e, configurando para estes, a partir do diploma de conclusão do Ensino Médio,
a formação adquirida e qualificada para a continuação dos estudos, seja na área do
Ensino Técnico, nos estudos mais avançados no Ensino Superior ou no ingresso ao
mercado de trabalho.
Nesse contexto, os professores encontram-se desmotivados e, em grande
parte, já alienados e idiotizados por essa realidade, não desenvolvendo e
aprofundando os assuntos e seus conteúdos de aprendizagens de seus alunos.
Outros fatores são apontados como (MININEL, MINIMEL, et al., 2017):
“(...) os professores alegaram dificuldades para reprodução do material, uma
vez que muitas vezes era necessário reproduzir as atividades sugeridas e o
volume de material era muito grande. Outro fator apontado como entrave foi
o tempo, considerado insuficiente para aplicação da maioria das atividades
no contexto das concepções de ensino preconizadas pela Proposta
Curricular”.

Assim, alguns poucos que tentam realizar aquilo que deveria ser feito, ou seja,
ensinar e propiciar processos de ensino-aprendizagem, são desmotivados pelos seus
colegas de profissão que ressaltam que não vale apena se esforçar pois os alunos
não irão aprender nada do que for ensinado.

E, realmente, esse discurso é tão significativo, que temos como desfecho os
alunos serem “agraciados” com a conclusão das etapas de ensino sem o
conhecimento devidamente efetivado.
Mediante estas situações, este trabalho sugere retomar a importância de
aprender os conteúdos escolares, historicamente construídos, a um processo que
promova a aprendizagem do aluno dos conteúdos científicos em uma perspectiva
social, histórico e cultural, além de recuperar aquilo que não deveria, jamais, ser
perdido na essência em ser um(a) professor(a): ser um pesquisador do seu próprio
trabalho a fim de que, com seu esforço, comprometido e sendo exemplo a outros
colegas de profissão, possa realizar o seu trabalho para si, para os seus alunos e para
a sociedade de forma efetiva e construtiva.

1

1 INTRODUÇÃO, JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS
1.1.

Os desafios educacionais de ensino e aprendizagem em Química

Orgânica (Funções Orgânicas) no Ensino Médio.
“A educação, num sentido amplo, cumpre uma iniludível função de
socialização, desde que a configuração social da espécie se transforma em um fator
decisivo da hominização e em especial da humanização do homem” (SACRISTÀN e
PÉREZ GOMES, 2000, p.13).
O processo educacional do ser humano corresponde, na forma de ensinoaprendizagem, em três formas diferentes: “a educação formal desenvolvida nas
escolas; educação informal transmitidas pelos pais, no convívio dos amigos, em
clubes, teatros, leituras e outros, ou seja, aquela que decorre de processos naturais e
espontâneos; e educação não-formal que ocorre quando existe a intensão de
determinados sujeitos em criar ou buscar determinados objetivos fora da instituição
escolar” (VIEIRA, BIANCONI e DIAS, 2005).
Na perspectiva da educação formal, a escola caracteriza-se por um locus
institucionalizado pela sociedade onde são garantidas as possibilidades ao acesso do
conhecimento sistematizado, historicamente construído por essa mesma sociedade e
em outras diversas culturas, preparando as novas gerações para o mundo do trabalho
e da vida pública, garantindo a reprodução social e cultural,1 emocional, ético,
intelectual, objetivando a desenvoltura de todo o potencial humano do indivíduo
(DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNANBUCO, 2011; SACRISTÀN e PÉREZ GOMES,
2000; MOREIRA e CANDAU, 2003).
Os atributos das atividades escolares se orientam pelas ressignificações nos
distintos espaços, tempos sociais e culturais dentro de uma dialética de
conservação/transformação em processos que a aprendizagem já adquirida pelo
indivíduo possa ser mais amplificada em seu campo visual em virtude desses novos
saberes e com maiores consensos. Sendo assim, a educação escolar representa “o
alargamento do horizonte cultural, relacional e expressivo, na dinâmica das
experiências vividas e na totalidade da aprendizagem da humanidade pelos homens”
(MARQUES, 1992, p. 560).

“A cultura é, entre muitas coisas, um conjunto de crenças compartilhadas por alguns grupos sociais,
de maneira que a educação e a socialização teriam entre suas metas prioritárias a assimilação dessas
crenças por parte dos indivíduos” (POZO e CRESPO, 2009, p. 93).
1

2

A partir disso, o Ensino Médio tem a função de “consolidação dos
conhecimentos e a preparação do indivíduo para o trabalho e a cidadania para
continuar aprendendo” (KRASILCHIK, 2000).
Dentro dessa instituição legitimada pela sociedade, as diversas disciplinas,
como as Ciências Naturais, contribuem para que os processos de aprendizagem2 e
ensino3 da leitura do mundo dentro dos processos históricos específicos produzidos,
bem como de “(...) ler o mundo do ponto de vista dos conhecimentos científicos a partir
do contexto sociocultural dos sujeitos em processos de contextualizações e
recontextualizações” (COSTA-BEBER, RITTER e MALDENER, 2015).
Nesse processo, as Ciências Naturais como processo histórico, é um
conhecimento não acabado onde os indivíduos em produção coletiva estabelecem
relações com as suas descobertas, a produção tecnológica e sua organização social,
gerando um acervo de conhecimentos constituídos de símbolos e significados na
elaboração das explicações de seus fenômenos que origina suas particularidades
abstendo-se da neutralidade e objetividade do suposto saber positivo da ciência
(DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNANBUCO, 2011, p. 145; POZO e CRESPO, 2009,
p.21).
As ações das atividades educacionais em Ciências Naturais correspondem a
uma estrutura curricular que define a seleção e a sequência de conhecimentos a
serem trabalhados em sala de aula. Esse currículo apresenta-se com uma abordagem
fragmentada, mecânica e descontextualizada, “assimilando conceitos explícitos e
interiorizando as mensagens dos processos de comunicação que se ativam na aula
configurando um corpo de ideias e representações subjetivas” (SACRISTÀN e PÉREZ
GOMES, 2000, p.17).
Sendo

um

eixo

das

Ciências

Naturais,

a

Química

proporciona

o

aprofundamento do estudo da matéria e suas transformações, pretendendo
“compreender, interpretar e analisar o mundo em que se vive, suas propriedades e

2

Modificação relativamente permanente na disposição ou na capacidade do homem, ocorrida como um
resultado de sua atividade e que não pode ser simplesmente atribuída ao processo de crescimento e
maturação ou a outras causas tais como: doença, mutações genéticas, etc.” (BORDENAVE e
PEREIRA, 2010, p. 38).
3

“Processo deliberado de facilitar que outra pessoa ou pessoas aprendam e cresçam intelectualmente
e moralmente, fornecendo-lhes situações planejadas de tal modo que os aprendizes vivam as
experiências necessárias para que se produzam neles as modificações desejadas, de uma maneira
mais ou menos estável” (BORDENAVE e PEREIRA, 2010, p. 56).

3

suas transformações, recorrendo com um pouco de imaginação e pensamento”
(POZO e CRESPO, 2009, p.139).
A aprendizagem e o ensino em Química no Brasil apresentam realidades
distintas e particulares em cada escola, seja ela exercida em instituições públicas ou
privadas em sua ampla e complexa rede educacional (BEJARANO e DE CARVALHO,
2000).
De modo geral, os processos de ensino e aprendizagem em Química decorrem
de uma automação de seus processos. Esse processo de fluxo contínuo caracterizase pela organização curricular dos parâmetros a serem abordados, que, através da
elaboração dos livros didáticos, padroniza a ação de ensino e, às vezes, dos
professores, apresentando um produto pronto sem a possibilidade de alterações,
pautando-se pela apresentação teórica do conteúdo e a realização de exercícios
necessários à abrangência da organização curricular.
A aprendizagem de Ciências e, particularmente, a de Química, apresentam
ausência de interesse e motivação por parte dos alunos que:
“... adotam atitudes inadequadas ou mesmo incompatíveis com os próprios
fins da ciência, que se traduzem (...) de uma escassa valorização de seus
saberes (...) tendem a acreditar em formas de conhecimento (como astrologia
ou quiromancia) que são pouco compatíveis com o discurso científico. Essa
perda de sentido do conhecimento científico não só limita sua utilidade ou
aplicabilidade por parte dos alunos, mas também seu interesse ou relevância”
(POZO e CRESPO, 2009, p. 17).

A caracterização dessa falta de relevância no ensino de Ciências por parte dos
alunos está diretamente relacionada à falta de sentido (utilidade e aplicabilidade na
modificação da sua relação com o cotidiano e a utilização desse conhecimento a partir
do trabalho4) originados por esse conhecimento que impactam a sua realidade nas
diversas esferas de sua vida como na política, nas relações sociais e na cultura.
No mesmo contexto, os professores de Ciências apresentam um sentimento de
frustação com relação à aprendizagem de seus alunos, bem como às dificuldades no
processo de ensinar Ciências no que tange a modelar o conhecimento contextualizado
no mundo e na vida dos estudantes, relacionando soluções e situações problemáticas
vivenciadas por eles (DE QUADROS et al. 2011). A organização do trabalho do
professor, que se compreende na natureza e no conteúdo do trabalho a ser realizado,

4

Subtende-se por trabalho a produção de coisas que tornam o ser humano, ou seja, uma ação
adequada a finalidades (ação intencional) integrando a natureza do homem pela construção de sua
própria subjetividade (ARANHA, KUPTAS, et al., 2008; DERMEVAL, 1984; DE SOUZA, 1984).
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bem como as características da gestão desse trabalho, são afetadas por essas
dificuldades.
Nesse contexto, os professores não são capazes de fornecer e desenvolver as
informações e os conhecimentos úteis a um grupo diversificado de alunos dos
conteúdos específicos de modo que esse grupo possa aprender a matéria e
desenvolver uma gama ampla de habilidades.
Dentro dessa perspectiva, a formação e a prática docente dos professores é
primordial para a superação desses obstáculos que consistem em sua base sólida do
conteúdo a ser desenvolvido, o planejamento do ensino e a utilização de ferramentas
necessárias para continuar aprendendo sobre o conteúdo da disciplina, isto é,
conexões profundas do conteúdo da disciplina em que se baseiam escolhas
curriculares e pedagógicas (GROSSAMN, SCHOENFELD e LEE, 2019, p. 174 -175).
Mediante esse contexto, o professor deve alicerçar-se no melhor raciocínio e
compreensão do conteúdo da disciplina, aos padrões previsíveis na compreensão do
aluno quanto ao conteúdo e oferecer suporte para uma compreensão mais disciplinar
com a intervenção de um processo contextualizador tangível ao direcionamento dos
conhecimentos prévios dos alunos em uma perspectiva social, histórico e cultural.
Assim, (MAROJA, 2007) delimita que o ensino e a aprendizagem de Química
no Brasil são orientados por práticas que valorizam em sua estrutura curricular a
memorização de fórmulas, caracterizando um ensino asséptico, abstrato, dogmático,
avaliado de uma maneira muito rigorosa, com conceitos sem vínculo com a realidade
vivida pelos estudantes.
Dentro desse paradigma5 apresentado acima, o processo de ensino e
aprendizagem em Química norteia-se em operações de ensino teórico em um sistema
ininterrupto (sem refletir o porquê estão aprendendo o conteúdo6), atividades cada vez
mais longas e complexas, mecanização na resolução dos exercícios e avaliações que
correspondem a resolução de exercícios para exames específicos (SARESP, ENEM,
e vestibulares em geral). Consequentemente, as ações pedagógicas não distinguem

5

Paradigma: segundo Kuhn, “paradigmas” são as realizações cientificas universalmente reconhecidas
que, durante algum tempo, fornecem problemas e soluções modulares para uma comunidade de
praticantes de uma ciência (KUNH, 2011, p. 13).
6

“Como um aspecto do currículo, significa conhecimentos, habilidades, valores e atitudes que são
selecionados, organizados e apresentados por meio de experiências de aprendizagem ao aluno, para
ajudar-lhe a se desempenhar de acordo aos objetivos” (BORDENAVE e PEREIRA, 2010, p. 120).
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ou dividem em relação ao processo de ensino aprendizagem, isto é, cria-se uma
homogeneização desse processo.
Isso acaba priorizando aspectos que são criticados pelos documentos das
OCNEM (Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio – OCNEM)
(BRASIL, 2006), ou seja, (FERREIRA e DEL PINO, 2011):
“...o que se observa de forma geral, nos programas escolares, é que
persiste a ideia de um número enorme de conteúdos a desenvolver, com
detalhamentos desnecessários e anacrônicos. Dessa forma, os professores
obrigam-se a “correr com a matéria”, amontoando um item após o outro na
cabeça do aluno, impedindo-o de participar na construção de um entendimento
fecundo sobre o mundo natural e cultural. São visivelmente divergentes o
ensino de Química no currículo praticado e aquele que a comunidade de
pesquisadores em Educação Química do país vem propondo” (BRASIL, 2006,
p. 108).

A ineficiência do ensino e da aprendizagem em Química decorre, então, de um
currículo e práticas do século XIX, enquanto a sociedade do século XXI demanda
novas relações de ensino-aprendizagem que direcionem para uma formação de como
o conhecimento em Química é elaborado em sua própria evolução, ou seja, de suas
relações cientificas, sociais e tecnológicas conforme descrito por (CORREIA, COSTA,
et al., 2002):
“A minimização da valorização destes elementos nas práticas pedagógicas
dos professores tem contribuído para os problemas de aprendizagem dos
estudantes que, após alguns anos de escolarização, não ampliam/modificam
seus conhecimentos a respeito de diversos fenômenos” (LOGUERCIO et al.,
1999).

Conforme

Vasconcellos (2005),

“o método

tradicional de ensino é

frequentemente criticado devido ao seu formato passivo e expositivo do
conhecimento. A estruturação do ensino, muitas vezes é um fator que dificulta a
relação do estudante com os conceitos de Química e seus conhecimentos prévios”
(BACKES e PROCHNOW, 2017).
Segundo (DOS SANTOS, 2011) “(...) a Química teria contribuído de forma
significativa para o aumento da qualidade de vida e teria gerado empregos e
desenvolvimento econômico, o modelo de desenvolvimento tecnológico mundial em
um processo de globalização vem aumentando a concentração de renda e a
desigualdade social”. Assim, o ensino e a aprendizagem em Química direcionado à
participação cidadã, contextualizada com o desenvolvimento historicamente
construído pela sociedade a partir das inúmeras contribuições da Química para o
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desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida das pessoas, apresenta-se como o
processo mais efetivo na relação de ensino-aprendizagem no ensino médio.
“Aprender Química não é memorizar fórmulas, decorar conceitos e resolver um
grande número de exercícios. Aprender Química é entender como essa atividade
humana tem se desenvolvido ao longo dos anos, como os seus conceitos explicam os
fenômenos que nos rodeiam e como podemos fazer uso de seu conhecimento na
busca de alternativas para melhorar a condição de vida do planeta (L5, p. 2)”
(AMARAL, XAVIER e MACIEL, 2009). “Em poucas palavras, pode-se dizer que
aprender Química é aprender uma nova linguagem, associada a uma nova forma de
pensar o mundo” (WARTHA e REZENDE, 2015).
Em princípio, o estudo de Química Orgânica, segundo (FERREIRA, MORAIS,
et al., 2007, p. 13) “foi considerada como a Química dos Produtos Naturais de origem
animal e vegetal, derivando daí seu nome. Podemos dizer que a definição mais
frequente para a Química Orgânica é a que conceitua essa área como o ramo da
Química que trata dos compostos de carbono”.
Porém, esses termos clássicos já não correspondem a procurar entender as
funções dos compostos de carbono, mas sim desenvolvido e associado a novas
interfaces como contribuições na “catálise, biotecnologia, ciência dos materiais,
genética química, química farmacêutica, química ambiental, nanotecnologia, biologia,
genômica e conhecimento molecular, etc.” (CORREIA, COSTA, et al., 2002).
Entretanto, observa-se no ensino médio a separação da Química Orgânica das
demais subáreas da química, estabelecendo que a Química Orgânica é diferente dos
demais conteúdos que envolvem o ensino e aprendizagem em Química (DE FARIAS,
2003).
Com isso, o processo de ensino e aprendizagem em Química Orgânica decorre
de práticas de repetição de conceitos e nomenclaturas que não apresentam relações
com o cotidiano dos alunos, de cidadania e nem de situações utilizáveis no seu dia-adia que possam promover o interesse e o despertar em se aprender essa determinada
parte da Química. Assim é descrito por (ROQUE e SILVA, 2008):
“O aluno associa a molécula do benzeno, por exemplo, a um hexágono com
uma bolinha dentro. Esta situação torna o estudo da química orgânica uma
memorização de nomes e símbolos que, sem os devidos esclarecimentos,
nada têm a ver com a realidade microscópica que eles representam. Da
linguagem da Química, aprende-se, quando muito, apenas os nomes das
coisas, sem maior significado”.
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No processo de ensino e aprendizagem de funções orgânicas são definidos
como “um conjunto de substâncias que possuem sítios reativos com propriedades
químicas semelhantes. Cada função orgânica apresenta um átomo ou grupo de
átomos que caracteriza a função a que o composto pertence. Esses átomos ou grupos
de átomos são chamados grupos funcionais” (PAZINATO, BRAIBANTE, et al., 2012),
sem a devida “(...) ênfase às reações químicas ou às propriedades físico-químicas das
substâncias que, por sua vez, são ‘definidoras’ de sua reatividade” (FERREIRA e DEL
PINO, 2011).
A partir dessa definição, a atenção das práticas de ensino corresponde
“somente na identificação estrutural, de forma separada, e na nomenclatura dos
compostos” (DA SILVA, DE VASCONCELOS, et al., 2018). Para o aluno, não há
motivação em repetir, exaustivamente, a aprendizagem dessas estruturas,
ocasionando uma indiferença com relação ao seu aprendizado e, portanto, a sua
atitude em relação ao desenvolvimento da Química Orgânica como ciência.
Além disso, um processo de ensino e aprendizagem adequado não é avaliado
pelo número de exercícios propostos e resolvidos, mas pela qualidade das situações
propostas, em que os estudantes e os professores, em interação, terão de produzir
conhecimentos contextualizados, com constituição histórica desses conhecimentos
com sua utilização e aplicação cotidiana.
O procedimento de contextualização no processo de ensino e aprendizagem
em Química promove os conteúdos trabalhados em sala de aula (DE OLIVEIRA, et
al., 2017):
“(...) devem ter uma significação humana e social, de maneira a interessar,
provocar o aluno e permitir uma leitura mais crítica do mundo físico e social
(MARCONDES, 2008). A contextualização busca aproximar o cotidiano do
aluno ao conhecimento científico, e assim, o mesmo começa a interpretar o
mundo a sua volta dando significado aos fenômenos estudados e observados
em seu dia-a-dia”.

“(...) o ensino contextualizado, a partir de situações reais, permite a
significação para os conceitos mais centrais de cada disciplina e, ao mesmo tempo,
requer a superação imediata das sequências tradicionais de conteúdos em todas elas”
(MALDENER; ZANON; AUTH; 2006 apud COSTA-BEBER, RITTER e MALDENER,
2015).
Dentre as diferentes abordagens e recursos de ensino e aprendizagem em
Química, de forma contextualizada, a utilização da História da Ciência e,
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consequentemente, da História da Química, são pouco utilizados. A dificuldade
apresentada pelos professores em utilizar esse recurso ocorre pela característica de
sua formação e a falta de tempo para estudos e para a elaboração de projetos
vinculados com outras disciplinas que auxiliariam o seu desenvolvimento; sendo,
portanto, o principal entrave para a sua utilização.
Com isso, a abordagem histórica da construção da Química como ciência fica
restrita “à reprodução sintética da sequência de eventos que levaram ao
conhecimento mais detalhado da estrutura atômica até a proposição do modelo
nuclear” (LEAL, 2010, p. 58).
A utilização do processo historicamente construído no ensino de Química tem
como propósito enriquecer a abordagem do conteúdo, contribuir para o exercício da
cidadania, isto é “(...) evidenciar que o conhecimento químico é um processo histórico
em permanente construção” (THEODORO, 2011).
Entende-se aqui História da Ciência e da Química não somente os fatos que
ocasionaram as descobertas científicas, mas sim todo o contexto socio, político,
econômico e cultural vigente nesse determinado momento histórico que resultaram
nas elaborações científicas.

1.2.

Justificativa
O desafio da aprendizagem como patrimônio do conhecimento do mundo na

unidade escolar perdeu sentido e significado em decorrência de outras formas,
legitimas, de aquisição desses mesmos conhecimentos. Contudo, o conhecimento
escolar deve, então, tomar o centro das referências de maior gama de processos
culturais que possa direcionar e atrair os seus interessados a um processo de
aprendizagem mais efetivo que culminam com os interesses da formação de um
cidadão ativo na sociedade.
Atualmente, os projetos curriculares que organizam esses conhecimentos,
visam o processo de semi-informação7 do conhecimento historicamente construído (o
novo Currículo Público Paulista, por exemplo) que ocasionará sujeitos pseudomonoglóticos e alienados de sua formação intelectual e, posteriormente, de sua
atividade como cidadão consciente, ou no ensino privado que “condiciona” a sua
7

Segundo (ADORNO, 1995), semi-informação é uma falsa experiência restrita ao caráter afirmativo,
que resulta da satisfação provocada pelo consumo dos bens culturais; é o espírito tomado pelo caráter
de fetiche da mercadoria.
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preparação única e exclusivamente aos processos seletivos para o Ensino Superior
sem a leitura do mundo de forma crítica e ativa dos conhecimentos adquiridos.
Como apresentado por Saviani (SAVIANI, 2007), a sociedade contemporânea
exige um acervo mínimo de conhecimentos básicos que, sem esses, os indivíduos
não poderão se constituir como cidadãos ativos dentro da sociedade. Esses acervos
referem-se:
“(...) a linguagem escrita e a matemática, já incorporadas na vida da
sociedade atual; as ciências naturais, cujos elementos básicos relativos ao
conhecimento das leis que regem a natureza são necessários para
compreender as transformações operadas pela ação do homem sobre o meio
ambiente; e as ciências sociais, pelas quais se pode compreender as
relações entre os homens, as formas como eles se organizam, as instituições
que criam e as regras de convivência que estabelecem, com a consequente
definição de direitos e deveres” (SAVIANI, 2007).

