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RESUMO: O presente artigo destaca uma proposta de ensino de ácidos e bases 
contextualizada e fundamentada na metodologia dos três momentos pedagógicos de 
Delizoicov e o uso da experimentação investigativa, desenvolvida com alunos do 2º 
ano do Ensino Médio de uma escola da rede pública de Rondon no estado do 
Paraná. A abordagem metodológica utilizada possibilitou que os alunos 
compreendessem os contextos problematizados e construíssem os conceitos 
operacionais de materiais com características ácidas e básicas.   
 

PALAVRAS-CHAVE: Problematização; experimentação investigativa; três momentos 

pedagógicos. 

 
 

         1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, são tantos os desafios educacionais tais como a falta de interesse 

por aprender o conteúdo científico, o aumento da evasão escolar, o número 

excessivo de alunos em sala de aula, a alta carga horária de aulas para o docente 

do Ensino Médio e, até mesmo a desvalorização do professor por diversos motivos. 

Por outro lado, aulas que apenas reproduzem aquilo que os livros didáticos 

apresentam, seguidas de atividades baseadas somente em listas de exercícios e o 

aluno como sujeito passivo sem possibilidade de questionamentos é uma situação 

que não se adéqua mais às necessidades da escola atual, pois o mundo moderno, 

juntamente com o avanço das tecnologias exige do professor aulas atrativas e que 

contribuam para formação do educando.  

A abordagem da Química escolar atual continua praticamente a mesma. 
Embora às vezes “maquiada” com uma aparência de modernidade, a 
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essência permanece a mesma, priorizando-se as informações desligadas 
da realidade vivida pelos alunos e professores (BRASIL, 1999, p.239). 

 

 Nesse contexto, a sociedade tem exigido muito das escolas e entendemos que 

estas, enquanto espaço de transformação, precisa buscar alternativas aos 

problemas pertinentes ao contexto educacional, dentro da realidade social.  

 O ensino de Química em específico, além dos problemas apresentados, 

também tem sido muito criticado pela excessiva ênfase na memorização de 

fórmulas, nomes e símbolos sem significação para os alunos. As atividades 

experimentais no processo ensino e aprendizagem não têm sido aproveitadas de 

forma satisfatória no processo de construção do conhecimento químico. Muitos 

conteúdos da disciplina ainda são abordados de forma descontextualizada e não 

problematizada como é o caso dos ácidos e bases, de forma geral desenvolvidos 

com ênfase apenas nas classificações, regras de nomenclatura, fórmulas e também 

sem o uso da experimentação. De acordo com Campos e Silva (1999, p. 21), a 

maneira como vem sendo abordada as chamadas funções da química inorgânica, 

“contribui como poucos para que os estudantes venham considerar a química 

matéria enfadonha, incompreensível e cujo estudo requer exaustivos exercícios de 

memorização”.  

Os estudos atuais, no campo da educação em Química, têm revelado que o 

ensino dessa ciência pode incorporar a experimentação e trabalhar com situações 

problemas que permitam contextualizar o conhecimento químico de tal forma que o 

aluno compreenda o mundo por meio do conhecimento químico.  A Química pode 

ser ensinada a partir de uma perspectiva macroscópica explorando os fenômenos e 

a experimentação com vistas a construir um alicerce para a compreensão dos 

modelos explicativos pertinentes a abstração que envolve o mundo microscópico da 

matéria.  

Por isso, nossos questionamentos: É possível por meio da problematização dar 

um significado aos conteúdos das funções químicas inorgânicas? A experimentação 

contribui para a construção e desconstrução de conhecimentos? Uma metodologia 

de ensino contextualizada e problematizadora tornariam o ensino dos conteúdos 

ácidos e bases mais significantes e apreciáveis para os alunos, contribuindo para 

romper com o ensino tradicional de funções inorgânicas?  