Com todas essas dificuldades, os professores em sua grande parte tentam
realizar o melhor trabalho possível para poder garantir aos seus alunos, no caso do
ensino público, um processo de ensino e aprendizagem que possibilite a
aprendizagem efetiva e de qualidade.
A compreensão do processo de ensino-aprendizagem inicia-se da relação
dialética entre para que aprender e o por que aprender, onde cada conteúdo curricular
a ser trabalhado atenda uma necessidade de uma força prática que possa dialogar
não somente no campo das ideias, mas também na construção do trabalho educativo
e suplantar as dificuldades, crenças e desinteresse desse processo assim como “(...)
na apropriação crítica dos conhecimentos construídos pela humanidade ao longo do
processo civilizatório proporcionada de uma maneira sistemática e intencional”
(NEIRA, 2015).
Na área de ensino-aprendizagem de Química e de Química Orgânica diversos
trabalhos são direcionados ao processo de contextualização do conhecimento dessa
ciência (MACENO e GUIMARÃES, 2013; SCAFI, 2010; COSTA-BEBER, RITTER e
MALDENER, 2015; AMARAL, XAVIER e MACIEL, 2009; FERREIRA e DEL PINO,
2011; LOYOLA e SILVA, 2017).
Contudo, a relevância de uma aprendizagem dos conteúdos curriculares no
ensino

das

funções

orgânicas,

“principalmente

no

significado

das

várias

representações moleculares” (ROQUE e SILVA, 2008) não foram encontradas em
publicações relevantes sobre o tema funções orgânicas, bem como a elaboração de
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materiais ou produtos que possam contribuir diretamente em sala de aula para os
professores.
Com isso, a elaboração de meios materiais a serem colocados à disposição
dos professores e a utilização destes materiais por procedimentos pedagógicos que
possam proporcionar uma aprendizagem do conteúdo a ser trabalhada em sala de
aula com os alunos se apresenta como o desafio a ser desenvolvido.

1.3.

Objetivos
Mediante as argumentações apresentadas acima, o objetivo geral deste

trabalho é elaborar um plano de aula a partir de uma sequência didática que se utilize
do conhecimento historicamente construído no ensino e na aprendizagem de funções
orgânicas, elaborando um PCK, a partir do modelo transformativo, que terá como
perspectiva da habilidade de prever as referências de compreensão ou
incompreensão dos alunos dentro de uma área de conteúdo a ser desenvolvido a
partir de uma organização e pensamento do professor concernente a maneira de
representar e formular o conteúdo da disciplina de modo a torná-la compreensível aos
alunos centralizando um (GROSSAMN, SCHOENFELD e LEE, 2019, p. 170):
“(...) envolvimento comum entre o conteúdo da disciplina e a necessidade do
professor desenvolver uma atitude de respeito com o aluno como um
aprendiz desse conteúdo”.

Nessa perspectiva de possibilitar a aprendizagem dos alunos de forma
diferente, será estabelecida uma ferramenta denominada eixo integrador de
conhecimento que poderá viabilizar a estruturação da organização dos conteúdos a
serem desenvolvidos.
Não distante, se utilizará do procedimento de contextualização do uso e
aplicações dos Produtos Naturais ao longo do processo histórico concomitante a
temas dentro de uma perspectiva CTS na concepção de que os conteúdos não
estabeleçam, somente, nos aspectos da teoria do conteúdo, mas possam estar
relacionados a temas sociais, histórico e culturalmente relevantes no processo de
ensino-aprendizagem com a perspectiva cientifica e tecnológica.
Entende-se Produtos Naturais como sendo “produtos de várias fontes de
plantas, microrganismos encontrados dentro desses organismos, em uma parte do
organismo (folhas ou flores de uma planta, ou um órgão isolado de um animal),
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extração de um organismo, parte de um exsudato ou compostos puros (alcaloides,
flavonoides, esteroides, terpenos, etc.)” (SARKER e NAHAR, 2007, p. 283).
A utilização da contextualização com Produtos Naturais propicia uma gama de
relações com a Química com diversas estratégias ao planejar os processos de ensino
e aprendizagem em Química Orgânica.
Além disso, os Produtos Naturais perpassam ao longo da História da
Humanidade, seja na busca de medicamentos inicialmente em folhas e ervas,
mecanismo de defesa no controle de pragas, técnicas de conservação de corpos no
Egito Antigo, pintura de corpos e de cavernas, relatos de escrituras em sítios
sagrados, corantes naturais utilizados para fins estéticos e religiosos, a exploração de
novos continentes e a descoberta de novos produtos naturais como a brasilina
(extraída do pau brasil), a troca de experiência com os nativos das terras desbravadas
pelos europeus e suas diferenciações entre substâncias medicamentosas e venenos,
a descoberta de substâncias alucinógenas, culminando com o avanço científico e
tecnológico, principalmente da Química na segunda Revolução Industrial do século
XIX, com a síntese orgânica na mimetização e produção em grande escala de diversos
produtos idênticos ou similares aos extraídos de plantas, insetos e animais marinhos
(PINTO, 1995), (VIEGAS JR, BOLZANI e BARREIRO, 2006).
Os objetivos específicos deste projeto direcionam-se para a elaboração da
contextualização do processo historicamente construído em Química, a elaboração
de práticas, recursos e processos que possam colaborar com as práticas de ensino e
aprendizagem no estudo das funções orgânicas, estabelecendo como produto final
uma sequência didática com sugestões de produtos, na possibilidade da utilização de
recursos materiais que proporcionará através de diversas práticas o estudo tanto da
Química Orgânica como das demais subunidades da Química, mediado pela
contextualização da história dos Produtos Naturais e suas aplicações, avanços
culturais, desenvolvimentos econômicos e tecnológicos nos diversos segmentos da
sociedade.
Esses produtos corresponderão a elaboração de textos que propiciarão a
contextualização do estudo das funções orgânicas, a criação de um mapa conceitual
que interligue as informações do conteúdo e o contexto histórico/CTS e a teoria das
funções orgânicas, contendo um procedimento experimental que possa ser utilizado
de maneira simples pelos alunos em seu cotidiano e a elaboração de um procedimento
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lúdico que corrobore com o processo de ensino e aprendizagem dessas funções
orgânicas.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1. PCK como ferramenta de organização da atividade de ensino e
aprendizagem: características teóricas-metodológicas e apropriação para
a pesquisa.
“O

processo

ensino-aprendizagem

é

um

conjunto

sistematizado

de

metodologias capazes de mudar um comportamento através da aquisição de novos
conhecimentos” (DE LIMA, 2012).
O desenvolvimento do Conhecimento Pedagógico do Conteúdo (Pedagogical
Content Knowledge – PCK), desenvolvido por (SHULMAN, 1987), utiliza uma base de
conhecimentos para o ensino a partir da prática de conhecimentos do professor,
envolvendo os diferentes aspectos para o desenvolvimento do processo de
aprendizagem em sala de aula, isto é, estabelece a sinergia entre os tópicos
particulares do conteúdo da disciplina e as ferramentas pedagógicas em que os
problemas ou questões serão organizados, representados e adaptados para diversos
interesses e habilidades, a fim de que o conhecimento a ser trabalhado com os alunos
possa ser o mais compreensível possível.
Para (SHULMAN, 1986), a estrutura teórica das ações educativas de
professores devem envolver três categorias de conhecimento do conteúdo do seu
p ró p rio conhecimento: (i) o conhecimento do conteúdo de um assunto da matéria
a ser ensinada, ou seja, quais conteúdos são centrais ou periféricos para o mesmo
tema; (ii) o conhecimento do conteúdo pedagógico da ação de ensinar; e (iii) o
conhecimento do currículo no qual se integram os assuntos específicos,
caracterizando os materiais de instrução e os materiais alternativos na elaboração
do ensino específico a ser realizado.
Para Shulman, a sistematização do conhecimento é essencial para a
compreensão dos conteúdos, pois o professor apresentará autonomia intelectual para
a produção de seu próprio currículo, instituindo-se como o mediador entre o
conhecimento historicamente produzido e o escolar reelaborado e relevante socioculturalmente (DA SILVA, 2010).
A organização da sistematização do conhecimento conhecido como Modelo de
Raciocínio Pedagógico e Ação (MRPA) (DA SILVA, 2010; DE GOES, 2014; GIROTTO
JUNIOR, 2011) decorre de um ciclo de raciocínio, ação, raciocínio, que envolve
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atividades de compreensão, transformação, instrução, avaliação, reflexão e nova
compreensão.

FIGURA 1: MODELO DE RACIOCÍNIO PEDAGÓGICO E AÇÃO (MRPA) PROPOSTO POR
SHULMAN (1987) E ADAPTADO DE SALAZAR (2005)

FONTE: (DE GOES, 2014)

Nesse sentido, a sistematização pedagógica confere ao processo as
características específicas nas formas de representação dos saberes dos professores
em relação às diversas categorias de conhecimento e na transformação do conteúdo
específico da disciplina, dinamizando a teoria e prática em um conteúdo e tornando o
ensino mais acessível à aprendizagem.
Assim, a sistematização pedagógica direciona, segundo (DA SILVA, 2010), a
preparação, a representação, a seleção instrucional e a adaptação do material, isto é,
“o conhecimento pedagógico do conteúdo é o conhecimento sobre como ensinar um
conteúdo ou tópico a um grupo específico de estudantes em um contexto específico
(METZLER, 2000; apud GIROTTO JUNIOR, 2011).
A sistematização pedagógica está diretamente associada ao conteúdo
específico a ser trabalhado, levando em consideração as dificuldades dos alunos
nesse conteúdo, o contexto, as estratégias instrumentais, os modos de avaliação, o
currículo e os objetivos, entre outros (FERNANDEZ, 2015).
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Essas ações permitem a elaboração de um plano ou um conjunto de estratégias
para a realização da aula. A importância da relação intrínseca desses dois fatores é
apresentada por (FERNANDEZ, 2015):
“Quando Shulman utiliza a expressão Conhecimento Pedagógico do
Conteúdo ao invés de saberes, está realmente igualando o status do que o
professor produz na prática (PCK) aos conhecimentos que são produzidos na
academia e que influenciam e são influenciados pelo PCK. Tais
conhecimentos são os pertencentes à base de conhecimentos –
conhecimento do tema, conhecimento pedagógico e conhecimento do
contexto, estes sim informados ao professor pela academia”.

Assim, o PCK engloba diversos fatores no processo de ensinar sobre um
determinado tema que compõem o conhecimento científico do professor, ressaltando
“(...) as formas de representações desse conteúdo e quais podem ser utilizadas, as
exemplificações e as analogias, as metodologias que podem ou não favorecer o
aprendizado significativo desse ou daquele conteúdo, considerando os diversos
ambientes educacionais” (GIROTTO JUNIOR, 2011).
A prática docente reflexiva instituída por Shulman ressalta a importância na
formação do professor. Silva destaca este posicionamento pois a “reflexão crítica e
epistemológica do professor sobre as matérias de ensino, defende que o domínio
deste tipo de conhecimento não seja apenas sintático do conteúdo, mas substantivo
e epistemológico” (DA SILVA, 2010). Desse modo, o professor deve se orientar pelo
seu trabalho docente em outras dimensões de ensino (interações na sala de aula,
conversa com outros professores, assuntos e temas de outras disciplinas), pois essas
relações podem ser condicionantes de novas possibilidades de ensino em
contraposição à lógica linear da disciplina.
Silva (DA SILVA, 2010) ressalva que “a práxis educativa constitui, portanto,
uma práxis de aprendizagem contínua que envolve sempre o conjunto de todos os
saberes que o educador possui”, isto é, uma “epistemologia da prática docente requer
uma metodologia e uma teoria que somente poderão ser construídas e/ou recriadas
no próprio processo investigativo da prática pedagógica. Encaminhar o seu trabalho
numa proposta de pesquisa-ação significa, inicialmente, investigar o conhecimento
das teorias implícitas da prática e caracterizar, investigando como se constrói o saber”.
Desse modo, o PCK auxilia os professores a organizar seus conhecimentos e
pensamentos na observação dos conteúdos essenciais para o desenvolvimento de
estratégias que permitem atingir objetivos específicos, modificações específicas
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necessárias para determinadas situações e adaptar práticas que favorecem a
aprendizagem específica de um conteúdo aos seus alunos.
Além disso, na perspectiva do PCK o professor poderá avaliar cuidadosamente
a partir da compreensão do desenvolvimento do aluno em sua aprendizagem, quais
ferramentas o professor utilizará em busca dessa compreensão e, a partir dessa
aprendizagem, observar questões chaves no processo de ensino e aprendizagem
dentro do conteúdo da disciplina, no intuito de continuar suas investigações no
entendimento das conexões do conhecimento e experiências anteriores dos alunos
com a compreensão dos novos conteúdos (GROSSAMN, SCHOENFELD e LEE,
2019, p. 191 – 194).

2.2. A utilização da contextualização histórica e o desenvolvimento da
ciência e tecnologia no processo de ensino e aprendizagem em Química.
A Química é a ciência que estuda as propriedades e a composição dos
materiais. Nessa perspectiva, (MORTIMER, MACHADO e ROMANELLI, 2000)
relaciona os procedimentos que promovam uma diferente perspectiva da estruturação
super sistematizada dos processos de ensino-aprendizagem dos conteúdos de
Química,

da

composição

do

ensino-aprendizagem

de

Química

de

forma

contextualizada que irá organizar o desenvolvimento de seus conteúdos e dos focos
de interesse da Química direcionada onde a aprendizagem da teoria/conteúdo
estabelecerá uma compreensão dialética, com a significação da Química ao aluno em
suas relações sociais atuando no seu aspecto de pensamento/realidade com as
representações
Representacional

do

conhecimento

químico

–

Fenomenológico,

Teórico

e

e os seus níveis de compreensão de ensino - Propriedades,

Constituição e Transformações – na composição de uma abordagem inter-relacionada
em aprender Química.
FIGURA 2: REPRESENTAÇÃO DOS UNIVERSOS E NÍVEIS DE COMPREENSÃO DO ENSINO DE
QUÍMICA E DO CONHECIMENTO QUÍMICO.

FONTE: (MORTIMER, MACHADO e ROMANELLI, 2000)
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Entretanto, as utilizações exclusivas e intrínsecas no processo de ensino e
aprendizagem do conhecimento químico ocasionam dificuldade no processo de sua
aprendizagem, pois segundo (ELY, LINDNER, et al., 2013) ocasionam:
•

A Química como ciência, é formal por sua própria natureza e os alunos
do Ensino Médio não agem nesse nível, transformando a abordagem
tradicional incompreensível à aprendizagem desses alunos;

•

Sem significado nos conceitos teóricos, tendo que ser memorizados um
conjunto de abstrações para certos momentos de avaliação;

•

Repetições de inúmeros exercícios até que aprendem a executá-los;

•

Dificuldade na linguagem e no nível de abstração ao trabalhar com
entidades de dimensões extremamente pequenas e, com isso,
dificuldade na aprendizagem de modelos.

Em torno dessas dificuldades, a contextualização dos processos de ensino e
aprendizagem em Química proporciona a elaboração e construção de significados na
medida em que relaciona situações vivenciadas e valorizadas de forma não redutiva,
a partir do cotidiano, a contextualização a partir da abordagem CTS (Ciência,
Tecnologia e Sociedade), a contextualização a partir de aportes da história e da
filosofia das ciências (WARTHA, DA SILVA e BEJARANO, 2013).
Segundo (POZO e CRESPO, 2009, p. 47):
“(...) as concepções atuais sobre a natureza e a epistemologia da ciência
(Duchsl, 1994; Giere, 1988; Thargard, 1992) colocam, cada vez mais, o
acento em que o conhecimento científico também é um conhecimento
histórico e social, uma forma socialmente construída do conhecer e, portanto,
afirmam que a ciência não pode ser ensinada sem essa dimensão processual
ou procedimental”.

“A própria história mostra o avanço dos conhecimentos por aproximações
sucessivas, através de rupturas e retificações que integram as conquistas anteriores
e alteram a visão do mundo. Explicita essas rupturas. Por exemplo, é possível
perceber que a generalização não depende de uma simples indução a partir do real,
mas da elaboração de um modelo teórico que permita entender os fatos observados
e fazer previsões” (BORGES, 2011).
A abordagem histórica oferece uma perspectiva de aprendizagem, pois propicia
ao estudante uma construção ativa do seu conhecimento. Nesta prospectiva, os
estudantes vão construindo suas representações mentais do mundo, que são
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interpretadas por novas situações, bem como podem conduzir a ações efetivas de sua
aprendizagem, atingindo cada vez mais a relação de ideias e experiências
(MORTINER, 1992).
A partir dessa forma de organização, a articulação epistemológica8 dos
conteúdos integra-se à historicidade da ciência permitindo “vincular o conhecimento
científico ao contexto que é engendrado, fazendo-se fundamental para o
entendimento de sua dinâmica” (LEAL, 2010, p. 55).
Segundo (MORTINER, 1992), a aplicação desse perfil epistemológico consiste
em desenvolver parâmetros evolutivos de conhecimentos químicos em relação à
história da ciência e à estrutura cognitiva do aprendiz, isto é, “caracterizar a ciência
como um processo e não como um produto concluído, com seus modelos e teorias, e
que na transitoriedade histórica e cultural existem relações entre a produção
tecnológica e a organização social e, portanto, o compromisso da ciência com a
sociedade” (POZO e CRESPO, 2009, p. 21).
Com isso, o processo de ensino-aprendizagem de Química consiste em que o
aluno parta de conceitos realistas alternativos, do seu cotidiano, que interferem
diretamente na aquisição dos seus conceitos científicos. A associação do movimento
histórico-científico permite que o aluno possa desmistificar a construção da Química
como ciência estática, imutável, tão peculiar à filosofia positivista, observando a
relação entre a Química clássica e a Química moderna.
“A análise do processo histórico do desenvolvimento da ciência, pode auxiliar
ao estudante a dar significado ao conhecimento químico, ao vislumbrar as questões
que motivaram a proposição de conceitos e do olhar característico que o químico lança
sobre a realidade” (DOS SANTOS e PORTO, 2013), contribuindo à estimulação da
visão crítica da ciência como apontado por (DOS SANTOS e SCHNETZIER, 1996):
“Um outro objetivo importante destacado pelos educadores é apresentar ao
aluno uma concepção de ciência como um processo em construção. Tal
concepção enfatiza, também, o papel social da ciência, o qual é melhor
compreendido quando se leva em conta o seu caráter histórico”.

Dentro desse processo de construção do conhecimento histórico, a
contextualização busca motivar os alunos e potencializar o processo de ensino-

Neste sentido, entende-se por epistemologia como sendo “estudo dos postulados, conclusões e
métodos dos diferentes ramos do saber científico, ou das teorias e práticas em geral, avaliadas em sua
validade cognitiva, ou descritas em suas trajetórias evolutivas, seus paradigmas estruturais ou suas
relações com a sociedade e a história” (CORREIA, 2003).
8
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aprendizagem, permitindo o questionamento dos alunos sobre porque precisam
aprender Química, permitindo a significação desse conhecimento, bem como a leitura
mais crítica do mundo físico e social para exercer melhor a sua cidadania (DE
OLIVEIRA, et al., 2017). A partir dessas elucidações (DE LIMA, 2012) afirma que:
“(...) explorando os fatos que levaram à produção desse conhecimento ao
longo da história, e por isso mostrando o seu aspecto essencialmente
dinâmico, essa metodologia busca superar o ensino tradicional e dogmático
ainda bastante arraigado nas escolas. Estratégias que estimulem a
curiosidade e a criatividade dos estudantes, despertando sua sensibilidade
para a inventividade e compreendendo que esta ciência e seus
conhecimentos permeiam a sua vida, estando presente nos fenômenos mais
simples do seu cotidiano” (ASTOLFI, 1995).

2.3. A compreensão do desenvolvimento histórico da CTS (Ciência,
Tecnologia e Sociedade) como ferramenta de contextualização no
processo de ensino-aprendizagem em Química.
A sobrevivência dos seres humanos decorre da transformação da natureza pela
ação de um esforço coletivo conforme a época e o lugar, desenvolvendo e aprendendo
o uso de tecnologias e assim “fazendo história”. À medida que a necessidade do
trabalho a ser realizado pela sociedade se modifica, transforma-se no mesmo instante
no ser humano a forma de agir, de ser, de pensar e agir conforme cada cultura,
caracterizando-se como condição de humanização e instrumento de liberdade porque,
“é pelo trabalho que o homem viabiliza a realização de seus projetos (e desejos) no
mundo, ao mesmo tempo que se torna propriamente humano” (ARANHA, KUPTAS,
et al., 2008, p.23).
Ao longo da história o homem sempre esteve em busca de instrumentos que
diminuíssem a utilização de sua força muscular. A domesticação dos animais, o uso
do plantio, o trabalho artesanal e as revoluções industriais constituem a criação de
tecnologias para a realização das necessidades e desejos da humanidade. “A ciência
e a técnica, que multiplicaram o potencial humano de atuação sobre a realidade
cósmica e social, nasceram e se desenvolveram a partir dessa capacidade
fundamental do homem, a que chamamos de trabalho” (DE SOUZA, 1984).
Assim, o processo de produção do conhecimento que caracteriza a ciência e a
tecnologia

constitui

uma

atividade

humana,

socialmente

determinada

que

efetivamente se incorpore no universo de suas representações sociais e se constitua
como cultura (ARANHA, KUPTAS, et al., 2008).
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Nos dias atuais, o conhecimento e a demanda formativa são extremamente
rápidas e, por isso, é essencial que os futuros cidadãos sejam eficazes e flexíveis nos
procedimentos e capacidades de aprendizagem, de maneira a permitir a adaptação
desse novo contexto.
A estrutura conceitual do CTS (Ciência, Tecnologia e Sociedade) segundo
(DOS SANTOS e MORTIMER, 2002) é composta dos conceitos:
“(...) científicos e tecnológicos, processos de investigação e interações entre
ciência, tecnologia e sociedade. A aquisição de conhecimentos científicos e
tecnológicos enfatizaria aspectos relacionados ao interesse pessoal, à
preocupação cívica e às perspectivas culturais. Os processos de investigação
científica e tecnológica propiciariam a participação ativa dos alunos na
obtenção de informações, solução de problemas e tomada de decisão. A
interação entre ciência, tecnologia e sociedade propiciaria o desenvolvimento
de valores e ideias por meio de estudos de temas locais, políticas públicas e
temas globais. Nesse sentido, consideramos relevante discutir que visões os
currículos CTS apresentam sobre ciência, tecnologia, sociedade e suas interrelações”.

Com isso, o currículo CTS direciona a “uma integração de educação científica,
tecnológica e social, em que os estudo científicos e tecnológicos são estudados
considerando os seus aspectos históricos, éticos, políticos, socioeconômicos (...)
propiciando o domínio cultural dentro da sociedade tecnológica, em que a linguagem
científica se constitua uma ferramenta cultural na compreensão da cultura moderna”
(DOS SANTOS, 2011).
O advento do desenvolvimento da Química é, historicamente, paralelo ao
desenvolvimento de novas tecnologias dentro da própria Química e de outras ciências
coirmãs (como a física e a biologia). O movimento CTS permite a busca de “uma
diminuição da distância do mundo abstrato das disciplinas científicas ensinadas na
escola e as experiências cotidianas dos alunos” (LEAL, 2010, p. 48), bem como os
efeitos históricos no crescimento da ciência e da tecnologia.
Nesse

sentido,

a

ciência

associada

à

tecnologia

direciona-se

ao

desenvolvimento histórico da sociedade. No caso dos objetivos do ensino de Química,
deve-se relacionar outros aspectos inerentes a produção e utilização da Química
como, por exemplo, as relações de produção dos produtos químicos usados no
cotidiano e o seu mercado consumidor, a atuação do químico no desenvolvimento de
novos produtos e o mercado de trabalho, entre outros.
Os processos químicos envolvidos e os aspectos ambientais, políticos,
econômicos, éticos, sociais e culturais relativos, estão engajados dentro dos currículos
nas inter-relações entre explicação científica, planejamento tecnológico e solução de
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problemas e tomada de decisão sobre temas práticos de importância social (DOS
SANTOS, SILVA, et al., 2009).
O enfoque CTS proporciona a utilização da contextualização “socio-histórica
dos conceitos estudados, procurando dar sentido aos conteúdos introduzidos e
evidenciar o processo de construção do conhecimento científico, de forma que o aluno
identifique que existem limitações na atividade científica e identifique o seu papel na
sociedade” (DOS SANTOS, SILVA, et al., 2009) e também da interdisciplinaridade,
corroborando para a aproximação dos estudantes dos conteúdos a serem aprendidos
em relação ao desenvolvimento da sociedade e se desvinculando da artificialidade
dos conteúdos escolares e dos livros didáticos, como descrito por (RICARDO, 2007):
“(...) ao terminar a situação didática no qual o assunto ou problema foi
trabalhado em sala, acaba também o sentido dos saberes envolvidos. Em
alguns casos, pode haver uma tentativa de aproximação, mas não vai além
de ilustrações ou motivações. (...) A educação CTS ou CTSA e a ACT
(Alfabetização, Científica e Tecnológica) estariam bem mais próximas das
três grandes competências e, por conseguinte, da realidade vivida pelos
educandos, professores e escola”.

Neste direcionamento, o CTS proporciona ao estudante pensar a “própria
natureza da ciência e de seu papel na sociedade (ibid) e, neste sentido, a abordagem
histórico-filosófica do ensino de ciências torna-se um elemento indispensável para o
CTS” (MAMEME e ZIMMERMANN, 2005).
O processo de ensino e aprendizagem no enfoque CTS promove a formação
crítica do indivíduo, como ressaltado por (BOUZON, BRANDÃO, et al., 2018):
“No espírito desse movimento está o desejo de oferecer, através da educação
científica, uma visão mais autêntica da ciência e da tecnologia em seu
contexto social, distantes de imagens mitificadas e tendenciosas
(cientificismo e tecnocracia), ao mesmo tempo em que se reconhece a
tecnologia como uma atividade diferente, integrada e equiparável com a
ciência, e não só como mera ciência aplicada” (MANASSERO E VÁSQUEZ,
2001, p. 16).

A utilização da perspectiva CTS/CTSA “não esvazia a escola dos saberes
teóricos, conceitos e modelos, nem os dilui em generalidades, ao contrário, exigir-seá maior profundidade dos temas escolhidos para o estudo” (RICARDO, 2007).
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3 METODOLOGIA
3.1. PCK como ferramenta de organização da atividade de ensino e
aprendizagem: características teóricas-metodológicas e apropriação para
a pesquisa.
Os modelos de ensino são representações criadas com o objetivo de subsidiar
os alunos a aprenderem algum aspecto do modelo curricular (LIMA e NUÑES, 2013).
O modelo PCK desenvolvido por Shulman direciona-se à valorização do
conteúdo

específico

na

utilização

de

processos

pedagógicos

específicos

(FERNANDEZ, 2015) e os processos de ensino que se originam do conhecimento dos
professores e dos conteúdos específicos para que sejam transformados em
procedimentos de ensino e aprendizagem eficazes (DA SILVA, 2010).
Após os estudos de Shulman nas investigações dos conhecimentos dos
professores,

inúmeros

outros

trabalhos

foram

desenvolvidos

por

diversos

pesquisadores. Entre eles, os teóricos Gess-Newsome (1999) propuseram dois
modelos teóricos para tentar explicar a formação e o desenvolvimento do PCK: o
Modelo Integrativo e o Modelo Transformativo (FERNANDEZ, 2015), (GIROTTO
JUNIOR, 2011), (DE GOES, 2014).
FIGURA 3: MODELOS DE DESENVOLVIMENTO INTEGRATIVO E TRANSFORMATIVO DO PCK

FONTE: (FERNANDEZ, 2015).

Como observado na figura da página anterior, no modelo integrativo ocorre o
desenvolvimento em separado dos conhecimentos para que haja um ponto de
intersecção na ação docente. Entretanto, o modelo transformativo resulta em um novo
conhecimento da transformação dos conhecimentos do tema, pedagógico e do
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conteúdo,9 acarretando em uma menor preocupação sobre esses conhecimentos,
mas principalmente como eles se transformam em uma prática pedagógica (DE
GOES, 2014), (GIROTTO JUNIOR, 2011).
Entretanto, o modelo transformativo propõe ao professor uma síntese de todos
os conhecimentos necessários, integrando o conteúdo, a pedagogia e o contexto
(PEREIRA e FERNANDEZ, 2013).
Por isso, o modelo a ser adotado como parâmetro metodológico de análise
deste trabalho será o modelo transformativo, onde os fatores históricos da
Humanidade, história da ciência e da química realizarão a parte de contextualização
(com a temática dos Produtos Naturais), no movimento de interligação do
conhecimento do tema (entre Química Orgânica e suas respectivas funções
orgânicas) e o conhecimento pedagógico (ações para promover o ensino e a
aprendizagem das funções orgânicas).
FIGURA 4: MODELO TRANSFORMATIVO COM EIXO INTEGRADOR DE CONHECIMENTO
HISTÓRICO.

FONTE: O AUTOR (2018)

Assim o eixo integrador do conhecimento histórico pauta-se na compreensão
do conteúdo teórico a ser desenvolvido na disciplina de Química, na correspondência
9

Conhecimento sintático do conteúdo se refere ao domínio de regras e processos relativos e
conhecimento substantivo e epistemológico quando se refere à natureza e aos significados do
conhecimento, ao desenvolvimento histórico das ideias, ao que é fundamental e ao que é secundário,
nos diferentes modos de organizar os conceitos e princípios básicos das disciplinas (DA SILVA, 2010).
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de um processo de contextualização a partir da correspondência de fatores históricos,
posicionando-se como uma abrangência de situações percebidas, utilizadas,
valorizadas no passado, no entendimento daquilo que existe no agora dentro da
perspectiva da Química, direcionando paralelamente o desenvolvimento de novas
tecnologias com suas consequências na sociedade e apresentando novas
possibilidades de utilização da química em futuros desafios que ela poderá se
confrontar.
Ao mesmo tempo, as ferramentas pedagógicas proporcionarão dentro desse
contexto as estratégias para engajar as ideias fundamentais do conteúdo, atribuindo
a importância no que deve ser ensinado, como esse conhecimento deve ser
organizado e quais as informações anteriores desse conhecimento serão
recuperadas, organizando ideias-chaves sobre a aprendizagem, possibilitando ao
professor uma compreensão do conteúdo e seus padrões subjacentes para os alunos
– como aprende, como e porque aprende (foco no aluno), ambientes que propiciem
uma melhora na aprendizagem e avalia as evidências da aprendizagem – unindo as
ideias em que estão estudando na observação de suas crenças, experiências e
aplicações desse conhecimento, ao propor uma nova leitura de mundo
(BRANSFORD, DARLING-HAMMOND e LEPAGE, 2019, p. 31 ; BRANSFORD,
DERRY, et al., 2019, p. 36, 71).
Dessa forma, a contextualização histórica, promove a discussão da questão e
do valor do conhecimento científico a partir de suas teorias e conceitos, em que a
verdade para compreender o real é possível em um dado momento, apresentando o
caráter progressivo da ciência, que não atingirá a verdade absoluta, mas sim uma
mudança qualitativa na maneira de compreender o mundo, mudança essa que
provoca a reinterpretação e o enriquecimento do conhecimento científico vigente e
suas respectivas relações sociais e culturais (CESAR, 1989).
Dentro dessa abordagem especifica, o PCK promove uma abordagem
qualitativa na preocupação do processo e não especificamente ao produto, pois o
processo de reflexão e nova compreensão do conteúdo trabalhado proporciona o
melhor processo de entendimento dos processos de planejamento didáticos
realizados. (LIMA e NUÑES, 2013).
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Assim, a práxis do professor possibilita praticar a teoria e teorizar a prática
como momentos de um mesmo e único processo em que se desenvolverá:
“(...) atitude crítica em relação à prática pedagógica e aos conhecimentos
historicamente produzidos no sentido de que reflitam como acontece a
articulação entre teoria e a prática na construção do conteúdo da disciplina”
(Silva, 2010).

Dessa maneira, a definição de ensino a partir do PCK ocorre como “(...) uma
profissão, uma propriedade coletiva, comunitária, em que seja possível desenvolver
categorias que se tornem públicas, comunicável e possível de ser pensada a
experiência privada dos professores” (RIBEIRO, 2019).
Nesse sentido, a importância do conhecimento e formação do professor na
ação de seu ensino corresponde na compreensão da natureza multifuncional e
conhecimento da matéria, as suas relações de compreensão conceituais, o
conhecimento curricular e o conhecimento das dificuldades de aprendizagem dos
estudantes (RIBEIRO, 2019).
Assim sendo, o PCK, dentro do panorama do modelo transformativo,
estabelecerá uma metodologia orientada na experiência e na formação dos
professores, que devem focalizar em seu trabalho de pesquisas sobre como as
condições de aprendizagem e as práticas de ensino influenciam o desenvolvimento
da aprendizagem dos alunos e como esses alunos influenciarão essas práticas de
ensino, tendo como elementos de pesquisa (BRANSFORD, DARLING-HAMMOND e
LEPAGE, 2019, p. 19):
•

A pesquisa básica sobre como os alunos aprendem;

•

As estratégias específicas de ensino, sobre o que e como os alunos
aprendem;

•

As práticas de ensino que influenciam a aprendizagem dos alunos;

•

Como o professor aprende a partir das práticas e desenvolvimento da
aprendizagem do aluno.

Em decorrência dos pressupostos anteriores, ao ganhar experiência a partir
dos padrões das repostas dos alunos, o professor começa a entender melhor o
raciocínio e a compreensão do conteúdo da disciplina na perspectiva da organização
do ensino e como representá-los aos alunos em estratégias de aprendizagem que
visam a compreensão desse aluno sobre o conteúdo da disciplina (GROSSAMN,
SCHOENFELD e LEE, 2019, p. 174, 182).
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Nesse tocante elabora-se dentro da perspectiva do modelo transformativo um
constructo de panoramas de um PCK onde o professor deverá pontuar seu trabalho a
partir dos três conhecimentos a seguir: (BRANSFORD, DARLING-HAMMOND e
LEPAGE, 2019, p. 28 - 33)
•

Conhecimento do tema: orienta-se pelas decisões sobre o que ensinar
e o porquê, quando observar e analisar se os alunos estão preparados
para aprender a natureza do conteúdo específico e como dar suporte ao
desenvolvimento do ensino aos professores a partir do currículo;
estabelecer uma compreensão flexível ao tema do conteúdo ligado à
aprendizagem dos alunos; utilizar-se das experiências, atitudes e
expectativas dos alunos em relação ao tema do conteúdo dentro de uma
perspectiva contextualizada social, histórico e cultural como suporte das
ações de ensino-aprendizagem.

•

Conhecimento do Contexto: conhecimento da compreensão do aluno
sobre o desenvolvimento do conteúdo em contextos sociais; conhecer
como os alunos aprendem e desenvolvem o conteúdo e como as suas
experiências possam dar suporte à aprendizagem; observar as crenças,
informações e conhecimentos pré-existentes dos alunos para moldar a
contextualização do conteúdo a ser aprendido; uma aprendizagem
cultural que possa mediar a partir de contextos social, histórico e cultural,
a aprendizagem do conteúdo permeando na influência que os alunos
experimentam e como isso responde e originam sentido ao mundo ao
seu redor (aluno/escola/comunidade/cidade); visualização do sentido do
termo trabalho como um fator de mediação entre o mundo (sociedade)
e o seu próprio mundo e como a ciência e a tecnologia impacta
diretamente nas ações na sociedade;

•

Conhecimento Pedagógico: a partir de decisões curriculares criar
estratégias de aprendizagem, objetivos e adaptar aos seus alunos desde
a avaliação, seleção de materiais, elaboração, sequenciamento de
tarefas, trabalhos e atividades para os alunos em suas necessidades de
aprendizagem, tendo um pensamento do conteúdo de ensino de forma
contextualizada que possa promover um sentido amplo de compreender
o objetivo social da educação; ter conhecimento de estratégias
instrucionais que permitam o processo de ensino-aprendizagem de
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forma coletiva aos alunos no direcionamento de uma aprendizagem
contextualizada em que o aluno possa utilizar esse recurso com os seus
pares; ter o processo de avaliação formativa como estratégia na
observação da forma de pensar do aluno em sua progressão de sua
aprendizagem, tendo o retorno do professor de como eles entendem ou
entendem errado os assuntos específicos; elaborar estratégias que
orientem os alunos na construção de sua própria aprendizagem;
idealizar uma gestão da sala de aula que promova um ambiente positivo,
com um ensino envolvente e motivador a partir da formação de grupos
de aluno, originando a oportunidade de trabalharem juntos de maneira
produtiva mediante uma estruturação de atividades e interações para
que sejam ordenadas, intencionais e baseadas em entendimentos
comuns dentro do tempo de aprendizagem.
Com isso, esboça-se aqui uma elaboração metodológica dentro da perspectiva
do PCK a partir da formação, experiência e pesquisa do professor, para que ele possa
organizar uma estrutura conceitual que permita aumentar continuamente seus
conhecimentos e habilidades em moldar a aprendizagem dos alunos em práticas de
ensino que corroborem em fornecer diversas representações e que ofereçam suporte
para a aprendizagem do conteúdo.
A partir dessa metodologia, foi elaborado um modelo de PCK que possibilitará
o ensino de química orgânica, mais especificamente no processo de ensino e
aprendizagem em funções orgânicas em um movimento multifuncional: pelos
processos de conceituação, de contextualização (dentro das características
históricas, tecnológicas e questões socio-científicas que propiciam os princípios
fundamentais de química em processos e produtos utilizados no dia-a-dia, tornandoos mais significativos) e pedagógicas. A figura 5 representa a articulação desses
fatores a serem desenvolvidos no trabalho.

28

FIGURA 5: ORGANIZAÇÃO DE UM PCK DE PROCEDIMENTO TRANSFORMATIVO PARA O
ENSINO DE QUÍMICA

FONTE: O AUTOR (2020)

Nesse desenvolvimento, o processo de contextualização irá se colocar como
uma contraposição lógica de uma prática pedagógica linear da disciplina em sua forma
clássica (exposição do conteúdo em sala de aula) para uma transposição de? através
do modelo transformativo, para que possa extrapolar a dimensão meramente
conceitual levando à sala de aula uma abordagem historicamente universal (Produtos
Naturais), vinculadas a um conjunto de práticas e conhecimento do mundo natural, do
domínio científico e tecnológico objetivando uma perspectiva de uma formação mais
cidadã.
Não obstante, a atuação dos recursos na elaboração do modelo de PCK
regulariza as estratégias de ensino usada para desafiar os alunos a mover-se
gradualmente em direção a um maior entendimento dos conteúdos no qual não seriam
capazes de alcançar sem assistência, em que o professor elabore um repertório
pedagógico que forneça apoio ao desenvolvimento para o conteúdo específico que
ensinam (GROSSAMN, SCHOENFELD e LEE, 2019, p. 185, 191).
Portanto, o eixo integrador de conhecimento deverá promover nos alunos
certos valores relacionados com a natureza da ciência e suas implicações sociais e
também relacionar as atividades do aluno para com seus colegas, professores, a
sociedade em um direcionamento adequado da natureza da ciência com a construção
social do conhecimento.
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3.2. Abordagem e recursos metodológicos para o processo de ensino e
aprendizagem com o eixo integrador do conhecimento químico: os
Produtos Naturais.
A utilização de procedimentos estratégicos permite ao estudante realizar a
construção do seu conhecimento inserindo-o como um dos principais responsáveis
pela sua própria formação. Essas estratégias de ensino e aprendizagem necessitam
do domínio de técnicas que dela fazem parte, ou seja, as estratégias são compostas
por técnicas.
Assim, (POZO e CRESPO, 2009, p.47) descreve as estratégias como sendo “o
uso deliberado e planejado de uma sequência composta de procedimentos, dirigida a
alcançar uma meta estabelecida”.
Os componentes necessários para a realização desses procedimentos
estratégicos são (POZO e CRESPO, 2009, p. 47):
a) Meta-conhecimento: reflexão consciente na seleção e no planejamento dos
procedimentos mais eficazes em cada caso, controle de sua execução e
avaliação do êxito ou fracasso obtido com a aplicação da estratégia;
b) Conhecimentos Temáticos Específicos: conhecimento não apenas verbal, mas
também um conhecimento conceitual ou uma compreensão dessa área;
c) Estratégias de Apoio: processos auxiliares que apoiam o aprendizado,
melhorando as condições materiais e psicológicas em que ele ocorre;
d) Processos Básicos: desenvolvimento ou progresso na aquisição de
determinados conhecimentos necessários para a aplicação de uma estratégia
ou para o uso de certas técnicas ou habilidades.
A partir desses caminhos abordados, a dinâmica de desenvolvimento das
estratégias das ações planejadas na execução configura-se como:
a) Debates e Argumentação: utilização de textos relacionados com o processo
histórico contextualizando os temas a serem trabalhados, da química dos
Produtos Naturais nos seus diversos aspectos, oferecendo aos alunos a
oportunidade de expor e refletir sobre suas ideias prévias a respeito de
fenômenos e conceitos científicos, possibilitando um potencial atitudinal na
convivência e cooperação interpessoal na disponibilidade de ideias e posições
individual e de seus pares, em um processo de relação de ensino-aprendizagem
coletiva, além de aprenderem um novo gênero discursivo, o gênero científico
escolar.
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b) Estudo das Funções Orgânicas: caracterização das substâncias orgânicas em
consideração aos grupos funcionais presentes nas moléculas do texto. O grupo
funcional caracteriza o comportamento químico dessa substância, determinando
as suas propriedades físicas e químicas.
c)

Experimentos, Mapa Conceitual e Procedimento Lúdico: os experimentos, como
elementos próprios da constituição da história do desenvolvimento da Química,
promove uma estratégia “para a articulação dos aspectos empíricos, teóricos e
representacionais, tanto para o aprofundamento de laços quanto para a
produção de conflitos e rupturas” (LEAL, 2010, p.78); os mapas conceituais
promove estratégia que atribuirão significados a conceitos e relações entre
conceitos

de

um

corpo

de

conhecimentos

“apresentando

sistemas

contextualizados mais amplos como atividades químicas e problemas
socioambientais, aspectos socioculturais e técnico-científicos, etc.” (LEAL, 2010,
p.85); por fim os procedimentos lúdicos atuam na estratégia de auxiliar na
sistematização do conhecimento do estudante permitindo que ele aprenda
durante o jogo (MESSEDER NETO e DE MORADILLO, 2015).

FIGURA 6: PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES METODOLÓGICAS

Debates e
Argumentações

Estudos das
Funções
Orgânicas

Experimentos,
Mapa
Conceitual,
Procedimento
Ludico

FONTE: O AUTOR (2018)
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“Os Produtos Naturais são caracterizados a partir de sua precedência histórica
em decorrência da produção de substâncias químicas, produzidas por plantas e
microrganismos, que influenciaram a história humana e como estas direcionam a
economia mundial e os impactos em nosso cotidiano” (FIRN, 2010, p.10).
A química de Produtos Naturais é a subárea mais antiga da Química Orgânica
(BERLINK, BORGES, et al., 2017). Nesse processo, os Produtos Naturais
proporcionaram o desenvolvimento histórico das civilizações desde a utilização de
recursos naturais na medicina, no controle de pragas e em mecanismos de defesa,
utilização para pintura dos corpos e cabelos como modo de comunicação, escritas e
pinturas de cavernas, finalidades estéticas, religiosas, gomas e essências (VIEGAS
JR, BOLZANI e BARREIRO, 2006), (ALMEIDA, MARTINEZ e PINTO, 2017),
direcionando a contextualização dos procedimentos estratégicos e metodológicos a
serem analisados e identificados nessa pesquisa.
Atualmente a química de Produtos Naturais vive o seu segundo apogeu, de
maneira tão extensa e intensa que esta ciência praticamente teve que ser
“desmembrada” em tópicos como química biológica, biologia química e química bioorgânica, para além de suas especialidades mais reconhecidas, a fitoquímica e a
farmacognosia (BERLINK, BORGES, et al., 2017).
Para a implementação dessas ideias será proposto a utilização de textos
integradores de conhecimento, ou seja, textos contextualizados com a temática dos
Produtos Naturais que apresentaram os aspectos históricos, sociais, culturais,
econômico, de saúde, meio ambiente e técnico/tecnológico voltados ao processo de
ensino/aprendizagem das funções orgânicas que se encontram no apêndice A.
As bases dos textos foram extraídas em sua totalidade da compilação de
artigos encontrados no livro Química Hoje (IVANISSEVICH e PINTO, 2012), bem
como os demais assuntos apresentados através de livros didáticos, artigos de outras
revistas e sites da web, que também foram extraídos em partes para a produção
desses textos. Todos esses referenciais se encontram nas respectivas bibliografias
de cada texto produzido.
Os textos estão voltados para o auxílio do processo de ensino-aprendizagem
das

funções

orgânicas

com

a

representação

de

estruturas

moleculares

contextualizadas dentro da temática dos produtos naturais na viabilização da
apropriação do conhecimento curricular desse ensino de Química.
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A estrutura textual é organizada em quatro partes em sinergia contextual
abrangendo:
•

A relação histórica dos produtos naturais e as moléculas orgânicas e
suas respectivas funções;

•

Química em Ação: os aspectos CTS relacionados ao estudo das funções
orgânicas relacionados aos aspectos históricos;

•

Curiosidades: informações que irão complementar o assunto;

•

Construindo o seu próprio vocabulário: espaço destinado à captação de
palavras ou termos através de um dicionário físico/virtual que
possibilitem a melhor compreensão do texto.

Os textos serão utilizados na seguinte ordem:
•

A História dos Produtos Naturais na Odisseia Humana: neste texto é
apresentado o que são os produtos naturais e suas utilizações ao longo
da história da humanidade e, paralelamente, com as estruturas
moleculares conhecidas desses produtos naturais, questões de
preocupação com a preservação dessas fontes naturais para a utilização
racional desses recursos e seus aspectos econômicos e culturais; aqui
caberá o desenvolvimento do conteúdo curricular correspondente a
introdução ao estudo da química orgânica e da classificação das cadeias
carbônicas.

•

A poesia da fermentação e da produção de bebidas alcoólicas: nesse
texto descreve-se o desenvolvimento em movimento histórico da
molécula do etanol em seus diversos produtos, abrangendo questões da
produção industrial desses produtos e seus impactos econômicos,
questões de fatores em relação à saúde e a ingestão das substâncias
alcóolicas; o desenvolvimento do conteúdo será o estudo das funções
orgânicas álcool, fenol e enol.