 



 

 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 A experimentação investigativa está centrada em situações-problema, que 

estão inseridas no contexto do aluno e permitem a ele a busca de conhecimentos 

porque devem: 

[...] ter o potencial de gerar no aluno a necessidade de apropriação de um 
conhecimento que ele ainda não tem e que ainda não foi apresentado pelo 
professor. É preciso que o problema formulado tenha uma significação para 
o estudante, de modo a conscientizá-lo de que a sua solução exige um 
conhecimento que, para ele, é inédito. (DELIZOICOV, 2001, p.132). 

  

Para isso, é necessário romper com o ensino tradicional que visa apenas à 

transmissão do conhecimento com ênfase na memorização de fórmulas e nomes, 

resolução de lista de exercícios e pouca ou quase nenhuma aula com experimentos. 

As aulas classificadas como tradicionais fazem com que os alunos não se sintam 

interessados e motivados para aprenderem a disciplina de química, que de acordo 

com Bernardelli (2004) muitos alunos acabam adquirindo: 

[...] certa resistência ao aprendizado da química devido à falta de 
contextualidade, não conseguindo relacionar os conteúdos com o dia-a-dia, 
bem como a excessiva memorização, e ainda alguns professores insistem 
em métodos nos quais os alunos precisam decorar fórmulas, nomes e 
tabelas (...) devemos criar condições favoráveis e agradáveis para o ensino 
da disciplina, aproveitando, no primeiro momento, a vivência dos alunos, os 
fatos do dia-a-dia, a tradição cultural e a mídia, buscando reconstruir os 
acontecimentos químicos para que o aluno possa refazer a leitura do seu 
mundo (BERNARDELLI, 2004, p.2). 

 

De uma forma geral, é comum a ausência de atividades experimentais de 

química. Tal fato é frequentemente apontado pelos professores, como uma das 

principais deficiências no ensino das disciplinas científicas no nível Fundamental e 

Médio, por diversas e bem conhecidas razões. Entre elas:  

Podemos citar, por exemplo, a falta de laboratórios e equipamentos no 
colégio, número excessivo de aulas, o que impede uma preparação 
adequada de aulas práticas; desvalorização das aulas práticas, conduzida 
pela idéia errônea de que aulas práticas não contribuem para a preparação 
para o vestibular; ausência do professor laboratorista; formação insuficiente 
do professor. Na química onde poucos são os professores formados nessa 
disciplina, parece-nos que o último desses fatores tem grande importância, 
pois muitas vezes existem equipamentos no colégio, mas os professores 
não sabem utilizá-lo (BUENO et al, 2008, p. 4). 

 

Uma das formas de abordagem por meio da experimentação é o uso da 

mesma como “uma estratégia eficiente para a criação de problemas reais que 

permitam a contextualização e o estímulo de questionamentos de investigação” 



 

 

 

(GUIMARÃES, 2009, p. 198), permitindo que os questionamentos dos alunos 

passem a ter sentido e o professor não fique somente no papel de transmissor de 

informação, mas um agente que problematiza e promove o diálogo. Neste contexto, 

a experimentação de caráter investigativo é realizada pelo aluno, que discute ideias, 

elabora hipóteses e usa da experimentação para compreender os fenômenos que 

ocorrem. A participação do professor nesse tipo de abordagem é dada na mediação 

do conhecimento e a atividade experimental deve ser:  

[...] elaborada de forma a privilegiar o envolvimento do aluno nas etapas de 
investigação, ou, seja, permitindo que sua participação na resolução de um 
problema elaborando hipóteses, analisando dados e propondo soluções, 
tem-se demonstrado promotora de habilidades cognitivas e da 
aprendizagem de conceitos científicos escolares (GAIA et al, 2009, p.12). 

 

A metodologia dos três momentos pedagógicos de Delizoicov; Angotti e 

Pernambuco (2009) é uma das possibilidades de abordar os conhecimentos 

químicos por meio da experimentação investigativa, uma vez que por meio dela os 

alunos podem construir um aprendizado mais significativo, estabelecendo relação 

entre a teoria e a prática, saindo do senso comum para o conhecimento científico, 

sem decorar conceitos ou recebê-los de forma pronta e acabada, fazendo a relação 

entre o que aprendem em sala de aula e sua vida fora dela. Por meio desta 

metodologia, despertamos no aluno o sentido da busca de informações para 

resolver situações e não para estudar pontualmente para provas e atividades 

avaliativas, dando-lhe a real importância da função social da escola. 

Chaves e Pimentel (1997) argumentam que a abordagem problematizadora 

tem sido muito utilizada no ensino de química, alicerçada na metodologia dos três 

momentos pedagógicos (problematização inicial, organização do conhecimento e 

aplicação do conhecimento) organizada por Delizoicov e inspirada na pedagogia de 

Paulo Freire, a fim de que o aluno consiga fazer relações entre seu cotidiano, o 

conteúdo e a prática. Essa metodologia parte de uma questão problematizadora, 

pertinente à realidade do aluno e que norteia a investigação.  No primeiro momento 

há um questionamento por parte do professor a fim de verificar quais são as 

explicações e as pré-concepções que os alunos têm sobre determinado tema. 

Assim,  

A finalidade da problematização inicial é propiciar um distanciamento crítico 
do aluno ao se defrontar com as interpretações das situações propostas 
para discussão e fazer com que ele reconheça a necessidade de se 
obterem novos conhecimentos, com os quais possa interpretar a situação 
mais adequadamente. (DELIZOICOV et al, 2012, p. 3) 



 

 

 

 
 

Cabe ao professor organizar os conceitos elaborados pelos alunos e não 

interferir nesse momento. É importante que o aluno interaja com os colegas para 

expressar os conhecimentos prévios que possui a respeito da questão proposta, 

inclusive argumentando para defender suas ideias, fazendo os registros de tais 

conclusões para análise posterior. 

A organização do conhecimento, segunda etapa do momento pedagógico, é a 

fase na qual ocorrerá a apreensão do conhecimento científico, ou seja, o aluno será 

instigado a verificar suas hipóteses, confrontando-as ou confirmando-as, através de 

práticas investigativas em laboratório, pesquisas de campo, interpretações de texto 

etc. Essa etapa exige um bom planejamento do professor, dos conhecimentos 

científicos a serem abordados e a forma que será desenvolvido, o que constitui a 

parte mais importante do processo. Segundo Chaves (1997, p.377), a organização 

do conhecimento “é o momento em que o professor desenvolve os conteúdos 

escolares selecionados a partir do conhecimento científico sistematizado: conceitos, 

definições, relações”, permitindo que o aluno faça comparações com o saber que 

possuía previamente para tomar nova postura diante das questões problematizadas 

inicialmente. 

Na terceira e última etapa, a aplicação do conhecimento, o aluno reflete sobre 

o problema inicial com outro olhar, agora pautado em um conhecimento elaborado, 

científico, adquirido durante os estudos, para assim reinterpretá-lo. Nessa fase, o 

professor deve explorar outros problemas, os quais necessitam da aplicação dos 

conhecimentos construídos ao longo do processo, envolvendo situações cotidianas 

dos educandos. 

É importante ressaltar que propostas de ensino problematizadoras, dentre as 

quais podemos citar os trabalhos de Chaves e Pimentel (1997), Bernardelli (2004), 

Francisco Jr.(2008), entre outras, estão de acordo com as discussões atuais a 

respeito do que se intitula contextualização. No âmbito dessas discussões, 

destacamos as definições propostas por Wartha e Alário (2005, p. 43): 

Contextualizar é uma postura frente ao ensino. É assumir que todo 
conhecimento envolve uma relação entre sujeito e objeto. Contextualizar é, 
construir significados e, significados não são neutros, envolvem valores 
porque explicitam o cotidiano, constroem compreensão de problemas do 
entorno social e cultural. Contextualizar é buscar o significado do 
conhecimento a partir de contextos do mundo ou da sociedade em geral, é 
levar o aluno a compreender a relevância e aplicar o conhecimento para 
entender os fatos e fenômenos que o cercam. 