•

Há algo no ar: aqui será explorada a química dos perfumes ao longo da
história e a produção de substâncias orgânicas sintéticas em relação aos
produtos naturais dessas substâncias e seus fatores industriais e
econômicos, bem como outras substâncias que apresentam odores
conhecidos e utilizados; serão desenvolvidos os conteúdos das funções
dos aldeídos, cetonas e ácidos carboxílicos.
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•

Química e Religião: nesse último fascículo será abordado o
conhecimento das religiões sobre o uso dos produtos naturais e a
construção cultural ao longo da história dessas relações, ressaltando a
importância desses conhecimentos para o desenvolvimento de diversos
medicamentos e seus fatores econômicos/industriais; estudo das
funções orgânicas dos éteres, ésteres, aminas e amidas.

Já o estudo dos tióis ou mercaptanas será realizado ao final com a utilização
de todos os textos que apresentem esse grupo funcional.
A utilização dos textos será estabelecida mediante a divisão dos alunos em
grupos (cada grupo terá um nome específico que os próprios irão estabelecer) de seis
componentes em relação as etapas do plano de aula a seguir.
FIGURA 7: AS AÇÕES DO PLANO DE AULA COM O TEXTO INTEGRADOR DE CONHECIMENTO
(SEQUÊNCIA DE 1 A 7).

FONTE: O AUTOR (2020)

Inicialmente, na etapa 1, o professor estabelecerá, com antecedência de uma
semana, uma perspectiva do tema geral vinculado aos textos integradores a partir da
temática dos Produtos Naturais que será abordado, solicitando aos alunos que
realizem uma pesquisa sobre o assunto.
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Após esse período, os grupos serão formados e, com a organização do
professor, será estabelecido a exposição da pesquisa dos alunos.
Na etapa 2, espera-se evidenciar os conhecimentos prévios que os alunos
tragam como respostas a determinadas hipóteses e suposições sobre o assunto
pesquisado a fim de que, em torno dessas contribuições, o professor possa
estabelecer a partir da leitura futura do texto, um campo visual onde poderá interligar
suas informações ao conteúdo a ser desenvolvido, no sentido de ampliar o
conhecimento ou de resolver situações que os alunos considerem interessantes,
ocasionando a perspectiva de um garantir significância e funcionalidade da
aprendizagem dos conteúdos específicos.
Nessa etapa da aula – etapa 3 – o professor estipulará o tempo necessário para
que os alunos leiam uma parte do texto delimitando até um ponto e que os mesmos
possam discutir entre eles essas partes. Nesse ponto, espera-se que a leitura possa
coagir os alunos a questionar seus conhecimentos e reconsiderar, ou não, as
interpretações realizadas anteriormente.
Assim, dentro desse intervalo de tempo, o professor poderá preparar os
recursos oportunos para o desenvolvimento dos conteúdos em questão, tendo como
base as estruturas correspondentes para o processo de ensino das funções orgânicas
apresentadas no texto.
Após o término do período estabelecido, a etapa 4 corresponderá ao momento
fundamental para entrelaçar o processo de contextualização ao incentivo da
construção do significado do conteúdo, uma vez que que o professor irá intervir na
dinâmica do processo a fim de que a participação e a explicitação dos pensamentos
dos alunos possam oferecer a construção do conhecimento seja realizada por todos,
no direcionamento da apresentação do conteúdo que, de certa forma, encontra-se
explícito nas estruturas apresentadas no texto.
Na etapa 5, o professor desenvolverá o conteúdo especifico com as
particularidades das funções orgânicas em questão. Dentro dos parâmetros a serem
realizados, a identificação dos grupos funcionais, a estruturação e a nomenclatura das
cadeias carbônicas e suas propriedades físico-químicas serão aspectos trabalhados
nesta etapa.
Aqui ressalva-se que o desenvolvimento gradual dos conceitos anteriores –
ligações químicas, estruturas de Lewis e forças intermoleculares – anteriormente
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realizados, devem ser recapitulados e observados a sua importância, pois estão
promovendo um novo nível de racionalização e percepção das substâncias químicas.
Não obstante, a utilização de outras estruturas orgânicas que promovam um
processo de contextualização, buscando pontos de ancoragem ao conteúdo, com
utilizações e aplicações de situações reais, contribuirão para estabelecer relações
entre os conceitos e os conteúdos, possibilitando a compreensão da estrutura
molecular e a compreensão das propriedades das substâncias químicas e seus
respectivos materiais.
Consequentemente, a etapa 6 pauta-se no início da elaboração de um mapa
conceitual que promoverá, paralelamente ao auxílio do professor quando solicitado
pelo aluno, onde esse, individualmente, irá construir o estabelecimento das relações
do conteúdo que poderão ser relacionadas com as novas relações trazidas nas
leituras/discussões do texto como elemento constitutivo da elaboração do
conhecimento científico – o aprendizado do conteúdo – como fator importante no
tratamento dos impactos reais na perspectiva socio-histórico-cultural.
Assim, o mapa conceitual terá a visualização para o professor como um modelo
de desenvolvimento do conteúdo de aprendizagem do aluno, isto é, a sistematização
das diversas ações em que ele compreendeu observando a partir da elaboração
dessa ferramenta, o conhecimento adquirido nesse processo em sua elaboração
pessoal (avaliação formativa e diagnóstica).
Ao mesmo tempo, o mapa conceitual será um instrumento de avaliação dos
textos integradores de conhecimento na medida em que essas formas de atividades
estão colaborando na apropriação dos conteúdos e contribuindo na elaboração de
esquemas explicativos que poderão nortear a uma nova leitura de mundo, isto é,
demonstrar as competências do domínio do conteúdo aprendido de uma forma mais
integral e cidadã.
Por fim, a etapa 7 corresponderá na realização de atividades como resolução
de exercícios do livro didático presente na sala de aula, com a correção dos mesmos
no dia da aula, e tendo como tarefa a leitura final do texto, a entrega em uma folha
separada das demais estruturas presentes no texto com o reconhecimento das
funções orgânicas conhecidas e a finalização do mapa conceitual.
Após o término de cada ciclo representado anteriormente, será discutido na
próxima aula, a leitura final dos textos, as possíveis pesquisas realizadas sobre o
assunto,

entre

outros,

a

fim

de

ocorrer

uma

troca

de

novas
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informações/conhecimentos na elaboração do mapa conceitual do assunto – estrutura
esta que poderá ser modificada a qualquer instante pelo aluno.
Dessa forma, o eixo integrador do conhecimento para este específico ensino
de química tentará abranger aquilo que se deve ser ensinado dentro da proposta
curricular permitindo a integração, diferenciação, em consonância com a formação de
um cidadão crítico e atuante na sociedade como representado na figura a seguir.
FIGURA 8: MODELO DE PROPOSIÇÃO DE ENSINO E APRENDIZAGEM EM QUÍMICA A PARTIR
DO EIXO INTEGRADOR DE CONHECIMENTO.

FONTE: O AUTOR (2020)

Dentro dessa perspectiva, o desenvolvimento para a aprendizagem do
conteúdo da disciplina de Química deverá se pautar de uma proposta em abordar
diversos contextos que, partindo de suas contribuições históricas, sociais, filosóficas,
culturais, éticas e tecnológicas, promovam a orientação do ensino-aprendizagem de
Química.
Nesse sentido, a perspectiva histórica perpassa no desenvolvimento da
sociedade nas utilizações de diversas substâncias químicas em diversos períodos
históricos impactando nos contextos sociais, morais, espirituais e culturais, em cujo
meio se encontram caracterizando ao final, os significados de nossa história cultural.
Dessa forma, o desenvolvimento do conhecimento e entendimento da Química
auxilia a compreensão dessas substâncias químicas, potencializando as suas
utilizações, em uma vertente que resulta no avanço da sociedade ou não, isto é, na
escrita de sua própria história.
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Assim a abordagem dos Produtos Naturais direciona a seleção de fontes e
materiais que proporcionará as perguntas a serem construídas dentro das estruturas
orgânicas que remeterão ao estudo de suas respectivas funções e suas
características de forma pedagógica, isto é, “produzir uma história simplificada que
lance luz sobre a matéria, mas que não seja uma mera caricatura do processo
histórico” (MATTHEWS, 1995).
Desse modo, a perspectiva CTS contribuirá no sentido de que o ensino do
conteúdo de química seja contextualizado para o entendimento do mundo natural
(conteúdo científico – a teoria a ser desenvolvida) com o mundo construído
historicamente pelo homem (tecnologia

– conhecimento para atender as

necessidades sociais) e o seu mundo social e cultural cotidiano.
Na medida que ocorra o desenvolvimento desse panorama CTS, espera-se a
promoção do processo de ensino do conteúdo nas relações com as experiências já
vivenciadas dos alunos e a percepção de suas utilizações em sociedade, na direção
de não reduzir a aprendizagem de química à memorização de conceitos e aplicação
de formas.
Dessa forma, a realização da movimentação histórica dos Produtos Naturais
em paralelo com a dinâmica CTS possibilitará ao professor se pautar sob a forma de
um ensino interdisciplinar, em que o conhecimento químico e a aprendizagem de seu
conteúdo ocorrerá a partir de uma perspectiva social, histórica e cultural, onde os
temas unificadores terão função de explorar a interligação dos fatores históricos e da
CTS para a ancoragem da aprendizagem do conteúdo em Química – nesse caso das
funções orgânicas – de modo que esse desenvolvimento possa proporcionar aos
alunos uma maior importância no conhecimento e interpretação dos produtos
químicos e como eles interagem em nosso cotidiano.
Nesse contexto, os aspectos relacionados ao conhecimento químico se
decorrerão da ação da parte fenomenológica que corresponde aos Produtos Naturais,
em seus aspectos de interpretação na materialidade da utilização das substâncias,
permeadas em seus significados sociais nas estruturas conceituais explicativas a nível
teórico, que corresponderá aos modelos das ligações químicas que constituem a
visualização das moléculas, no sentido de amplificação do significado das substâncias
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analisadas e as suas representações em linguagem específica da Química (símbolos
dos elementos químicos e fórmulas das estruturas moleculares).
Não distante, os focos de interesse em Química permeiam na mediação do
ensino de Química em interação no avanço apropriado aos conceitos e os conteúdos
estudados de forma mais sólida e flexível, a partir da perspectiva contextualizada dos
Produtos Naturais de forma interdisciplinar, que promoverá o afastamento da
fragmentação dos conteúdos de Química no sentido do uso das substâncias e dos
materiais na perspectiva de suas propriedades, constituições e transformações
correspondentes ao modelo atômico-molecular.
Portanto, o eixo orientador do conhecimento irá propor a reorganização dos
processos das abordagens dos aspectos do conhecimento químico e os focos
conceituais do ensino de Química no início do processo de elaboração do ensino dos
conteúdos, onde o aluno possa construir e reelaborar os seus modelos de
aprendizagem com a mediação do professor, a fim de que a contextualização social,
histórica e cultural possa dar significado aos conteúdos introduzidos como descrito
por (SHULMAN, 1986, p. 9):
“Pensar apropriadamente sobre o conhecimento do conteúdo requer que se
vá além do conhecimento de fatos ou conceitos da área; requer que se
compreenda as estruturas da matéria (...) O professor deve não apenas ser
capaz de definir aquilo que é aceito como verdade na área, mas também deve
ser capaz de explicar porque uma dada proposição é considerada definitiva,
porque deve-se aprendê-la e como ela se relaciona a outras proposições;
tudo isso tanto na própria matéria como fora dela e, também, na teoria e na
prática”.

3.3. Mapas Conceituais e o Eixo Integrador de Conhecimento Químico: a
construção e inter-relação dos conhecimentos como ferramenta de
integração e relacionamento de informações na atribuição de significados
aos alunos.
“Os mapas conceituais vêm sendo utilizados nas mais distintas áreas do
conhecimento, tendo diferentes finalidades, como na aprendizagem, na avaliação, na
organização e na representação do conhecimento” (DE FREITAS FILHO, 2007).
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"Os mapas conceituais correspondem a diagramas hierárquicos que mostram
a organização e correspondência entre conceitos,10 que são apresentados por uma
diferenciação progressiva (desdobramento de um conceito em outros que estão
contidos) ou por uma reconciliação integrativa (relação de um conceito com outro
aparentemente diferente)” (CARRABETA JÚNIOR, 2013).
“Ao dispor sob a forma gráfica de um mapa conceitual os conceitos conhecidos,
relacionando esta noção inicial com outras também já conhecidas, estabelecendo uma
hierarquia e/ou determinando propriedades, o aluno pode organizar seu conhecimento
de maneira autônoma, retificando seu próprio raciocínio em função da construção do
mapa” (CARRABETA JÚNIOR, 2013).
Como

procedimento

pedagógico,

os

mapas

conceituais

evidenciam

significados, direcionando os conceitos na formação de um conjunto de relações
desses conceitos, ou seja, uma teia onde estes conceitos evoluirão no
desenvolvimento cognitivo de quem se utiliza (DE FREITAS FILHO, DE FREITAS, et
al., 2013).
Se verifica, então, a partir de (LIMA, 2004; apud DE FREITAS FILHO, DE
FREITAS, et al., 2013) a caracterização do mapa conceitual como sendo:
“(...) uma forma de diagrama especificamente direcionado para fornecer uma
linguagem visual parecida com as características da linguagem natural do
texto, no sentido de que eles possam estar sujeitos às limitações sintática e
semântica, e sua capacidade de representação pode variar de uma forma
muito informal a uma forma extremamente formal”.

Assim, segundo (MOREIRA, 2013) a concepção da ferramenta mapa
conceitual institui-se em um diagrama de interligação entre os conceitos na
elaboração de uma rede conceitual, onde esses conceitos são apontados por palavras
chaves que indicam o tipo de relação formados por dois conceitos com a conexão das
palavras chaves para a formação de uma asserção que se comunica com a ideia
contida na relação. A figura a seguir mostra a produção dessa ferramenta.

“Conceitos são representações de um objeto pelo pensamento, relativamente à apresentação de
suas características gerais, sendo expressos por palavras que os descrevem e particularizam (NOVAK,
1988). Eles podem referir-se a acontecimentos, compreendidos como algo ocorrido e passível de
comprovação, ou a objetos, entendidos como elementos existentes e que permitem observação. Ainda,
os conceitos podem ser considerados – consoante a perspectiva do indivíduo – como “[...] as imagens
mentais que provocam em nós as palavras ou signos com os quais expressamos regularidades”
(ONTORIA, 2005, p. 44), (DE SOUZA e BORUCHOVITCH, 2010).
10
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FIGURA 9: EXEMPLO DE UM MAPA CONCEITUAL

1
FONTE: (DE FREITAS FILHO, DE FREITAS, et al., 2013)

Nessa perspectiva, o mapa conceitual propiciará não só o aumento do número
de relações entre os conceitos, mas também exibirá o significado dessas relações
criando uma rede de conceitos que seja a mais completa e organizada possível
(POZO e CRESPO, 2009, p.262).
Nesse sentido, dentro do processo do eixo integrador de conhecimento, o mapa
conceitual contribuirá para que “os conceitos que interagem com o novo conhecimento
e servem de base para a atribuição de novos significados vão também se modificando
em função dessa interação, isto é, vão adquirindo novos significados e se
diferenciando progressivamente” (MOREIRA, 2013) dentro de uma interação
contextualizada (Produtos Naturais), focalizando o conteúdo que se espera ser
aprendido e aquele que corresponderá como o veículo para a aprendizagem em seu
conjunto de conhecimentos.
Por fim, como elemento do conhecimento pedagógico na perspectiva do PCK,
os mapas conceituais proporcionaram esquemas que auxiliam a fornecer padrões
internos de monitoramento da aprendizagem dos alunos na perspectiva de uma
avaliação formativa para o professor, na possibilidade de oferecer oportunidades de
revisão dos processos de ensino ao professor e direcionar no atendimento das
dificuldades dos alunos na identificação e análise de erros de compreensão do
conteúdo a ser ensinado.
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3.4. Procedimento Experimental: ferramenta didática de contextualização
no processo de ensino e aprendizagem de funções orgânicas.
“A

experimentação11

é

um

fazer

elaborado,

construído,

negociado

historicamente, que possibilita através de processos internos próprios estabelecer
‘verdades científicas’” (ALVES FILHO, 2000).
“A experimentação no ensino de Química tem sido defendida por diversos
autores, pois constitui um recurso pedagógico importante que pode auxiliar na
construção de conceitos que devem ser conduzidos visando diferentes objetivos, tais
como demonstrar um fenômeno, ilustrar um princípio teórico, coletar dados, testar
hipóteses, desenvolver habilidades de observação ou medidas, adquirir familiaridade
com aparatos, entre outros” (FERREIRA, HARTWIG e DE OLIVEIRA, 2010).
As atividades experimentais proporcionam aspectos formativos na formação da
cidadania como o “desenvolvimento da capacidade de trabalhar em grupo, e o
consequente aprimoramento de várias habilidades e competências, como divisão de
tarefas, responsabilidade individual e com o grupo, negociação de ideias e diretrizes
para a solução dos problemas, dentre outras” (GALIAZZI; GONÇALVES, 2004); e
também o desenvolvimento da iniciativa pessoal, pois, quando instigados a pesquisar
e propor hipóteses para a solução de problemas, ou a pensar e fornecer explicações
para os fenômenos observados nos experimentos, os alunos são estimulados a tomar
decisões e expressar suas ideias para outras pessoas; a compreensão das relações
entre ciência, tecnologia e sociedade, por meio da discussão de aspectos
relacionados à tecnologia presente no dia-a-dia deles, às relações sociais associadas
à produção do conhecimento científico e às implicações ambientais decorrentes da
atividade científica (GONÇALVES; MARQUES, 2006); a compreensão sobre a
natureza da ciência e o papel do cientista em uma investigação, informando ao aluno,
por exemplo, que as observações científicas não são puras ou desprovidas de
quaisquer ideias teóricas do observador, ou ainda que não existe um único caminho
para a resolução de um problema” (BORGES, 2002).

11

Segundo (JAPIASSÚ; MARCONDES, 1996 apud ROSITO, 2011, p. 152) experimentação significa
“interrogação metódica dos fenômenos efetuada através de um conjunto de operações, não somente
supondo a repetibilidade dos fenômenos estudados, mas a medida dos diferentes parâmetros: primeiro
passo para a matematização da realidade”.
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“A função do experimento12 é fazer com que a teoria se adapte à realidade,
poderíamos pensar que, como atividade educacional isso poderia ser feito em vários
níveis, dependendo do conteúdo, da metodologia adotada ou dos objetivos que se
quer com a atividade” (BUENO, MOREIA, et al., 2008).
Neste sentido, a atividade experimental deve procurar enriquecer as teorias
pessoais sobre a natureza da ciência que visa a superação da visão simplista de que
pela “observação se chega às teorias aceitas pela comunidade científica; pela
experimentação em sala de aula se valida e comprova uma teoria; as atividades
experimentais são intrinsecamente motivadoras; as atividades experimentais
contribuem para captar jovens cientistas” (GALIAZZI e GONÇALVES, 2004).
Diante da atividade experimental deve se orientar a articulação das interações
discursivas e conceituais no objetivo da aprendizagem do aluno em relação à
transmissão de algum conhecimento pela prática, observando nele seu conhecimento
e dificuldades durante as suas ações na manipulação de objetos e ideias que
permitem a negociação de significados entre si e o professor (GALIAZZI e
GONÇALVES, 2004; BUENO, MOREIA, et al., 2008; LEAL, 2010, p.32).
Dentro desse espectro, visualiza-se o procedimento experimental como um
poderoso recurso didático, mediador no processo ensino-aprendizagem dos
conteúdos de Química, que poderá aumentar a motivação dos alunos em relação ao
conteúdo científico, no caso químico que está sendo abordado.
Adotaremos o procedimento experimental de verificação que constitui segundo
(DE OLIVEIRA, 2010):
“(...) a verificar ou confirmar alguma lei ou teoria. Nesse tipo de experimento,
embora os resultados sejam facilmente previsíveis e as explicações dos
fenômenos geralmente conhecidas pelos alunos, os alunos são estimulados
a interpretar os parâmetros que determinam o comportamento dos
fenômenos observados, articulando os conceitos científicos que conhecem”.

Com isso será proposto dentro da construção do conhecimento das funções
orgânicas o desenvolvimento de um experimento após o estudo dos textos
integradores de conhecimento, como por exemplo o experimento contextualizado na
produção sobre “Xampu de Babosa” (ELY, LINDNER, et al., 2013, p. 66 – 67), onde
poderá ser produzido o produto, reconhecer as substâncias orgânicas presentes no
produto e, a partir de um relatório, desenvolver o estudo das funções orgânicas.
12

Experimento significa um ensaio científico destinado à verificação de um fenômeno físico. Portanto,
experimentar implica pôr a prova; ensaiar; testar algo (ROSITO, 2011, p. 152).
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Também poderá ser realizada a caracterização da acidez e alcalinidade das funções
orgânicas, articulando-se com a análise de pH da amostra no âmbito qualitativo que
se encontra no apêndice B.
O processo de desenvolvimento do experimento, realizado em parte fora do
horário convencional das aulas, será constituído de 3 etapas:
•

Leitura das quatro primeiras páginas do procedimento experimental
construído a partir do texto integrador do conhecimento com a temática
sobre a “A Química dos Produtos de Higiene Pessoal” (30 minutos da
aula regular), debate sobre o texto e explicação dos conteúdos dos
processos de remoção da sujeira do cabelo, reação de saponificação e
a estrutura do cabelo;

•

Procedimento Experimental fora do horário da aula regular, dentro do
intervalo de tempo de uma hora e trinta minutos (nesta situação será
montado um esquema de extração pelo procedimento Soxhlet para
obtenção de uma essência de perfume que não será utilizada no
procedimento) e entrega do relatório experimental;

•

Discussão dos resultados experimentais, leitura e debate sobre as
partes restantes do texto e conclusão do mapa conceitual (50 minutos
da aula regular).

3.5. O procedimento lúdico como instrumento motivador, atraente e
estimulador do processo de ensino-aprendizagem e na construção do
conhecimento das funções orgânicas.
Segundo Huizinga (2007), “o jogo pode ser definido como atividade ou
ocupação voluntária, realizada dentro de certos limites de tempo e de espaço,
segundo regras obrigatórias e consentidas entre os participantes, dotado de um fim
em si mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão e de alegria e uma
consciência de ser diferente da vida cotidiana” (CARDOSO, BERNADES, et al., 2020).
Nesse âmbito, o jogo poderá propiciar atingir determinadas aprendizagens
apresentando objetivos pedagógicos que leva o professor à condição de condutor e
estimulador da aprendizagem dos conteúdos específicos auxiliando ao aluno na tarefa
de produção e reprodução de conceitos despertando os seus conhecimentos prévios
e articulando esses conhecimentos a uma nova informação que está sendo
apresentada expandindo habilidades cognitivas, criatividade, percepção, diferentes

44

experiências pessoais e sociais, ou seja, estimulando o aluno em aprender em sua
totalidade (ZANON, GUERREIRO e DE OLIVIERA, 2008).
Assim, o procedimento lúdico atenta-se em seu processo de ensino e
aprendizagem segundo (SOUZA e SILVA, 2012)como sendo jogos que:
“(...) proporcionam ao aluno uma forma prazerosa e divertida de estudar, além
de oferecer ao professor uma maneira diferente de avaliar a assimilação do
alunado em relação aos conteúdos estudados, de revisar conteúdos ou como
um meio mais dinâmico de fixar o conhecimento, permitindo a identificação
de erros de aprendizagem”.

Na expansão deste sentido, (SANTOS, 1997 apud DE SOUZA e DA SILVA,
2018) apresenta o desenvolvimento do procedimento lúdico como um facilitador na
aprendizagem que direciona avanços pessoais, sociais e cultural colaborando para a
saúde mental, facilitando os processos de sociabilização, comunicação, expressão e
construção do conhecimento.
Esse processo de ensino-aprendizagem é influenciado diretamente quando o
aluno relaciona o emocional e o pessoal durante o jogo, isto é, tornando um sujeito
ativo no processo, integrando as esferas motoras, cognitivas, relacionais e afetivas
(DE SANTANA e REZENDE, 2008).
Com isso, o desenvolvimento mais abalizado na produção de respostas mais
criativas e eficazes na resolução de problemas com as habilidades no conhecimento,
valores e atitudes, se integram em relação às necessidades do meio manifestadas na
ação do jogo, aprimorando-se com a prática e traçando a reconstrução do
conhecimento (DE SANTANA e REZENDE, 2008).
Esse processo também direciona o desenvolvimento de qualidades e valores
dos alunos, propondo a realização autoral do seu desenvolvimento e encontrando no
professor um estimulador e incentivador de suas potencialidades (FELÍCIO e
SOARES, 2018).
Portanto, o procedimento lúdico ajuda o desenvolvimento de competências e
habilidades, ocasionando a dinamização e a facilitação do entendimento dos
conteúdos de Química, principalmente aqueles que apresentam maiores dificuldades,
promovendo a mediação entre professor e aluno com o conteúdo a ser estudado e a
produção de conhecimento (DE OLIVEIRA, DE OLIVEIRA, et al., 2018).
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Na condução do eixo integrador de conhecimento o procedimento lúdico
elaborado para o processo de ensino-aprendizagem de funções orgânicas será
pautado do jogo Super Trunfo®, que aqui será denominado de Crash, Boom, Bang!.
Os grupos que já estão organizados na leitura dos textos integradores de
conhecimento terão seus componentes divididos e irão jogar com os outros alunos de
outros grupos.
Em Crash, Boom, Bang!, o jogo é constituído de dois conjuntos de cartas. As
cartas foram produzidas a partir de substâncias do contexto dos Produtos Naturais e
divididas em dois conjuntos de cartas.
O primeiro conjunto consiste em cartas objetivo (apêndice C.1) onde o aluno
irá escolher uma dessas cartas. Essa carta consiste em informações da estrutura
molecular de um Produto Natural que corresponde ao objetivo do jogo, isto é, ganhará
o jogo o aluno que construir a estrutura apresentada nesse cartão ou aquele que
construir a maior parte da estrutura dentro do grupo correspondente do jogo, em no
máximo 30 rodadas.
A construção da estrutura molecular do Produto Natural deverá ocorrer a partir
da captação de átomos e ligações covalentes que correspondem à estrutura escolhida
do cartão objetivo, usando o segundo conjunto de cartas (apêndice C.2) para realizar
essa dinâmica.
As cartas do Apêndice C.2 são constituídas de estruturas moleculares de
Produtos Naturais já conhecidas a partir dos textos integradores de conhecimento.
Nelas estão contidas informações que deverão ser escolhidas e confrontadas com as
outras cartas daqueles que estão jogando. Aquele que tiver o maior valor ganhará as
cartas de seus adversários.
Com as cartas ganhas a cada rodada – não poderá utilizar a carta que ele
utilizou para ganhar as outras – o aluno escolherá, a partir de sua necessidade
apresentada em seu cartão objetivo, um tipo de átomo com suas quantidades
expressas no cartão objetivo (carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio ou enxofre) ou
as ligações covalentes (simples ou duplas) por cada rodada ganha.
A cada ganho de átomos ou ligações, bem como a perda de cartas na
respectiva rodada, terá que ser anotada em um cartão a resposta que está
apresentada no apêndice C.3. Caso as cartas do jogo terminem o aluno estará
eliminado do jogo e entregará o seu cartão de respostas com aquilo que ele conseguiu
desenvolver.
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Nesse cartão resposta, além do preenchimento e da dinâmica apresentada por
cada aluno no jogo, deverá ser anotado o nome do aluno, o grupo ao qual pertence,
o nome da substância do seu cartão objetivo e a(s) respectiva(s) função(ões)
orgânica(s) encontrada(s) em sua carta.
Esse preenchimento realizado de maneira correta proporcionará ao grupo
correspondente do aluno uma quantidade de pontos que se encontra descrita na
tabela do apêndice C.4.
A partir da pontuação obtida pela correção do professor, que se utilizará da
tabela máxima de elementos de cada estrutura molecular disponibilizada no apêndice
C.5 para o cálculo dessa pontuação, será estabelecido um ranking dos grupos e fixado
na sala de aula. Além disso, será solicitado aos alunos a realização de uma pesquisa
sobre os Produtos Naturais do cartão objetivo que ele utilizou no jogo, a qual será
entregue em uma data a ser estabelecida com o professor.
O jogo será aplicado após o estudo das funções orgânicas representadas nas
cartas e jogado em outras ocasiões mediante a necessidade do professor em retomar
os conteúdos a serem relembrados.

3.6. Utilização do recurso do portfólio como ferramenta de análise e
investigação do ensino e aprendizagem.
A prática avaliativa não deve ser um julgamento definitivo de situações
finalizadas de aprendizagem em sua ação seletiva, excludente e de controle, mas ser
uma ferramenta de diagnóstico das falhas de construção de conhecimento, e
consequentemente do redirecionamento dos métodos de ensino (CARRIJO e
MENDES, 2017).
Segundo (CARRIJO e MENDES, 2017) descreve a avaliação diagnóstica como
sendo uma:
“(...) aliada a uma decisão subsequente, tende a amenizar o processo de
exclusão, que comumente ocorre no âmbito escolar. À medida que
proporciona uma série de informações acerca da capacidade do aluno, leva
em conta suas individualidades e fornece ao educador um suporte para uma
melhor orientação de sua prática docente” (LUCKSESI, 2013).

A utilização do portfólio13 origina-se na busca de um processo de avaliação que
contribua para “selecionar e ordenar evidências de aprendizagem do aluno,
13

Portfólios são descritos como uma coletânea de evidências que documentam o desenvolvimento, as
competências e as habilidades dentro do processo de aprendizagens dos indivíduos, desenvolvendo
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possibilitando identificar questões relacionadas ao modo como os estudantes e os
educadores refletem sobre os reais objetivos de sua aprendizagem, quais foram
cumpridos e quais não foram alcançados” (SELDIN, 1997 apud DAS NEVES,
GUERREIRO e DE AZEVEDO, 2016).
Assim, o portfólio atua como orientador de registros dos trabalhos realizados
ou da sua realização em processo, caracterizando-se como um eixo integrador de
conhecimento pedagógico (VILARINHO, LEITE, et al., 2017).
Para o estudante, o portfólio contribui como uma ferramenta de reconstrução e
reelaboração de seu processo de ensino aprendizagem, refletindo o seu processo de
construção em relação à sua compreensão da realidade e possibilitando mudanças
imediatas ao seu processo (DAS NEVES, GUERREIRO e DE AZEVEDO, 2016).
Segundo (VILLA BOAS, 2001), o uso básico do portfólio é orientado a partir de
seis princípios:
a) Organização e sistematização do material de estudo e das produções
do próprio aluno;
b) reflexão sobre as suas produções;
c) criatividade e livre expressão discente na organização do material;
d) autoavaliação do aluno;
e) parceria entre professor-aluno e entre alunos;
f) autonomia do aluno (criatividade e livre expressão) perante o trabalho;
g) Parceria entre aluno e professor na atualização dos trabalhos
Outro processo importante na utilização do portfólio corresponde ao
desenvolvimento por parte do estudante de sua metacognição, isto é, uma
autoavaliação, “entendido como um processo mental interno através do qual o próprio
aluno toma consciência dos diferentes momentos e aspectos de sua atividade
cognitiva e ainda desperta um olhar crítico sobre o que se faz, enquanto se faz”. A
metacognição é o conhecimento que o estudante possui sobre o seu próprio
conhecimento (DO NASCIMENTO e RÔÇAS, 2015).
Nesse sentido, evidencia-se ao aluno de expressar a sua compreensão a
respeito do assunto, das competências e das habilidades, permitindo ao professor

um processo de autorreflexão do aluno, conduzindo a uma autoavaliação, facultando a oportunidade
para sedimentar, ampliar suas aprendizagens e melhorar sua capacidade de solucionar problemas
(ALVARENGA e ARAUJO, 2006).
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outras

alternativas

que

possam

favorecer

as

aprendizagens

pretendidas

(ALVARENGA e ARAUJO, 2006).
Portanto, o portfólio é um instrumento que “potencializa a reflexão das práticas,
assegurando a construção do conhecimento, do desenvolvimento pessoal e
profissional dos envolvidos (docentes e discentes), sendo um instrumento que auxilia
no crescimento do aluno, já que o objetivo da construção do portfólio é que se leia
mais e se reflita sobre o que leu, bem como se posicione a partir de sua reflexão e
amplie a busca de respostas” (FERREIRA; BUENO, 2005, apud DAS NEVES,
GUERREIRO e DE AZEVEDO, 2016).
Nesse sentido, essa ferramenta proporciona uma visão de análise e
identificação das necessidades, das dificuldades e concepções que tangem esse
trabalho, delimitando o seu nível de atuação em um processo significativo de ensino
e aprendizagem historicamente construídos dentro do ensino de Química Orgânica e,
respectivamente, das funções orgânicas.
As produções dos mapas conceituais e do procedimento lúdico serão os
documentos arquivados nesses portfólios para a análise do desenvolvimento do eixo
integrador de conhecimento.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Em decorrência da pandemia do SARS COVID-19, a aplicação dos produtos
discutidos neste projeto ficou inviabilizada e, por isso, será pontuado os potenciais
desses produtos e suas possibilidades de desenvolvimento do ensino e aprendizagem
das funções orgânicas.
A construção dos textos integradores de conhecimento foi direcionada na
centralidade dos conteúdos dos processos de ensino e aprendizagem, valorizando as
questões relacionadas à molecularidade na compreensão das funções orgânicas e,
posteriormente, em suas características físicas/químicas, apresentadas em cada uma
de suas moléculas, agregado a temas universais relevantes em uma abordagem CTS.
Nessa perspectiva, o processo de contextualização a partir da elaboração dos
textos integradores de conhecimento corroborarão na tentativa de uma abordagem de
situações, no sentido de descrever, nominalmente, o fenômeno com a linguagem
cientifica explorando as dimensões sociais nas quais esses fenômenos estão
inseridos (DOS SANTOS, 2007).
Assim, os textos têm a orientação de constituir sua organização em uma
conexão lógica ou conceitual de outros elementos que visam utilizar os conhecimentos
prévios dos alunos e dos grupos a fim de que esses conhecimentos possam ser
modificados a posteriori, mediante o processo de contextualização de assuntos ou
tópicos sociais e culturais universais, possibilitando um envolvimento pessoal bem
como um possível maior comprometimento do aprendizado através da motivação a
ser gerada.
Além disso, os textos têm como objetivos levar o aluno a buscar em seus
próprios conhecimentos, a partir de assuntos gerais de características universais e
históricos como, por exemplo, as plantas e os produtos extraídos delas são utilizados
na sociedade e seus impactos, ou seja, relacionando esse particular (conhecimento
próprio) com o específico (conhecimento científico), orientando o aluno da
conscientização de um universo de conhecimento cultural em que, talvez, nunca
pensou que pertencesse a ele.
Assim, o processo de contextualização propicia o panorama a partir da
relevância social, histórico e cultural que, articulado com a proposta pedagógica na
temática dos Produtos Naturais, configurem uma função na interação com os alunos
(seus saberes e concepções) e, juntamente com o conhecimento de seus pares,
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torna-se uma ferramenta ou um canal capaz de ativar os processos de construção e
negociação de significados.
O desenvolvimento dos textos a partir de um princípio de ‘disciplina cultura’ visa
apresentar não somente os aspectos das dimensões específicas dos conteúdos, mas
também estabelecer diversas inter-relações, isto é, colocar a ciência na cultura.
Segundo (RIBEIRO, 2019):
“Há uma necessidade de restituir à ciência a sua dimensão histórica e a sua
densidade discursiva, conferir visibilidade ao papel central da linguagem na
própria constituição da ciência, dos seus objetos e das suas representações,
identificar as condições e circunstâncias históricas que geram e delimitam a
sua eficácia, revelar a trama das relações entre conhecimento científico e
outras formas de conhecimento, incluindo os conhecimentos marginalizados,
apropriados de modo descaracterizados ou simplesmente eliminados ao
longo da história da ciência moderna, cartografar as continuidades e as
descontinuidades entre saberes e competências que a modernidade arrumou
dos dois lados das grandes divisões entre ciência e humanidade, ciência e
senso comum, conhecimento e crenças”.

“A ciência como cultura valoriza a dimensão formativa e cultural da educação
científica erguendo uma ponte, em termos culturais, da comunidade científica para o
cidadão comum – uma ponte ajustada ao exercício da cidadania que interligue cultura
científica, cultura do fazer, cultura humanística e cultura de massa. Esta ponte requer
uma reflexão sobre de que é que falamos quando falamos de cidadania, uma vez que
toda e qualquer cidadania é um conceito em construção historicamente situado” (DOS
SANTOS, 2009).
“A ciência como cultura é uma ciência em contexto; tem em conta os contextos
sociais e tecnológicos em que opera e requer uma educação científica atenta a uma
cognição situada – compreensão da ciência através de contextos específicos, de
situações do dia-a-dia com dimensão científica que estruturam conhecimentos
científicos e atividades” (DOS SANTOS, 2009).
A primeira ação dos textos orientadores de conhecimento dentro do processo
de ensino-aprendizagem é a fomentação da leitura que não se encontra presente nas
aulas de Química e em grande parte das disciplinas em Ciências da Natureza. Os
pesquisadores (GUAITA e GONÇALVES, 2015) retratam esse aspecto apontando
que:
“(...) à leitura de estudantes de ensino médio, tais como a pouca valorização
das atividades de leitura, a desmotivação frente ao ato de ler e a escassa
compreensão de textos diversos, sobretudo científicos”.
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Os textos visam conjecturar aspectos de uma leitura de caráter universal no
qual as informações e os conhecimentos já existentes dos alunos possam expandir a
uma leitura de mundo da própria individualidade do aluno pela troca de
informações/conhecimento com seus componentes do grupo, assim como com os
outros grupos mediado pelo

professor, agregando

a

leitura

cientifica

e,

consequentemente, a leitura da Química. Como apresentado por (GUAITA e
GONÇALVES, 2015) a leitura do mundo possibilita, ao aluno, a valorização e o
reconhecimento da construção do seu conhecimento pela dialogicidade dentro de um
contexto histórico-social, além de contribuir para a caracterização do ensino do
conhecimento químico e da importância desse conhecimento na sociedade.
Dentro do processo de construção dos textos, a construção desses a partir dos
elementos históricos norteados pelos Produtos Naturais constitui um elemento de
apresentar a história do progresso do conhecimento fortalecendo o pensamento
científico na conscientização, conhecimento e interpretação dos produtos químicos e
como eles impactam em nossas vidas (DOS SANTOS e SCHNETZLER, 2010, p. 103).
A partir dessa ideia, (MARTINS, 2007) observa que:
“O gênero humano apresenta-se, portanto, como produto das objetivações e
apropriações que se acumulam historicamente pela atividade social. A
formação do homem integra o processo histórico de objetivação do gênero
humano”.

Nessa proposição, a utilização histórica contextualizada denota-se como um
panorama do potencial didático em possibilitar uma aprendizagem dentro de uma
compreensão sistemática e relevante do conteúdo das funções orgânicas na
percepção de:
•

enfocar o paralelismo entre as ideias/preconcepções dos estudantes e
as concepções vigentes sobre os Produtos Naturais retirar as
informações sobre as resistências e obstáculos ao longo da
aprendizagem dos conteúdos com suas respectivas dificuldades;

•

se a utilização do processo histórico contextualizado apresenta a
capacidade de dinamizar os processos de construção e negociação de
significados para a facilitação da aprendizagem do conteúdo;

•

extrair dessa contextualização histórica situações importantes em que a
aprendizagem do conteúdo permita, ao aluno, a construção desses
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conhecimentos demonstrando a importância da Química como
patrimônio da humanidade em sua construção social.
Caracterizando o conhecimento científico como um processo histórico, social e
cultural em Produtos Naturais também propõem relativizar as atitudes com respeito à
química com outras formas de conhecimento não menos relevantes social e
intelectualmente, como a religião, arte, entre outros, possibilitando outras abordagens
que possam auxiliar na melhor compreensão da importância de se aprender Química
como processo e produto social visualizando as suas limitações, potencialidades
como abordado por (MARTINS, 2006):
“O estudo adequado de alguns episódios históricos permite perceber o
processo social (coletivo) e gradativo de construção do conhecimento,
permitindo formar uma visão mais concreta e correta da real natureza da
ciência, seus procedimentos e suas limitações – o que contribui para a
formação de um espírito crítico e desmitificação do conhecimento científico,
sem, no entanto, negar seu valor”.

“Com a contextualização de conceitos químicos, tem-se um ganho de qualidade
na formação para a cidadania, com profissionais envolvidos nas questões sociais,
desenvolvimento da argumentação e do pensamento reflexivo” (FELÍCIO e SOARES,
2018).
Dentro dessa perspectiva, a abordagem CTS no processo de contextualização
a partir dos textos integradores de conhecimento, apoia-se na apropriação da
descoberta científica decorrente da produção do conhecimento científico na
compreensão e interpretação da constituição das substâncias químicas mediante aos
conteúdos anteriormente trabalhados como as ligações químicas, geometria
molecular, polaridade das ligações e as forças intermoleculares.
Nesse sentido, o direcionamento da produção do conhecimento científico
proporá os estímulos e avanços tecnológicos e como esses desenvolvimentos
influenciam a maneira das pessoas pensarem sobre si próprias, sobre os problemas
e soluções pertinentes na sociedade uma vez que esta sociedade instiga a direção do
desenvolvimento científico (DOS SANTOS e MORTIMER, 2002).
Espera-se que com a abordagem CTS nos textos orientadores de
conhecimento com o eixo nos produtos naturais ao longo da história da humanidade
se possibilite a reconstrução em nível individual sobre os produtos e processos
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culturais com o fim de se apropriar deles, bem como os conteúdos curriculares a
serem trabalhados com eles como proposto por (KRASILCHIK, 2000):
“A admissão das conexões entre a ciência e a sociedade implica que o ensino
não se limite aos aspectos internos à investigação científica, mas à correlação
destes com aspectos políticos, econômicos e culturais. Os alunos passam a
estudar conteúdos científicos relevantes para sua vida, no sentido de
identificar os problemas e buscar soluções para os mesmos”.

Portanto, esse dispositivo textual poderá propor “uma acumulação de conflitos
que provoque mudanças cada vez mais radicais na estrutura de conhecimento dos
alunos” (POZO e CRESPO, 2009, p. 265).
Dentro do campo visual do PCK, os textos integradores do conhecimento
constituem

um

amálgama

na

valorização

do

conhecimento

do

conteúdo

pedagogizando o conteúdo específico, ou seja, transformando os conteúdos em
objetos de ensino como descrito por (FERNANDEZ, 2011):
“[…] que vai além do conhecimento da matéria em si e chega na dimensão
do conhecimento da matéria para o ensino. Eu [Shulman] ainda falo de
conteúdo aqui, mas de uma forma particular de conhecimento de conteúdo
que engloba os aspectos do conteúdo mais próximos de seu processo de
ensino.[...] dentro da categoria de conhecimento pedagógico do conteúdo eu
[Shulman] incluo, para os tópicos mais regularmente ensinados numa
determinada área do conhecimento, as formas mais úteis de representação
dessas ideias, as analogias mais poderosas, ilustrações, exemplos e
demonstrações – numa palavra, os modos de representar e formular o tópico
que o faz compreensível aos demais. Uma vez que não há simples formas
poderosas de representação, o professor precisa ter às mãos um verdadeiro
arsenal de formas alternativas de representação, algumas das quais derivam
da pesquisa enquanto outras têm sua origem no saber da prática”
(SHULMAN, 1986).

A sugestão do eixo integrador de conhecimento predispõe em averiguar o
desenvolvimento do progresso de ensino-aprendizagem consubstanciado na
motivação do aluno na mudança de sua percepção e importância de se aproximar dos
problemas condizentes com a natureza ciência – relação dos níveis da natureza da
ciência, seus significados e sua incidência na configuração social, no caso da
Química, como construção social do conhecimento – motivação pelo resultado da
interação social na sala de aula – e, consequentemente, em sua direta aprendizagem,
no nosso caso, em aprender Química e especificamente as funções orgânicas.
Nesse sentido, estabelece uma compreensão dialética do conhecimento, ou
seja, a interação aluno e conhecimento direciona-se ao resultado de uma atuação
constante entre os conhecimentos e experiências relevantes já estabelecidos (senso
comum) e aqueles a serem desenvolvidos na educação escolar (ciência) em uma
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dinâmica em que os alunos que possam procurá-los em compreendê-los. Essa
dualidade aponta uma complementariedade entre o senso comum e a ciência em que
o aluno é capaz de assimilar o conhecimento realizado em si mesmo e cuja projeção
objetiva a uma construção de um real saber em seu determinado tempo.
Dentro desse contexto, o paradigma senso comum versus ciência será a pedra
angular da visualização do potencial desse produto. Segundo (SANTOS, 1989) esses
termos se apresentam como:
“O senso comum é um ‘conhecimento’ evidente que pensa o que existe tal
como existe e cuja função é a de reconciliar a todo o custo a consciência 14
comum consigo mesma. É, pois, um pensamento necessariamente
conservador e fixista. A ciência, para se constituir, tem de romper com essas
evidências e com o ‘código de leitura’ do real que elas constituem; tem, nas
palavras de Sedas Nunes, de inventar um novo ‘código’ – o que significa que,
recusando e contestando o mundo dos ‘objetos do senso comum’ (ou
ideologia), tem de constituir um novo ‘universo conceptual’, ou seja, todo um
corpo de novos ‘objetos’ e novas relações entre ‘objetos’, todo um sistema de
novos conceitos e de relações entre conceitos” (p. 32).

O senso comum é abordado como um elemento de uma subcultura onde
grupos ou classes são subordinados a critérios de uma cultura, exclusivamente,
enciclopédica. A função principal do senso comum é reconciliar a consciência social
com o que existe, isto é, ele é prático, pragmático e está inserido nas trajetórias e
experiências de um grupo social e nessa correspondência origina confiança e
segurança (SANTOS, 1989, p. 36 – 40).
Assim, na asserção no ensino de ciências o senso comum atua como descrito
por (POZO e CRESPO, 2009, p. 109) como o:
“(...) funcionamento do sistema cognitivo humano como produto biológico e
cultural aplicado a prever e controlar os fenômenos científicos, mudar essas
concepções alternativas requer mais do que substituir as ideias dos alunos
por outras mais cientificamente aceitáveis”.