 

 

 

 
São vários os contextos e temas que podem ser problematizados nas aulas 

de química de forma a permitir aos alunos à compreensão significativa de 

conhecimentos químicos para o entendimento da realidade que cerca os alunos. De 

acordo com Ciscato e Beltran (1991, p. 7): 

Ter noções básicas de química instrumentaliza o cidadão para que possa 
saber exigir os benefícios da aplicação do conhecimento químico para toda 
a sociedade.  Dispor de rudimentos dessa matéria ajuda o cidadão e se 
posicionar em relação a inúmeros problemas da vida moderna, como 
poluição, recursos energéticos, reservas minerais, uso de matérias-primas, 
fabricação e usos de inseticidas, pesticidas, adubos e agrotóxicos, 
fabricação de explosivos, fabricação e uso de medicamentos, importação de 
tecnologia e muitos outros.  

 
Um exemplo de contextualização no ensino de Química são os estudos a 

cerca de ácidos e bases, uma vez que são materiais que estão presentes em vários 

contextos pertinentes à realidade dos alunos, seja na composição de alimentos, dos 

medicamentos, de produtos de limpeza e de higiene pessoal, como componentes 

que alteram as características do solo e que poderiam ser explorados a partir de 

problematizações dessas temáticas.  

Chaves e Pimentel (1997), Bueno e Andrade (2008) e Antunes (2009), são 

alguns exemplos de autores que apresentam trabalhos com a contextualização do 

ensino de ácidos e bases que deram suporte a esse artigo. Antunes (2009), por 

exemplo, avaliou a aplicabilidade de uma metodologia utilizando atividades 

experimentais contextualizadas para a determinação do pH do solo, utilizando 

indicadores ácido-base. Bueno e Andrade (2008) relatam os resultados da aplicação 

de uma unidade didática a partir do tema “chuva ácida” desenvolvida na perspectiva 

que valoriza as relações entre ciência, tecnologia e sociedade. 

Será que o desenvolvimento deste conteúdo enfocando tais abordagens 

poderá aumentar o interesse dos alunos nas aulas de Química, permitindo que estes 

compreendam melhor um determinado contexto por meio dos conhecimentos 

químicos? É possível ao professor mudar sua prática pedagógica e incorporar 

atividades experimentais problematizadoras em seu planejamento? O estudo de 

situações-problema, envolvendo contextos onde ácidos e bases estejam presentes, 

pode promover uma aprendizagem mais significativa desses conceitos? 

       

 

  3  O DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DE TRABALHO 



 

 

 

 

A proposta foi aplicada em uma turma de 20 alunos do 2º ano do Ensino 

Médio do período vespertino constituída, em sua maioria, por alunos repetentes de 

um colégio da rede estadual de ensino do Paraná. 

 O planejamento da produção didática com o mínimo de 32 h/a para sua 

implementação e dividido em três etapas de acordo com a metodologia dos 

momentos.   

O quadro 1 apresenta um resumo das principais atividades aplicadas na 

produção didática. Na primeira etapa foi desenvolvida a problematização inicial, 

onde o aluno interage com a situação proposta; na segunda, o aluno é instigado a 

investigar em laboratório, fazer pesquisa de campo, interpretar textos e outras 

atividades e, na terceira etapa, acontece à aplicação do conhecimento. 

 

Quadro 1: Momentos Pedagógicos 

Etapa Tempo 
(hora 
aula) 

Atividades Objetivos 

1o 
momento 
pedagógico  

4 Aplicação de questionário diagnóstico; 
Pesquisa sobre a identificação de 
materiais ácidos em rótulos de produtos 
e 
Elaboração de cartazes com as ideias 
apresentadas pelos alunos. 

Identificar 
conhecimentos 
prévios dos alunos 
a respeito do 
conteúdo de ácidos 
e bases. 

2º 
momento 
pedagógico   

19 Leitura e interpretação de um texto sobre 
a chuva ácida; 
Experimentação com a simulação da 
chuva ácida, interpretação e análise dos 
resultados obtidos através de 
questionário; 
Experiência com indicadores ácido-base, 
interpretação dos resultados e a 
resolução de exercícios; 
Situação problema envolvendo a 
importância da análise do solo antes da 
plantação de feijão. 

Aprender o conceito 
de compostos 
ácidos e básicos 
através de 
experimentos e 
leituras de textos.   