“Em contrapartida o conhecimento científico se faz sempre contra a primeira
abordagem do real ao nível da sensibilidade, contra a opinião (senso comum, doxa)”
(CESAR, 1989).
“A racionalidade do conhecimento científico não é um refinamento da
racionalidade do senso comum, mas, ao contrário, rompe com seus princípios, exige
uma nova razão que se constrói à medida em que são suplantados os obstáculos

14

Consciência: em seu sentido profundo, é despertar para o equacionamento das próprias incógnitas,
como o consequente compreender das responsabilidades que a si mesmo dizem respeito (FRANCO e
DE ÂNGELIS, 2017).
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epistemológicos. Essa ruptura impede o infinito encadeamento de ideias como elos
de uma corrente produzidos à semelhança dos anteriores, visando o encaixe perfeito”
(LOPES, 1993).
Dentro dessa dicotomia, a construção pedagógica dentro dos processos de
ensino-aprendizagem em

ciências e, no

caso

específico da Química, a

preponderância do conhecimento científico resulta somente em seus domínios
instrumentais teóricos e não caracterizando a compreensão da ciência como uma
linguagem construída ao longo da história da humanidade para explicar o nosso
mundo natural.
Com isso, a busca de um estado de consciência do porquê aprender Química
se constrói, historicamente, nos conhecimentos acerca do mundo em que vivemos e
o universo que nos cerca, não são conhecimentos estáticos constituídos única e
exclusivamente da verdade absoluta mas de patamares provisórios que estimulam o
pensamento a passar a ler a realidade e o mundo de outra maneira (OLIVEIRA, 2015).
Não obstante, a compreensão do processo de ensino-aprendizagem parte-se
da relação dialética entre para que aprender química e o porquê de aprender química
e deve-se orientar na elaboração da pedra angular que poderá nortear o processo de
ensino-aprendizagem, idealizando, a cada conteúdo a ser trabalhado, a necessidade
de uma força prática que possa dialogar e suplantar dificuldades, crenças e
desinteresse proporcionados ao aprendizado dos seus conteúdos .
Portanto, o aprendizado de química junto com o seu processo de ensino deverá
“(...) dar sentido ao mundo que nos rodeia e entender o sentido do conhecimento
científico e sua evolução do conhecimento cotidiano para o conhecimento científico”
(POZO e CRESPO, 2009, p. 118).
Nesse caso, a função do eixo integrador de conhecimento poderá promover em
todos os seus atributos e possibilidades, constituir, como meta primordial, a realização
do desenvolvimento de todo o conhecimento historicamente construído objetivando a
desenvoltura de todo potencial humano, emocional, ético e intelectual, estabelecendo
como dínamo desse desenvolvimento a compreensão do aprendizado dos conteúdos
curriculares.
Para isso, o eixo integrador do conhecimento terá que propor a dialética entre
o senso comum e o conhecimento científico direcionando ao aluno o seu processo de
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individualização15 e promovendo ao mesmo uma releitura dos seus conhecimentos,
sua leitura de mundo a partir da interação com os componentes do seu grupo, com
outros grupos e com o professor, dentro da dinâmica da leitura dos textos,
promovendo o reencontro entre o senso comum e a ciência como apresentado na
figura a seguir.

FIGURA 10: ESTRUTURA DE AÇÃO DO EIXO INTEGRADOR DO CONHECIMENTO.

FONTE: O AUTOR (2020)

Esse processo da dinâmica da leitura dos textos poderá propor o auxílio ao
aluno em discernir e refletir sobre os valores que são significativos e são assumidos
por ele mediante as novas experiências propostas na elaboração do seu quadro de
valores novos ou não já que, segundo (BACCELLI e JOSÉ, 2011), “o homem é o
melhor instrumento de aperfeiçoamento do próprio homem objetivando a convivência
de progresso através da indispensável permuta de experiências”.
Para que esse procedimento possa ocorrer, o processo dialético permeará no
aluno a refletir sobre o seu conhecimento já estabelecido em contrapartida que está
sendo apresentado como novo a ele. Esse movimento será caracterizado por dois
tipos de tarefas dentro do processo de individualização:
•

Dialética interna ou ressignificação ativa (FRANCO e DE ÂNGELIS,
2017, p. 38): o aluno a partir dos seus próprios conceitos, inicia os seus

15

Individualização: desenvolvimento em plenitude onde o indivíduo reestruturará de forma adquirindo
conhecimento, valores e percepções que favoreçam o intercâmbio e a realização plena da essência
que o governa, isto é, o impulso natural que possibilita a busca pelo conhecimento integral (autonomia)
para o seu próprio desenvolvimento (FRANCO e DE ÂNGELIS, 2017, p. 235 – 239).
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questionamentos, incertezas e conflitos16 sobre aquilo que está sendo
apresentado e esforça-se por transformar-se, revendo a própria
biografia, reelaborando os conflitos e ressignificando-os;
•

Dialética externa: identificar novos recursos ao alcance na necessidade
de reformar, reformular a experiência original (conhecimento anterior) e
através dessas novas ideias reinantes observar que o progresso do
pensamento científico, mediante o processo social, histórico e cultural,
revelou-se um outro eixo de leitura do mundo, reorganizando-o,
identificando novos recursos e descobrir novos valores expressivos que
possibilitam a melhor compreensão dessa nova perspectiva.

Após esse processo espera-se que o aluno desperte suas potencialidades
(individualização), ou seja, na ampliação da consciência de responsabilidade com o
outro e com o mundo, na certeza de que no encontro da singularidade do
aprimoramento e aprofundamento de seu conhecimento propiciando a ele “condições
para o desenvolvimento da capacidade de participação, que lhe confere o caráter de
cidadão” (DOS SANTOS e SCHNETZLER, 2010, p. 102).
Nessa caracterização, o conhecimento químico será trabalhado e relacionado
na importância de aprender os seus conteúdos e no processo do domínio dos seus
significados dentro de uma concepção que explicite a sua importância social, histórica
e cultural dentro do processo de sua respectiva contextualização em um processo de
inter-relação.
Espera-se que a mudança possivelmente promovida na forma dos alunos
interpretarem os modelos científicos e seus conteúdos possam auxiliar a ocorrer
menos erros conceituais, ou seja, assimilando esses conteúdos às suas próprias
concepções alternativas.
Dentro de um processo de sinergia com os textos e os conteúdos curriculares,
os mapas conceituais poderão possibilitar a observação de uma “interação dialógica
profícua, tornando evidente o quanto os alunos estavam

(re)significando

conhecimentos, atribuindo significado à atividade proposta, realizando a construção
de hipóteses e estabelecendo relações entre conceitos” (CARRABETA JÚNIOR,
2013).

16

“O conflito de qualquer natureza é sempre resultado de uma crise emocional que se instala, a fim de
que ocorra a mudança de patamar comportamental para outro nível mais elevado” (FRANCO e DE
ÂNGELIS, 2017, p. 35).
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Assim, os textos integradores do conhecimento proporcionarão a perspectiva
ao professor no desenvolvimento de uma percepção de proficiência do aluno na
decodificação e compreensão da aprendizagem do conteúdo bem como avaliar de
maneira formativa a fluência do conhecimento anterior ao tema e como esse poderá
colaborar os novos conhecimentos (gerais e específicos) para a aprendizagem do
aluno.
Nos mapas conceituais poderemos observar o processo de individualização do
aluno, não somente na sua produção no determinado instante, já que sua produção
será armazenada no portfólio, mas sim ao longo do processo, observando possíveis
mudanças de metacognição a partir do seu novo desenvolvimento da forma de pensar
os conceitos e significados abstratos, isto é, conseguir que os alunos assumam como
próprios os significados científicos no decorrer do processo de contextualização do
ensino-aprendizagem elaborada socialmente.
Além disso, esse recurso proporciona a maneira como o conteúdo lecionado
está organizado na estrutura cognitiva do aluno naquele momento, possibilitando ao
professor a mediação a partir da “promoção de experiências educativas que
provoquem reflexão e busca de compreensão relativamente aos conceitos ainda em
construção, até porque o erro passa a configurar-se indicador diagnóstico a ser
interpretado para orientar ações destinadas à promoção de superações e avanços”
(DE SOUZA e BORUCHOVITCH, 2010), a emancipação17 do aluno em sua forma de
construir e pensar o seu conhecimento, permitindo ao professor possa dar atenção às
áreas em que o estudante apresente defasagens, propondo outras alternativas que
favoreçam

as

aprendizagens

pretendidas,

observar

e

conhecer

o

seu

desenvolvimento emocional e procedimental, inter-relacionado com os textos, e
estabelecer novas reflexões da utilização dessa ferramenta, pois o conteúdo a ser
ensinado está sempre em reestruturação com o feedback dos alunos.
Dessa forma, estão apresentados como possibilidades de construção de
mapas conceituais dentro da dinâmica proposta produzido pelo programa CmapTools
encontram-se no apêndice D.
O mapa conceitual (a) corresponde a centralização da organização das
informações do conteúdo teórico – função orgânica álcool – extraído pela base do
texto “A poesia da fermentação e a produção de bebidas alcoólicas” onde os aspectos
17

Para (ADORNO, 1995), a emancipação significa o mesmo que conscientização (promoção de
espontaneidade), racionalidade; que realiza uma espécie de superação da alienação.
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contextuais da história e do CTS serão explorados em contextualizar as substâncias
utilizadas.
Entretanto, no mapa conceitual (b) a construção ocorrerá a partir dos processos
contextuais da história e CTS do texto “Química e Religião” direcionando ao estudo
das funções orgânicas aminas e amidas no reconhecimento dessas funções bem
como das respectivas estruturas.
Na visão do PCK, o mapa conceitual deverá fornecer as ferramentas de sua
efetivação no processo de ensino-aprendizagem objetivando a aprendizagem do
conteúdo a ser desenvolvido em sua sinergia com elementos de outras categorias de
conhecimento, envolvendo a transformação do conteúdo com a inter-relação desses
novos conhecimentos agregados àqueles já adquiridos pelos alunos.
Nesse sentido, a visualização do processo de avaliação formativa no mapa
conceitual tem em vista a percepção da efetivação da aprendizagem no processo de
domínio do campo conceitual do conteúdo expressadas pelos significados
apresentados e em processo de assimilação pelo aluno, ou seja, se compreenderem
ou não o assunto especifico e conhecer como as transformações de conhecimento
são realizadas dentro do processo de contextualização é relevante e adequado na
interação da aprendizagem do conceito que está sendo desenvolvido.
Dentro da análise do eixo integrador de conhecimento, o mapa conceitual irá
mapear como os conteúdos que estão sendo aprendidos (do geral para o específico
e adquirir habilidades de também observar do particular para o geral) e relacionados
ao processo de contextualização e em que medida essa contextualização está sendo
positiva para o aluno na produção do seu conhecimento por suas próprias
compreensões e palavras.
Não distante, deve-se observar como o mapa conceitual está integrando o novo
conteúdo aprendido com os conhecimentos já existentes, além de visualizar a sua
criatividade, o seu pensamento reflexivo, isto é, verificar a utilização dos recursos
pessoais dos alunos favoráveis à sua compreensão e reflexão em seus percursos de
aprendizagem.
Outro aspecto importante dentro do campo visual da produção do mapa
conceitual a ser observado constitui-se na visualização do paralelismo do significado
científico em relação ao significado do senso comum e da apropriação do
conhecimento científico de maneira progressiva no intercâmbio da compatibilidade
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básica entre estes sistemas de conhecimentos para que o aluno possa assumir os
seus próprios significados científicos.
Então, espera-se na produção dos mapas conceituais que o ensino dos
conceitos possa ser realizado de modo a evitar a aquisição de significados de forma
errada do ponto de vista científico e assim facilitar a mudança conceitual ou suas
restruturações, porém, não erradicando as concepções alternativas dos alunos, mas
sim tratando de separar ambas as formas de conhecimento, senso comum e
conhecimento científico, e utilizando-as em contextos diferentes.
Concomitantemente, o processo de sociabilização de troca de significados
entre os componentes do grupo, ou de outros grupos, poderão possibilitar a reflexão
mais profunda, promovendo novas compreensões que serão possivelmente
visualizadas nas modificações dos mapas conceituais anteriormente realizados.
Assim, o professor poderá analisar o portfólio para consolidar parâmetros
naquilo em que o aluno está aprendendo com os conteúdos, verificar como suas ações
pedagógicas estão atingindo esse aluno e quais serão as modificações, acertos e
reformulações a serem desenvolvidas a fim de que possam ser utilizadas nos
próximos procedimentos de ensino-aprendizagem das funções orgânicas.
No transcorrer das análises dos portfólios e dos mapas conceituais produzidos
deverá se analisar uma mudança favorável na atitude em se aprender Química,
observando se o aluno está mobilizado ou impulsionado por uma motivação intrínseca
(autonomia), ou se o seu desejo é, ainda, uma motivação extrínseca pela busca de
recompensas (heteronomia).
Na sequência da utilização dos produtos pedagógicos, o procedimento
experimental é pouco explorado, no Ensino Médio, em Química Orgânica, pois os
reagentes necessários são perigosos e as unidades escolares não apresentam
condições mínimas de espaço (laboratórios) e segurança para a realização de tais
procedimentos.
Dentro do contexto do eixo integrador de conhecimento, o procedimento
experimental adotado visa relacionar o estudo das funções orgânicas pelo mesmo
princípio de contextualização, abrangendo a orientação CTS focando a estrutura
química das substâncias utilizadas com suas funções orgânicas, articulado com os
aspectos dos conceitos ácidos-básicos em substâncias orgânicas relacionado o
conceito de pH, na pretensão de tornar o ensino de química não fragmentado em sua
constituição como ciência.
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A utilização do procedimento experimental, com o uso de instrumentação
(vidrarias) adequadas, desperta a sensação de realizar um procedimento científico
próximo daqueles que são realizados em laboratórios de pesquisas, além de contribuir
para a valorização do realizar um experimento, bem como contribuir para a utilização
de tecnologias de significado histórico no desenvolvimento da Química como ciência
e suas especificidades.
Com relação a contextualização no procedimento experimental, poderá
propiciar a “(...) necessidade de relacionar os produtos químicos com os seus usos e
propriedades” (GALIAZZI e GONÇALVES, 2004), instigando os alunos a lerem rótulos
de embalagens para verificar as substâncias presentes e estabelecer a capacidade
de escolha desse ou daquele produto.
Na perspectiva do eixo integrador de conhecimento, o experimento
contextualizado poderá promover o conhecimento químico como um dos “(...) meios
de interpretar o mundo e intervir na realidade, (...) 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)
Dessa mesma maneira, o experimento contextualizado poderá promover
dentro da perspectiva do PCK que a ciência “(...) não é um conjunto ou sistema de
teorias para interpretar o mundo, mas sim um método, uma forma de se aproximar do
mundo e indagar sobre ele, de modo que, do ponto de vista dos conteúdos do
currículo, assume-se que a ciência é, antes de mais nada, um processo”
(WELLINGTON (1989), apud; POZO e CRESPO, 2009, p. 253).
Dentro dessa perspectiva, espera-se que os alunos possam compreender e
usar adequadamente os conteúdos aprendidos pela observação dos fenômenos e
tentar relacioná-los com os conceitos já estabelecidos, utilizando de forma consciente
e coerente com seu significado no contexto apresentado e que o seu conhecimento
seja enriquecido após a atividade experimental.
A determinação do pH do produto final poderá promover a capacidade de
reflexão inerente ao comportamento social, isto é, “(...) desenvolver nos alunos uma
maior conscientização, conhecimento e interpretação acerca dos produtos químicos e
como eles interagem nas nossas vidas” (DOS SANTOS e SCHNETZLER, 2010, p.
78).
Ao final do trabalho prático e da redação do relatório, serão discutidos entre os
grupos e o professor a análise e a interpretação dos dados obtidos. Nessa situação,
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o professor poderá observar os aspectos positivos e negativos da atividade e repensar
sobre o procedimento e novos objetivos, além das perspectivas dessa ação com seus
alunos.
Além disso, o conhecimento das substâncias químicas presentes nesse
experimento deverá propiciar ao aluno o conhecimento fundamentado para a sua
participação na sociedade, como demonstrado por (DOS SANTOS e SCHNETZIER,
1996):
“(...) o ensino de química para formar o cidadão compreende a abordagem
de informações químicas fundamentais que permitam ao aluno participar
ativamente na sociedade, tomando decisões com consciência de suas
consequências. Isso implica que o conhecimento químico aparece não como
um fim em si mesmo, mas com objetivo maior de desenvolver as habilidades
básicas que caracterizam o cidadão: participação e julgamento”.

Por fim, a atividade lúdica poderá propor uma ferramenta didática capaz de
criar “subsídios para um ensino/aprendizagem mais prazeroso e ‘produtivo’, mesmo
que indiretamente” (FELÍCIO e SOARES, 2018).
A função das contextualizações promovidas nos textos presentes nas cartas do
jogo pode auxiliar na melhor compreensão da molecularidade das estruturas
orgânicas, a partir da elaboração das estruturas dos cartões objetivos e dos conceitos
de reconhecimento das funções orgânicas, contidas nesses mesmos cartões e nas
cartas do jogo, já que grande parte dessas moléculas já foram anteriormente
trabalhadas.
Na compreensão das regras do jogo, espera-se que o aluno possa conectar as
informações, seja com o cartão objetivo e as cartas do jogo, estimulando nos alunos
uma melhor compreensão das estruturas orgânicas e das funções orgânicas,
promovendo o “desenvolvimento social dos indivíduos, novas formas de pensamento,
raciocínio lógico e criatividade” (CARDOSO, BERNADES, et al., 2020).
A partir do campo visual do PCK, o procedimento lúdico poderá propiciar um
ambiente de aprendizagem, onde os alunos possam através do jogo amadurecer os
conhecimentos adquiridos.
A orientação proposta pelo eixo integrador de conhecimento nesse produto
direciona-se para o objetivo de propiciar o melhor desenvolvimento da aprendizagem
das substâncias orgânicas, com suas respectivas funções, ou complementar o seu
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desenvolvimento nesse determinado assunto equilibrando a função educacional 18 e
lúdica.19
A dinâmica do jogo requer que os conteúdos desenvolvidos ao longo do
processo do estudo das funções orgânicas estejam, ao menos, em desenvolvimento.
A partir disso, a troca de aprendizagem dos alunos do próprio grupo possibilitará o
auxílio na aprendizagem dos alunos que apresentam dificuldades de compreensão
dos conteúdos a aprenderem mediante as circunstâncias que o próprio jogo poderá
apresentar – construção das moléculas dos cartões objetivos (ligações covalentes),
construção das estruturas na forma de bastão e bola, a visualização das funções
orgânicas – já que esse é o procedimento básico de início de contagem dos pontos
para o grupo e outros pontos que possam ser conquistados durante o jogo.
“A aprendizagem vai ser influenciada devido à relação emocional e pessoal que
o estudante estabelece quando está jogando, tornando-se sujeito ativo do processo
de ensino e aprendizagem no qual se insere diretamente, ou seja, ele vai aprender
enquanto brinca” (DE SANTANA e REZENDE, 2008).
Contudo, dentro da óptica do PCK, o processo lúdico poderá proporcionar a
visualização dos erros cometidos pelos alunos como forma diagnóstica, pois permitirá
uma maior mediação do professor durante o jogo na medida que situações de
dificuldade forem apresentadas, durante a construção das estruturas e a identificação
das funções orgânicas que deverão ser realizadas no cartão resposta.
O jogo tratará a questão do erro não de maneira abominável e punitiva, mas
sim um processo de (re)elaboração na busca do conteúdo a ser aprendido, para
participar de forma substancial em seu grupo no processo de competição com os
outros grupos.
Errar é constituinte da natureza humana, pois pensar que a certeza existe é
caracterizar que há uma verdade absoluta e, nesse caso, que o conhecimento
científico será permanente, fato esse que a escola produz e reproduz promovendo o
processo de ensino-aprendizagem com teorias de caráter absoluto.
O erro deve ser trabalho como processo de evolução, como tratado por
(TEIXEIRA, XAVIER e DAMASIO, 2017):
18

A função educativa é aquela que permite que o sujeito aprenda algo durante o ato de jogar
(MESSEDER NETO e DE MORADILLO, 2015).
19

A função lúdica é aquela, presente no jogo, que propicia diversão e prazer (MESSEDER NETO e DE
MORADILLO, 2015).
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“A abordagem da natureza da ciência está de acordo com o princípio da
aprendizagem pelo erro, da desaprendizagem e da incerteza do
conhecimento, uma vez que a ciência é apresentada como uma forma de
conhecimento humano, falível e questionável, sujeita a erros. Assim, a
aprendizagem é encarada da mesma forma, pois todos estão sujeitos a errar
e isso não é visto como algo ruim que deve ser punido, mas como algo
necessário para que o conhecimento humano possa evoluir”.

Além do mais, o professor como mediador do processo poderá se aproximar
mais desses alunos que apresentam maiores dificuldades durante o jogo e produzir
pistas capaz de diagnosticar e revelar o que o aluno aprendeu, quais as direções
foram exploradas para a construção de seu conhecimento e, por fim, quais são as
oportunidades potenciais de avanço ou as necessidades das dificuldades da
aprendizagem do conteúdo especifico (CAVALCANTI, CARDOSO, et al., 2012).
“O professor deve conhecer o conceito de regra e sua importância ligada ao
conceito de jogo, para que possa mediá-la e orientar o processo de ensino
aprendizagem, aliando-a aos seus objetivos de ensino, sempre em consenso com os
estudantes” (FELÍCIO e SOARES, 2018).
Assim, espera-se que essa ferramenta possa “ajudar o aluno na apropriação
do conhecimento científico, pois só assim ele estará contribuindo para o
desenvolvimento psíquico e exigindo do aluno mais do que ele pode no momento,
avançando sempre para a atividade de estudo” (MESSEDER NETO e DE
MORADILLO, 2015).
Esta atividade será aplicada de tempos em tempos na sala de aula como
procedimento de recuperação dos conteúdos que são exigidos pelo jogo.
Por conseguinte, os recursos apresentados a partir do PCK se constitui
mediante o modelo transformativo associado ao eixo integrador de conhecimento, e
nas transformações distintas entre a reflexão epistemológica (aquela que promoverá
de forma lógica os conceitos químicos e do currículo), a reflexão psicológica (aquela
que propiciará da apropriação dos saberes em geral no processo de contextualização
de características históricas) e a reflexão pedagógica (aquela que conecta a relação
da ciência a uma intenção educativa contextualizando as ferramentas propostas em
função das condições de práticas didáticas).
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FIGURA 11: MODELO DA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO PEDAGÓGICO DO
CONTÉUDO NO MODELO TRANSFORMATIVO.

FONTE: O AUTOR (2020)

No

aspecto

do

conteúdo/currículo,

reporta-se

na

aprendizagem

do

conhecimento químico específico que se pautará no processo de ensinoaprendizagem a partir do processo de contextualização, que é significativo e
importante na formação do aluno em suas características gerais e específicas,
permitindo “enfrentar as mudanças culturais que estão ocorrendo não só na vida
social, mas, sobretudo, nos perfis profissionais e laborais e na própria organização e
distribuição social do conhecimento” (POZO e CRESPO, 2009, p. 27).
No

processo

de

contextualização,

a

significação

do

conhecimento

historicamente construído pela humanidade, paralelamente à interpretação dos fatos
pelo conhecimento químico, conduz a reflexão do aluno sobre os seus conhecimentos
prévios (senso comum) na direção da elaboração de uma atitude cientifica
(conhecimento científico) que possibilite a aprendizagem dos conteúdos do
conhecimento químico e na reconstrução do seu conhecimento (individualização) e
valores, a fim de estabelecer uma formação cidadã a partir da compreensão da
importância da Química.
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Já o processo pedagógico, partindo do conteúdo a ser desenvolvido pelo
professor e aprendido pelos alunos na elaboração de estratégias que utilizem as
representações do conteúdo específico, abordando as conquistas realizadas das
aprendizagens dos alunos, bem como o entendimento de suas dificuldades das
concepções dos conteúdos, direcionando nas reestruturações das ações didáticas em
relação aos conteúdos a serem aprendidos.
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5 CONCLUSÃO
O meu intento não é ensinar aqui o método que cada
qual deve seguir para bem conduzir a sua razão, mas
somente mostrar de que maneira conduzi a minha.
Descartes

A utilização do PCK como ferramenta condicionante do processo de ensinoaprendizagem em Química Orgânica se configura como essencial na aquisição de um
referencial teórico capaz de justificar as práticas pedagógicas e fundamentar o
planejamento do professor de como trabalhar os conceitos a serem aprendidos pelos
alunos.
Segundo a construção do PCK elaborado por Shulman (1987), na inter-relação
entre conteúdo e aprendizagem este origina (FERNANDEZ, 2011):
“(...) a capacidade de um professor para transformar o conhecimento do
conteúdo que ele possui em formas pedagogicamente poderosas e
adaptadas às variações dos conteúdos e aprendizagens dos estudantes
levando em consideração as experiências e bagagens dos mesmos”.

Dessa forma, o professor passa ser autor da sua aula, deixando de ser passivo
e alienado às orientações de manuais dos livros didáticos e meros repetidores de
conteúdos pré-preparados por apostilas, obrigando, de certa forma, a instituição de
um trabalho pronto dos conteúdos como descrito por (RIBEIRO, 2019):
“A profundidade e a organização do conhecimento do conteúdo são
dimensões importantes do ensino. Os professores compreendem o mapa
mais amplo de sua matéria quando entendem as relações entre tópicos ou
habilidades com tópicos mais gerais em seu campo, tornando-os também
mais efetivos no ensino de suas matérias. (...) O conhecimento dos
professores também sofre uma mudança muito grande quando eles
começam a ensinar e quando o conhecimento inicial do conteúdo se
enriquece com o conhecimento dos estudantes, do currículo e do contexto do
ensino. O conhecimento do conteúdo, ou a falta dele, pode afetar a maneira
como os professores criticam os livros de textos, como selecionam o material
para ensinar, como estruturam seus cursos e como conduzem a instrução”.

Outro aspecto importante a ser ressaltado está na oportunidade de o professor
ser um pesquisador do seu próprio método de trabalho, isto é, da construção do perfil
de aula no qual ele deve construir a fim de que possa atingir os objetivos de ensinoaprendizagem com seus alunos, proporcionado dentro do conhecimento pedagógico
do conteúdo uma amplitude do seu conhecimento profissional e mais formal no
conhecimento prático recuperando o “paradigma perdido”, isto é, resultando na
sinergia entre o conteúdo do conhecimento específicos dos professores com a
dimensão didática (FERNANDEZ, 2011), como elucidado por (KUNH, 2011, p. 116):
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“A transição de um paradigma em crise para um novo, do qual pode surgir
uma nova tradição da ciência normal, está longe de ser um processo
cumulativo obtido através de uma articulação do velho paradigma. É antes
uma reconstrução da área de estudos a partir de novos princípios,
reconstrução que altera alguma das generalizações teóricas mais
elementares do paradigma, bem como muitos de seus métodos e aplicações”.

Entretanto, a elaboração dos materiais a serem produzidos requerem tempo
para a pesquisa e produção, condições materiais de realização dos seus produtos e
troca de experiências com os profissionais e pessoas que possam orientar e discutir
esses materiais.
Sugere-se a melhor utilização das reuniões pedagógicas realizadas no
ambiente escolar, onde o professor possa empregar tempo na elaboração desses
materiais e não ficar preso a orientações verticais e improdutivas vindas de instâncias
superiores que não produzem nenhum efeito positivo.
No mesmo sentido, se sugere ao professor a disponibilização desses materiais
produzidos, a fim de que outros possam também usufruir – criação de sites,
aplicativos, entre outros – e trocar experiências, receber sugestões e realizar em
conjunto com os profissionais materiais e artigos que possam auxiliar no
desenvolvimento desses produtos.
Outro fator importante a ser evidenciado é a partição dos professores em
ambientes acadêmicos onde a reciclagem e o aprendizado de novos conhecimentos
são essenciais no desenvolvimento de seus PCKs. Com isso, sugere aos cursos de
formação de licenciatura que formem grupos de estudo com esses profissionais,
estabeleçam intercâmbio entre os professores e os futuros profissionais, auxiliem na
propagação da produção dos professores juntamente com suas respectivas
delegacias de ensino.
Assim sendo, esses produtos sugestionam a busca da interação dos
conhecimentos prévios dos alunos na elaboração, junto com seus companheiros de
sala de aula, com o professor e as demais disciplinas, a formação de novos
conhecimentos, conjecturando uma nova situação de aprendizado, observando como
os conteúdos a serem aprendidos foram estabelecidos dentro desse processo, bem
como o trabalho do professor ao longo do processo em refletir, atuar e construir
diretamente o processo de ensino-aprendizagem de sua disciplina. A motivação da
produção do professor em todos os seus aspectos garantirá uma melhor realização
do processo de ensino e aprendizagem.
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O processo de contextualização dentro do eixo integrador de conhecimento
atribuído ao conhecimento historicamente construído em Produtos Naturais é uma
ferramenta ampla na organização dos conteúdos no ensino de funções orgânicas,
aproximando os fatos e os processos sociais de características universais do
conhecimento humano, de modo a propor aos alunos o significado para a
compreensão dos conteúdos.
Dentro da perspectiva do CTS o processo de contextualização promoverá ao
professor o planejamento do desenvolvimento de ensino não se delimitando apenas
à seleção de conteúdo de química mas sobrepujar de tal forma que, os alunos possam
utilizar a química como uma ferramenta de leitura do mundo e suas inter-relações
mediante a reconstrução/ressignificação de seus próprios conhecimentos (DINIS
JÚNIOR e DA SILVA, 2016).
O processo de contextualização orientará na “aproximação de fatos e
processos da realidade social dos alunos e os conhecimentos científicos de modo que
os alunos compreendam que estes podem dar significado àqueles” (DOS SANTOS e
PORTO, 2013).
O processo de desenvolvimento histórico construído acoplado com a temática
dos Produtos Naturais transmite aos alunos que a ciência é algo vivo, inacabado, no
qual é uma aventura onde os seres humanos estão sempre engajados.
Sendo assim, a Química sendo ensinada como um saber histórico e provisório
com a participação dos alunos em seus próprios processos de elaboração de seus
conhecimentos na busca de significados e interpretações sugestiona-se na conquista
da autonomia do seu aprendizado como um processo em contínua construção.
A utilização dos Produtos Naturais como eixo de integrador de conhecimento
potencializa a universalidade desse conhecimento químico como patrimônio cultural
da humanidade em todas as épocas, inclusive em relação aos conhecimentos prévios
dos alunos que, a priori, se colocariam a margem do contexto, contribuindo para o
“reencontro entre a cultura e o saber prático de alargamento do contexto em que a
ciência opera e de estreitamento das ligações da ciência à técnica e à sociedade. É
deste reencontro que surge uma nova relação entre ciência e sociedade, entre saber
científico e senso comum, entre ciência cidadã e cidadania” (DOS SANTOS, 2009),
isto é, dar significado ao conhecimento químico e em aprender Química.
Não distante desses parâmetros, esse produto disponibilizará os conteúdos de
maneira a incitar o ensino com caráter interdisciplinar, pois na evidenciação desses
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aspectos devem ser considerados dentro da perspectiva do CTS onde o ensino das
funções orgânicas possam ser:
“(...) moldado aos poucos à medida que se busca desenvolver a
compreensão de conceitos químicos, para que professores e alunos possam
inter-relacioná-los com questões de caráter científico, social, ambiental e
tecnológico. Desse modo, é notável perceber que professores e alunos são
ferramentas chave para que as relações entre essas questões possam fazer
parte da sala de aula, isto é, esteja inserida no currículo escolar tanto nas
aulas de química como nas demais matérias do ensino médio” (DINIS
JÚNIOR e DA SILVA, 2016).

Dentro desses parâmetros (DOS SANTOS, 2009)

descreve como os

ambientes educativos deveriam ser construídos em:
“(...) ambientes de cidadania, e permear o ensino substantivo da disciplina de
princípios e valores que penetrem em questões relacionadas com alguns
conteúdos da ciência, com a sua natureza e estatuto e com o lugar da história
da ciência no ensino da ciência, não é subestimar a dimensão conceitual da
disciplina, mas complementá-la com a dimensão formativa”.

Na perspectiva do PCK, esse produto promove uma melhor compreensão e
equilíbrio na análise das contribuições das culturas mediante a utilização dos Produtos
Naturais associado ao desenvolvimento da ciência, com a importância e relevância no
estudo e compreensão da Química e de suas especificidades, como a Química
Orgânica, evidenciando esta ciência em sua forma prática, seus impactos na
sociedade e promovendo o entendimento do nosso mundo e o seu funcionamento.
Dentro desse aspecto, a reconstrução dos saberes do senso comum com os
saberes científicos, pautando-se no processo coletivo com seus pares de sala de aula
e com o professor na construção desse novo conhecimento que, partilhado,
remodelado e conflitado, direcione o aluno ao seu processo de individualização com
uma aprendizagem que possa promover sua melhor aprendizagem já que, “cada ser
humano é uma incógnita a ser equacionada por ele próprio” (FRANCO e DE
ÂNGELIS, 2017, p. 41).
Não distante desta construção, a aprendizagem dos conteúdos específicos
através dessa convivência social dos atores do processo de ensino-aprendizagem
promove o trabalho dos “sentimentos humanos, estimulando as aptidões para a Arte,
a Cultura, a ação tecnológica, a Ciência e a Religião. À medida que o ser se
autodescobre, mais percebe a necessidade dos relacionamentos sociais, seja para
buscar e intercambiar experiências, seja para contribuir em favor do desenvolvimento
do grupo no qual se encontra” (FRANCO e DE ANGELIS, 2013, p. 51 – 52).
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Não obstante, os produtos pedagógicos possibilitam a sugestão de como definir
os saberes do ensino do conteúdo/currículo orientado por uma racionalidade didática
de natureza do conhecimento múltiplo da matéria, isto é, configurando suas ações
com características multidisciplinares.20
Dentro do pressuposto multidisciplinar, os produtos pedagógicos permitem o
desenvolvimento do conteúdo da disciplina de Química na sua perspectiva histórica
no desenvolvimento da Humanidade, contribuindo a partir da sinergia entre a natureza
da ciência e de suas tecnologias direcionando como propósito a um processo de
aprendizagem pessoal e cidadã mais abrangente.
Ademais, a multidisciplinaridade designa a realização do processo de ensinoaprendizagem dos conteúdos paralelamente a percepção, para o aluno, que a
compreensão do conhecimento científico como uma construção cultural pertencente
ao seu escopo de conhecimento.
Nesse aspecto, os produtos na perspectiva do PCK poderão promover a maior
participação dos alunos durante as atividades dentro e fora da sala de aula, facilitar a
articulação entre alunos e professores no desenvolvimento das aprendizagens,
melhorar a visualização do processo de ensino aprendizagem dos alunos pelo
professor, ou seja, diversificando as estratégias de ensino a fim de que o aluno tenha
uma participação mais ativa na elaboração do seu conhecimento.
Ao final, espera-se que os alunos possam conceber a ciência como um
processo em construção, no qual a característica histórica do desenvolvimento
científico possa ser despertada na busca de uma aprendizagem de significados e de
sentido e que, ao valorizar essa compreensão, o seu esforço em aprendê-la origine
um conceito sobre si próprio positivo com respeito a ciência, incorporando os usos
sociais da ciência e de suas consequências (POZO e CRESPO, 2009, p. 38-39).
A associação desses diversos produtos pedagógicos almeja uma sinergia
mutua entre eles, de maneira que possam possibilitar em qual(is) produto(s)
apresentam maior capilaridade de generalização para a especificação do aprendizado

20

“Em definição dada por Nicolescu et al. (2000), a multidisciplinaridade corresponde à busca da
integração de conhecimentos por meio do estudo de um objeto de uma mesma e única disciplina ou
por várias delas ao mesmo tempo. Este tipo de pesquisa traz contribuições significativas a uma
disciplina específica, porque “ultrapassa as disciplinas, mas sua finalidade continua inscrita na estrutura
da pesquisa disciplinar” (NICOLESCU, 2000. p.14), (BICALHO e OLIVEIRA, 2011).
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do conteúdo, com maior poder de argumentação ou explicação das estruturas mais
complexas e integradoras.
Cabe ressaltar que a sugestão da eficácia desses produtos deverá ser
conhecida na aplicação desses produtos com os estudantes para observação de
limitações, reorganizações para o desenvolvimento e aperfeiçoamento desses
produtos, para a orientação de um conhecimento procedimental sobre o
comportamento e o processo da aprendizagem do conteúdo na sala de aula pelos
alunos.
Dentro desse aspecto, o PCK orienta à “compreensão e à representação de
como o professor ajuda seus alunos a compreender um conhecimento específico,
lançando mão de múltiplas estratégias instrucionais, representações e avaliações,
considerando as limitações do contexto, de diferenças culturais e sociais no ambiente
de aprendizagem” (FREIRE e FERNANDEZ, 2014).
Desse modo, o PCK, na constituição do eixo integrador do conhecimento,
influencia a vinculação da busca da autonomia do professor de seu processo de
ensino-aprendizagem, colocando-o na posição de pesquisador de sua própria prática,
objetivando a aprendizagem dos conceitos científicos e de seus conteúdos aos alunos
em uma aprendizagem decorrente dos processos contextualizados historicamente
construídos pela humanidade, que possam promover o conhecimento da Química e
sua compreensão para ações participativas no contexto social no qual está inserido.
Consequentemente, o PCK evidencia de que o conhecimento do senso comum
não seja um obstáculo para a aquisição do conhecimento científico, mas sim que o
conhecimento é uma construção em andamento, dialético, na elaboração de uma
atitude cientifica das suas experiências no estudo da Química em busca de melhorias,
de resoluções, de compreensões do nosso mundo, assim como das necessidades de
nossa sociedade.
Por fim, a constituição do eixo integrador do conhecimento na utilização de
recursos pedagógicos que possibilitam propiciar ferramentas que auxiliem na
aprendizagem desses conteúdos pelos alunos, possibilitando ao professor a
observação da aquisição do conhecimento de Química nas mudanças das estruturas
da aprendizagem dos conteúdos, bem como as estratégias das ferramentas usadas
em busca do processo de aprendizagem expressiva aos alunos.
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B.2 Relatório

Experimento: A Química dos Produtos de Higiene Pessoal.
Escola:
Nome:

Série:

Grupo:
n°

Relatório
1) Descreva o procedimento experimental realizado pelo grupo inclusive os possíveis erros de execução
do experimento.
2) Identifique os grupos funcionais (funções orgânicas) presentes nos reagentes que constituem o xampu
de babosa produzido.
A partir das informações, responda à questão 3.
•

•
•
•
•

Espessantes: aumento da viscosidade do xampu (propriedade física que caracteriza a resistência
de escoamento de um fluído – líquidos ou gases) melhorando sua estabilidade, o sensorial e a
aparência;
Conservantes: impedir danos no produto causadas por microrganismos e para proteger o
produto contra a contaminação durante a utilização.
Agentes condicionantes: hidratar os cabelos e evitar irritações no couro cabeludo.
Fragrância: o cheiro do produto; mascarar o cheiro ruim do produto;
Impulsionadores de Espumas: substância que aumenta a produção de espuma; em sua grande
parte são alcanolamidas.

3) Identifique no quadro abaixo que é (são) a(s) respectiva(s) funções das substâncias que atuam no
xampu produzido experimentalmente. Caso se necessário, realize uma pesquisa com as fontes a seguir:
Função
Surfactante

Substância

Fragrância
Agentes condicionantes
Espessantes
Impulsionadores de espumas
Conservantes
Modificadores

4) Com um béquer limpo em mãos, adicione 10 mL de água e com um conta gotas, adicione uma gota do
xampu produzido experimentalmente. Misture lentamente sem realizar espuma. Depois, adicione 10 gotas do
indicador de repolho roxo. Qual a cor da solução após a adição do indicador? Qual o valor do pH do seu produto?
Utilize a legenda abaixo para responder.
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Indicador de pH para o repolho roxo

5) As funções orgânicas caracterizam em suas estruturas comportamentos de acidez e alcalinidade
(basicidade).
•

Caráter Ácido:

Ácidos Inorgânicos fortes (HCℓ) > Ácidos Carboxílicos > Fenóis > Água > Álcoois > Alcinos > Alcanos
•

Caráter básico:
o Aminas: primárias: R−NH2 (Ar−NH2); secundárias: R2NH (Ar2NH); terciárias: R3N (Ar3N);
onde R representam a cadeia carbônica e Ar representam um anel aromático.
o Amidas: são substâncias neutras.
R2NH > R−NH2 > R3N > NH3 > Ar−NH2 > Ar2NH > Ar3N

Agora, observando o resultado da questão 4 e observando a estrutura molecular de todos os reagentes
utilizados na produção do xampu de babosa você diria que o seu xampu é utilizável? Utilize a tabela abaixo como
orientador de sua resposta.

Parte do corpo
Cabelo
Cabelo

pH
4-5
1-2

Cabelo

 8,5

Cabelo

> 12

Ações no Corpo
Nada ocorre.
Quebras das ligações iônicas e de hidrogênio; as ligações dissulfeto mantém
as cadeias proteicas juntas.
Algumas ligações dissulfeto são quebradas e consequentemente, a cutícula
apresenta um aspecto áspero. Essa aspereza deixa o cabelo sem nivelamento,
tornando-o opaco com surgimento de ponta nos fios.
todos os três tipos de ligações são quebrados, ocasionando eventuais quedas
de cabelos.
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Apêndice C. Procedimento Lúdico
C.1 Cartas Objetivo

Metanoato de etila

Fórmula Molecular

Etanoato de butíla

C3H7O2

Fórmula Molecular

C6H12O2

Ligações Simples

8

Ligações Simples

15

Ligações Duplas

1

Ligações Duplas

1

Número de átomos por

C = 1; H = 2; O = 1

2

duplas por captação

Número de ligações

2

simples por captação

simples por captação
Número de ligações

C = 1; H = 2; O = 1

captação

captação
Número de ligações

Número de átomos por

1

Número de ligações
duplas por captação

1
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Cafeína

Capsaicina

Fórmula Molecular

C18H27NO3

Fórmula Molecular

C8H10N4O2

Ligações Simples

40

Ligações Simples

31

Ligações Duplas

4

Ligações Duplas

4

Número de átomos por
captação
Número de ligações

C = 6; H = 9; O = 3;
N=1
10

simples por captação
Número de ligações
duplas por captação

Número de átomos por
captação
Número de ligações

C = 2; H = 5; O = 2;
N=2
8

simples por captação
2

Número de ligações
duplas por captação

2
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Índigo Blue

Fórmula Molecular

Eugenol

C16H10N2O2

Fórmula Molecular

C10H12O2

Ligações Simples

23

Ligações Simples

20

Ligações Duplas

9

Ligações Duplas

4

Número de átomos por
captação
Número de ligações

C = 4; H = 5; O = 2;
N=2
6

simples por captação
Número de ligações
duplas por captação

Número de átomos por

C = 2; H = 3; O = 1;

captação
Número de ligações

5

simples por captação
5

Número de ligações
duplas por captação

2
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Ácido Copálico

Fórmula Molecular

Teobromina

C20H32O2

Fórmula Molecular

C7H8N4O2

Ligações Simples

52

Ligações Simples

18

Ligações Duplas

3

Ligações Duplas

4

Número de átomos por

C = 4; H = 8; O = 2;

captação
Número de ligações

captação
13

simples por captação
Número de ligações
duplas por captação

Número de átomos por

Número de ligações

C = 2; H = 3; O = 1;
N=2
6

simples por captação
1

Número de ligações
duplas por captação

2
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Teofilina

Fórmula Molecular

Linalol

C7H8N4O2

Fórmula Molecular

C10H18O

Ligações Simples

18

Ligações Simples

26

Ligações Duplas

4

Ligações Duplas

2

Número de átomos por
captação
Número de ligações

C = 2; H = 3; O = 1;
N=2
6

simples por captação
Número de ligações
duplas por captação

Número de átomos por

C = 3; H = 5; O = 1

captação
Número de ligações

7

simples por captação
2

Número de ligações
duplas por captação

1
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Psoraleno

Piperina

Fórmula Molecular

C17H19NO3

Fórmula Molecular

C11H6O3

Ligações Simples

35

Ligações Simples

22

Ligações Duplas

6

Ligações Duplas

6

Número de átomos por
captação
Número de ligações

C = 4; H = 5; O = 2;
N=1
9

simples por captação
Número de ligações
duplas por captação

Número de átomos por

C = 4; H = 2; O = 1;

captação
Número de ligações

5

simples por captação
3

Número de ligações
duplas por captação

3
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Canfora

Fórmula Molecular

Cocaína

C10H16O

Fórmula Molecular

C17H21NO4

Ligações Simples

27

Ligações Simples

42

Ligações Duplas

1

Ligações Duplas

5

Número de átomos por

C = 2; H = 4; O = 1

captação
Número de ligações

captação
7

simples por captação
Número de ligações
duplas por captação

Número de átomos por

Número de ligações

C = 5; H = 6; O = 2;
N=1
11

simples por captação
1

Número de ligações
duplas por captação

3
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Dodecano

Fórmula Molecular

Metionina

C12H26

Fórmula Molecular

C5H11NO2S

Ligações Simples

37

Ligações Simples

18

Ligações Duplas

0

Ligações Duplas

1

Número de átomos por

C = 3; H = 6

captação
Número de ligações

captação
6

simples por captação
Número de ligações
duplas por captação

Número de átomos por

Número de ligações

C = 3; H = 6; O = 2;
N = 1: S =1
9

simples por captação
0

Número de ligações
duplas por captação

1
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Vitamina E

Fórmula Molecular

Dopamina

C29H50O2

Fórmula Molecular

C8H11NO2

Ligações Simples

80

Ligações Simples

19

Ligações Duplas

3

Ligações Duplas

3

Número de átomos por

C = 10; H = 15; O = 1

captação
Número de ligações

captação
20

simples por captação
Número de ligações
duplas por captação

Número de átomos por

Número de ligações

C = 3; H = 4; O = 1;
N=1
5

simples por captação
1

Número de ligações
duplas por captação

1
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Serotonina

Fórmula Molecular

Adrenalina

C10H12N2O

Fórmula Molecular

C9H13NO3

Ligações Simples

22

Ligações Simples

23

Ligações Duplas

4

Ligações Duplas

3

Número de átomos por
captação
Número de ligações

C = 2; H = 4; O = 1;
N=1
6

simples por captação
Número de ligações
duplas por captação

Número de átomos por
captação
Número de ligações

C = 3; H = 4; O = 1;
N=1
8

simples por captação
2

Número de ligações
duplas por captação

1
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Nicotina

Fórmula Molecular

Ácido Abscísco

C10H14N2O

Fórmula Molecular

C15H20O4

Ligações Simples

24

Ligações Simples

33

Ligações Duplas

3

Ligações Duplas

5

Número de átomos por
captação
Número de ligações

C = 2; H = 5; O = 1;
N= 1
8

simples por captação
Número de ligações
duplas por captação

Número de átomos por

C = 5; H = 5; O = 2;

captação
Número de ligações

7

simples por captação
1

Número de ligações
duplas por captação

2

146

Betacaroteno

Fórmula Molecular

Farnesol

C40H56

Fórmula Molecular

C15H26O

Ligações Simples

86

Ligações Simples

38

Ligações Duplas

11

Ligações Duplas

3

Número de átomos por

C = 8; H = 12

captação
Número de ligações

duplas por captação

C = 5; H = 6; O = 1

captação
22

simples por captação
Número de ligações

Número de átomos por

Número de ligações

6

simples por captação
4

Número de ligações
duplas por captação

1
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Sacarose

Fórmula Molecular

Acetato de Pentila

C12H22O11

Fórmula Molecular

C7H14O2

Ligações Simples

35

Ligações Simples

21

Ligações Duplas

0

Ligações Duplas

1

Número de átomos por

C = 2; H = 5; O = 4

captação
Número de ligações

duplas por captação

C = 2; H = 4; O = 1

captação
9

simples por captação
Número de ligações

Número de átomos por

Número de ligações

5

simples por captação
0

Número de ligações
duplas por captação

1

148

Hexanoato de Alilica

Fórmula Molecular

C9H16O2

Nona-3,6-dienal

Fórmula Molecular

C9H14O

Ligações Simples

24

Ligações Simples

20

Ligações Duplas

2

Ligações Duplas

3

Número de átomos por

C = 4; H = 5; O = 1

captação
Número de ligações

duplas por captação

C = 3; H = 5; O = 1

captação
6

simples por captação
Número de ligações

Número de átomos por

Número de ligações

5

simples por captação
1

Número de ligações
duplas por captação

2
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Crocetina

Fórmula Molecular

Safranal

C20H24O4

Fórmula Molecular

C10H14O

Ligações Simples

22

Ligações Simples

23

Ligações Duplas

2

Ligações Duplas

3

Número de átomos por

C = 3; H = 5; O = 1

captação
Número de ligações

duplas por captação

C = 3; H = 5; O = 1;

captação
4

simples por captação
Número de ligações

Número de átomos por

Número de ligações

5

simples por captação
1

Número de ligações
duplas por captação

1
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Juglona

Fórmula Molecular

Metionina

C10H14O

Fórmula Molecular

C5H11NO2S

Ligações Simples

22

Ligações Simples

29

Ligações Duplas

3

Ligações Duplas

1

Número de átomos por

C = 3; H = 5; O = 1

captação
Número de ligações

captação
5

simples por captação
Número de ligações
duplas por captação

Número de átomos por

Número de ligações

C = 5; H = 6; O = 2;
N = 1; S = 1
10

simples por captação
2

Número de ligações
duplas por captação

1
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Camalexina

Fórmula Molecular

Homocisteína

C11H8N2S

Fórmula Molecular

C4H9NO2S

Ligações Simples

17

Ligações Simples

15

Ligações Duplas

6

Ligações Duplas

1

Número de átomos por
captação
Número de ligações

C = 6; H = 4; N = 2;
S=1
9

simples por captação
Número de ligações
duplas por captação

Número de átomos por
captação
Número de ligações

C = 4; H = 5; O = 1;
N = 2; S = 1
5

simples por captação
3

Número de ligações
duplas por captação

1
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Cisteína

Fórmula Molecular

Acetato de propila

C3H7NO2S

Fórmula Molecular

C5H10O2

Ligações Simples

12

Ligações Simples

15

Ligações Duplas

1

Ligações Duplas

1

Número de átomos por
captação
Número de ligações

C = 3; H = 4; O = 1;
N = 1; S =1
4

simples por captação
Número de ligações
duplas por captação

Número de átomos por

C = 2; H = 3; O = 1

captação
Número de ligações

3

simples por captação
1

Número de ligações
duplas por captação

1

153

Testosterona

Fórmula Molecular

Glicose

C22H32O3

Fórmula Molecular

C6H12O6

Ligações Simples

57

Ligações Simples

22

Ligações Duplas

2

Ligações Duplas

1

Número de átomos por

C = 7; H = 8; O = 2

captação
Número de ligações

duplas por captação

C = 2; H = 4; O = 3

captação
12

simples por captação
Número de ligações

Número de átomos por

Número de ligações

4

simples por captação
2

Número de ligações
duplas por captação

1
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Feniletilamina

Fórmula Molecular

C8H11N

Ligações Simples

17

Ligações Duplas

3

Número de átomos por

C = 2; H = 4; N = 1

captação
Número de ligações

3

simples por captação
Número de ligações
duplas por captação

1
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REGRAS
PREPARAÇÃO
Antes do início do jogo, cada jogador deverá retira uma carta
objetivo específica e anotar o nome da substância na folha de
construção da molécula bem como identificar na mesma as
funções orgânicas presentes. Após o preenchimento, o jogador que
contém a carta objetivo de maior quantidade de átomos e carbono
(C) iniciará o jogo. Em caso de empate entre os jogadores que
apresentaram idêntica quantidade dos átomos de carbono, os
átomos de hidrogênio (H) ocasionarão o desempate. Com o
empate da quantidade dos átomos de hidrogênio ficará a
sequência dos átomos respectivos de oxigênio (O), nitrogênio (N) e
enxofre (S) sucessivamente.
COMO JOGAR
A cada rodada de cartas ganha, o jogador escolherá uma dessas
cartas e irá retirar uma das quantidades especificadas da carta
objetivo (número de ligações simples, número de ligações duplas,
número de átomos específicos) por cada captação. Anote na
rodada específica na folha a sua captação. Caso não houver a
captação, faça um risco no espaço da rodada. Vence o jogo que
construir primeiro a molécula da carta objetivo ou quem construir
mais próximo a molécula da carta objetivo nas 30 rodadas.
BOM DIVERTIMENTO!
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C.2 Cartas de Desenvolvimento do Jogo

1A

Etanol

Número de átomos
de carbono
Número de
Insaturações
Porcentagem de
massa de Carbono
Número de
Heteroátomos
Número de Funções
Orgânicas

2A

2
0
52%
N: 0; O:1; S:0
2

Metanal

Número de átomos de
carbono
Número de
Insaturações
Porcentagem de
massa de Carbono
Número de
Heteroátomos
Número de Funções
Orgânicas

1
1
30%
N: 0; O:1; S:0
2
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3A

Ácido Etanóico

Número de átomos
de carbono
Número de
Insaturações
Porcentagem de
massa de Carbono
Número de
Heteroátomos
Número de Funções
Orgânicas

4A

3
1
62%
N: 0; O:1; S:0
2

Dimetil-sulfeto

Número de átomos de
carbono
Número de
Insaturações
Porcentagem de
massa de Carbono
Número de
Heteroátomos
Número de Funções
Orgânicas

2
0
39%
N: 0; O:0; S:1
2
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5A

Undecano

Número de átomos
de carbono
Número de
Insaturações
Porcentagem de
massa de Carbono
Número de
Heteroátomos
Número de Funções
Orgânicas

6A

11
0
85%
N: 0; O:0; S:0
1

Butanona

Número de átomos de
carbono
Número de
Insaturações
Porcentagem de
massa de Carbono
Número de
Heteroátomos
Número de Funções
Orgânicas

4
1
67%
N: 0; O:1; S:0
2
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7A

Vitamina C

Número de átomos
de carbono
Número de
Insaturações
Porcentagem de
massa de Carbono
Número de
Heteroátomos
Número de Funções
Orgânicas

8A

6
2
41%
N: 0; O:6; S:0
3

Aldeído Cinâmico

Número de átomos de
carbono
Número de
Insaturações
Porcentagem de
massa de Carbono
Número de
Heteroátomos
Número de Funções
Orgânicas

9
5
82%
N: 0; O:1; S:0
2
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9A

Rutina

Número de átomos
de carbono
Número de
Insaturações
Porcentagem de
massa de Carbono
Número de
Heteroátomos
Número de Funções
Orgânicas

10A

27
8
53%
N: 0; O:16;
S:0
4

Cefasloporina C

Número de átomos de
carbono
Número de
Insaturações
Porcentagem de
massa de Carbono
Número de
Heteroátomos
Número de Funções
Orgânicas

16
1
46%
N: 3; O:7; S:1
6
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1B

Limoneno

Número de átomos
de carbono
Número de
Insaturações
Porcentagem de
massa de Carbono
Número de
Heteroátomos
Número de Funções
Orgânicas

2B

10
2
88%
N: 0; O:0; S:0
1

Harmina

Número de átomos de
carbono
Número de
Insaturações
Porcentagem de
massa de Carbono
Número de
Heteroátomos
Número de Funções
Orgânicas

13
6
74%
N: 2; O:1; S:0
3
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3B

Vanilina

Número de átomos
de carbono
Número de
Insaturações
Porcentagem de
massa de Carbono
Número de
Heteroátomos
Número de Funções
Orgânicas

4B

8
4
63%
N: 0; O:3; S:0
3

Anetol

Número de átomos de
carbono
Número de
Insaturações
Porcentagem de
massa de Carbono
Número de
Heteroátomos
Número de Funções
Orgânicas

10
4
81%
N: 0; O:1; S:0
2
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5B

Resveratrol

Número de átomos
de carbono
Número de
Insaturações
Porcentagem de
massa de Carbono
Número de
Heteroátomos
Número de Funções
Orgânicas

6B

14
7
74%
N: 0; O:3; S:0
2

Coniina

Número de átomos de
carbono
Número de
Insaturações
Porcentagem de
massa de Carbono
Número de
Heteroátomos
Número de Funções
Orgânicas

8
0
76%
N: 1; O:0; S:0
2
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7B

Hexanoato de etila

Número de átomos
de carbono
Número de
Insaturações
Porcentagem de
massa de Carbono
Número de
Heteroátomos
Número de Funções
Orgânicas

8
1
67%
N: 0; O:2; S:0
2

8B 3,5-dimetil-hept-2-en-4-ona

Número de átomos de
carbono
Número de
Insaturações
Porcentagem de
massa de Carbono
Número de
Heteroátomos
Número de Funções
Orgânicas

9
2
77%
N: 0; O:1; S:0
2
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9B

Mentol

Número de átomos
de carbono
Número de
Insaturações
Porcentagem de
massa de Carbono
Número de
Heteroátomos
Número de Funções
Orgânicas

10B

10
0
77%
N: 0; O:1; S:0
2

Ácido Acetilsalicílico

Número de átomos de
carbono
Número de
Insaturações
Porcentagem de
massa de Carbono
Número de
Heteroátomos
Número de Funções
Orgânicas

9
5
60%
N: 0; O:3; S:0
3
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1C

Atropina

Número de átomos
de carbono
Número de
Insaturações
Porcentagem de
massa de Carbono
Número de
Heteroátomos
Número de Funções
Orgânicas

2C

17
4
71%
N:1; O:3; S:0
3

Catequina

Número de átomos de
carbono
Número de
Insaturações
Porcentagem de
massa de Carbono
Número de
Heteroátomos
Número de Funções
Orgânicas

15
6
62%
N: 0; O:6; S:0
3
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3C

Cis-cajucarina B

Número de átomos
de carbono
Número de
Insaturações
Porcentagem de
massa de Carbono
Número de
Heteroátomos
Número de Funções
Orgânicas

20
4
73%
N: 0; O:4; S:0
4

4C

Carvacrol

Número de átomos de
carbono
Número de
Insaturações
Porcentagem de
massa de Carbono
Número de
Heteroátomos
Número de Funções
Orgânicas

10
3
80%
N: 0; O:1; S:0
2
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5C

Licopeno

Número de átomos
de carbono
Número de
Insaturações
Porcentagem de
massa de Carbono
Número de
Heteroátomos
Número de Funções
Orgânicas

6C

40
13
89%
N: 0; O:0; S:0
1

Ácido Cáprico

Número de átomos de
carbono
Número de
Insaturações
Porcentagem de
massa de Carbono
Número de
Heteroátomos
Número de Funções
Orgânicas

10
1
70%
N: 0; O:2; S:0
2
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7C

Alicina

Número de átomos
de carbono
Número de
Insaturações
Porcentagem de
massa de Carbono
Número de
Heteroátomos
Número de Funções
Orgânicas

8C

6
3
44%
N: 0; O:1; S:2
3

-Nonalactona

Número de átomos de
carbono
Número de
Insaturações
Porcentagem de
massa de Carbono
Número de
Heteroátomos
Número de Funções
Orgânicas

9
1
69%
N: 0; O:2; S:0
2
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9C

Genipina

Número de átomos
de carbono
Número de
Insaturações
Porcentagem de
massa de Carbono
Número de
Heteroátomos
Número de Funções
Orgânicas

10C

11
3
58%
N: 0; O:5; S:0
4

Non-2-enal

Número de átomos de
carbono
Número de
Insaturações
Porcentagem de
massa de Carbono
Número de
Heteroátomos
Número de Funções
Orgânicas

9
2
77%
N: 0; O:1; S:0
2
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1D

Brasileína

Número de átomos
de carbono
Número de
Insaturações
Porcentagem de
massa de Carbono
Número de
Heteroátomos
Número de Funções
Orgânicas

2D

18
7
68%
N: 0; O:5; S:0
5

Furaneol

Número de átomos de
carbono
Número de
Insaturações
Porcentagem de
massa de Carbono
Número de
Heteroátomos
Número de Funções
Orgânicas

6
2
56%
N: 0; O:3; S:0
4
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3D

Alantoína

Número de átomos
de carbono
Número de
Insaturações
Porcentagem de
massa de Carbono
Número de
Heteroátomos
Número de Funções
Orgânicas

4D

4
3
30%
N: 4; O:3; S:0
3

DCTN

Número de átomos de
carbono
Número de
Insaturações
Porcentagem de
massa de Carbono
Número de
Heteroátomos
Número de Funções
Orgânicas

19
4
73%
N: 0; O:4; S:0
4
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5D

Ácido butanóico

Número de átomos
de carbono
Número de
Insaturações
Porcentagem de
massa de Carbono
Número de
Heteroátomos
Número de Funções
Orgânicas

4
1
55%
N: 0; O:2; S:0
2

6D

Carvona

Número de átomos de
carbono
Número de
Insaturações
Porcentagem de
massa de Carbono
Número de
Heteroátomos
Número de Funções
Orgânicas

10
3
80%
N: 0; O:1; S:0
2
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7D

Ácido Angélico

Número de átomos
de carbono
Número de
Insaturações
Porcentagem de
massa de Carbono
Número de
Heteroátomos
Número de Funções
Orgânicas

8D

5
2
60%
N: 0; O:2; S:0
2

Ácido Pentanóico

Número de átomos de
carbono
Número de
Insaturações
Porcentagem de
massa de Carbono
Número de
Heteroátomos
Número de Funções
Orgânicas

5
1
59%
N: 0; O:2; S:0
2
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9D

Isopropeno

Número de átomos
de carbono
Número de
Insaturações
Porcentagem de
massa de Carbono
Número de
Heteroátomos
Número de Funções
Orgânicas

10D

5
2
88%
N: 0; O:0; S:0
1

Bixina

Número de átomos de
carbono
Número de
Insaturações
Porcentagem de
massa de Carbono
Número de
Heteroátomos
Número de Funções
Orgânicas

25
11
76%
N: 0; O:4; S:0
3
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1E

CTN

Número de átomos
de carbono
Número de
Insaturações
Porcentagem de
massa de Carbono
Número de
Heteroátomos
Número de Funções
Orgânicas

2E

19
3
73%
N: 0; O:4; S:0
4

Trans-Cajuraquina B

Número de átomos de
carbono
Número de
Insaturações
Porcentagem de
massa de Carbono
Número de
Heteroátomos
Número de Funções
Orgânicas

20
4
73%
N: 0; O:4; S:0
4
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3E

Aliina

Número de átomos
de carbono
Número de
Insaturações
Porcentagem de
massa de Carbono
Número de
Heteroátomos
Número de Funções
Orgânicas

4E

6
3
41%
N: 1; O:3; S:1
4

Ácido Sulfênico

Número de átomos de
carbono
Número de
Insaturações
Porcentagem de
massa de Carbono
Número de
Heteroátomos
Número de Funções
Orgânicas

3
1
40%
N: 0; O:1; S:1
2
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5E

Halomon

Número de átomos
de carbono
Número de
Insaturações
Porcentagem de
massa de Carbono
Número de
Heteroátomos
Número de Funções
Orgânicas

6E

10
1
30%
N: 0; O:0; S:0
2

Penicilina F

Número de átomos de
carbono
Número de
Insaturações
Porcentagem de
massa de Carbono
Número de
Heteroátomos
Número de Funções
Orgânicas

14
4
54%
N: 2; O:4; S:1
6
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7E

-Nonalactona

Número de átomos
de carbono
Número de
Insaturações
Porcentagem de
massa de Carbono
Número de
Heteroátomos
Número de Funções
Orgânicas

8E

9
1
69%
N: 0; O:2; S:0
2

Brasilina

Número de átomos de
carbono
Número de
Insaturações
Porcentagem de
massa de Carbono
Número de
Heteroátomos
Número de Funções
Orgânicas

16
6
67%
N: 0; O:5; S:0
3

180

9E

Morfina

Número de átomos
de carbono
Número de
Insaturações
Porcentagem de
massa de Carbono
Número de
Heteroátomos
Número de Funções
Orgânicas

10E

17
4
72%
N: 1; O:3; S:0
5

Quinina

Número de átomos de
carbono
Número de
Insaturações
Porcentagem de
massa de Carbono
Número de
Heteroátomos
Número de Funções
Orgânicas

20
6
74%
N: 3; O:2; S:0
5
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REGRAS
Participantes: 4 a 6 jogadores.
OBJETIVO
Objetivo: construir a molécula da carta
objetivo.
PREPARAÇÃO
As cartas são distribuídas em número
igual para cada um dos jogadores.
Cada jogador forma seu monte e só vê
a primeira carta da pilha. As cartas
possuem informações como: número
de átomos de carbono, número de
insaturações, funções orgânicas, etc. é
com essas informações que cada um
vai jogar. Inicia o jogo de acordo com
as regras do cartão objetivo.
COMO JOGAR
Se você é o primeiro a jogar, escolha
entre as informações contidas em sua
carta, aquela que você julga capaz ter
o valor maior de superar o valor da
informação que se encontra nas cartas
que seus adversários têm em mãos.
Por exemplo, você escolhe a
informação
funções
orgânicas,
menciona-a em voz alta e abaixa a
carta na mesa. Imediatamente, todos
os outros jogadores abaixam a
primeira
carta
na
mesa.
Imediatamente todos os outros
jogadores abaixam a primeira carta de
suas pilhas e conferem o valor da
informação.

Quem tiver o valor mais alto ganha
as cartas da mesa e as coloca
embaixo da pilha. Escolha a sua
captação, anote na sua folha de
construção da molécula a captação
da respectiva rodada. O próximo a
jogar será o que venceu a jogada
anterior. Assim, prossegue o jogo,
até que um dos participantes
construa a molécula da carta
objetivo. Se dois ou mais jogadores
abaixam as cartas com o mesmo
valor
máximo,
os
demais
participantes deixam suas cartas na
mesa e a vitória é decidida entre os
que empataram. Para isso, quem
escolheu inicialmente diz um novo
item de sua própria carta,
ganhando as cartas da rodada quem
tiver o valor mais alto.
CARTA CRASH, BOOM, BANG!
A carta CRASH, BOOM, BANG! é
embaralhada com as demais. Suas
informações superam todos os
dados de cartas marcadas com B, C,
D, E e F. Assim, se você tiver uma
carta CRASH, BOOM, BANG!, sua
chance de ganhar de seus
adversários é muito grande. Você só
vai perder se um deles lhe
apresentar uma carta marcada com
a letra A (1A é a mais forte e a 10A
a mais fraca).
BOM DIVERTIMENTO!
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C.3 Cartão Resposta
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C.4. Tabela de Pontuação do Cartão Resposta

Porcentagem de Construção Pontos
das Estruturas Moleculares
Funções Orgânicas Corretas
5
1% Ͱ 10%
10
11% Ͱ 20%
20
21% Ͱ 30%
30
31% Ͱ 40%
40
41% Ͱ 50%
50
51% Ͱ 60%
60
61% Ͱ 70%
70
71% Ͱ 80%
80
81% Ͱ 90%
90
91% Ͱ 100%
100
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C.5. Tabela de Elementos das Estruturas Moleculares do Cartão Objetivo
Estrutura
Molecular

Quantidade Máxima de
Elementos (Átomos e
Ligações Químicas)

Estrutura
Molecular

Metanoato de etila

20

Nicotina

Etanoato de butíla

36

Ácido Abscísco

Capsaicina

93

Betacaroteno

Cafeína

60

Farnesol

Índigo Blue

62

Sacarose

Eugenol

48

Acetato de Pentila

Ácido Copálico

99

Hexanoato de Alilica

Teobromina

43

Nona-3,6-dienal

Teofilina

43

Crocetina

Linalol

57

Safranal

Piperina

81

Juglona

Psoraleno

48

Metionina

Canfora

55

Camalexina

Cocaína

90

Homocisteína

Dodecano

75

Cisteína

Metionina

39

Acetato de propila

Vitamina E

164

Testosterona

Dopamina

44

Glicose

Serotonina

51
52

Feniletilamina

Adrenalina

Quantidade Máxima de
Elementos (Átomos e
Ligações Químicas)
54
77
193
83
80
45
53
47
72
51
50
50
45
33
27
33
107
47
40
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APENDICE D. Mapas Conceituais de Funções Orgânicas a Partir do Texto Integrador de Conhecimento.
D.1. Mapa Conceitual (a) – Texto: A poesia da fermentação e da produção de bebidas alcoólicas – Função Orgânica:
Álcool.
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D.2. Mapa Conceitual (b) – Texto: Química e Religião – Funções Orgânicas: Amina e Amida.
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