3o 
momento 
pedagógico  

9 Retomada concepções prévias dos 
alunos identificadas no início do projeto, 
na elaboração dos cartazes; 
Interpretação dos resultados e discussão 
e comparação com as concepções e 
previsões apresentadas pelos alunos no 
início do projeto. 
Pesquisa de campo: Análise de rótulos 
no supermercado. 
Identificação dos componentes 

Confirmar e/ou 
reelaborar conceitos 
prévios dos alunos 
a respeito do 
conteúdo de ácidos 
e bases, aplicando 
esse conhecimento 
em situações 
cotidianas. 
Refletir a respeito 



 

 

 

apresentados nos rótulos da composição 
dos alimentos. 
Leitura e interpretação de um texto sobre 
aditivos alimentares com destaque às 
nomenclaturas e códigos mais utilizados. 
Atividade experimental sobre aditivos 
químicos e a conservação dos alimentos 
e interpretação dos resultados. 

do uso dos aditivos 
químicos para a 
conservação dos 
alimentos 

 

 É importante destacar que todas as atividades propostas tiveram como 

pressupostos a necessidade do envolvimento ativo do aluno nas aulas, num 

processo de construção e reconstrução de conhecimento, onde o professor auxilia 

mediando o processo de construção. Assim, todas foram acompanhadas por 

questionamentos, onde o aluno podia refletir e descrever o que observava, sendo as 

respostas discutidas de forma coletiva, com posterior finalização e organização do 

conhecimento pela professora.  

 As atividades experimentais foram elaboradas com questões 

problematizadoras, possibilitando a avaliação das concepções apresentadas pelos 

alunos e o desempenho no processo ensino e aprendizagem. Ao longo do processo, 

os dados foram coletados por diferentes instrumentos utilizados para o 

desenvolvimento da proposta, como questionários, pesquisas, cartazes, leituras, 

interpretações de textos e fotos. 

 

           4  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 A problematização inicial foi feita por meio de quatro questões que deveriam 

ser respondidas individualmente e entregues a professora: O que é um ácido? Você 

conhece algum ácido? Cite um exemplo? Será que os ácidos são perigosos? Você 

já comeu algum alimento que tem ácido? A principal intenção era identificar as 

concepções de cada aluno a respeito do que seria um material com características 

ácidas. Posteriormente, as questões foram discutidas em grupo e apresentadas em 

cartazes expostos na sala, conforme ilustrado na figura 1. 

 A análise das respostas individuais apresentadas pelos alunos nos revela que 

os mesmos possuem noções distorcidas sobre o que seria um ácido e apresentam 

representações sociais que expressam esse tipo de material como: corrosivo, forte, 

perigoso, poluente e produto que ferve e queima, conforme podemos verificar em 

algumas falas: 



 

 

 

 

Figura 1: Conceitos prévios apresentados por algumas equipes (Fonte: a autora). 
  

 “É um líquido cujo ele possui uma fermentação, algo que 
pode corroer a lataria de um altomóvel e pode queimar a mão 
corroer, ele serve para disolver algo ou remover por exemplo uma 
sujeira impregnada” (ALUNO 1). 

 
 “Ácido é um produto corosivo e perigoso para a nosa pele e 

nosos organismos e também com o contato com o solo ele se 
espalha pelo solo e pelos lensóis freáticos e contaminam pesoas, 
animais e plantas” (ALUNO 2). 

 
“Ácido é algo que corrói, algo fervente, algo que queime” 

(ALUNO 3). 
 
“Ácido é uma função inorgânica, química mineral, composto 

por bases, sais e óxido” (ALUNO 4). 
 
“São substâncias (não tenho certeza) corrosivas. Mas 

também usados em bebidas ou alimentos. Também são encontrados 
em frutas (cítricas)” (ALUNO 5). 

 

Cabe salientar que, mesmo os alunos sendo em sua maioria repetentes da 

série e que, supostamente já tinham aprendido tais conceitos, constatamos que 

apresentaram concepções alternativas ao conceito de ácido. Somente um aluno 

indicou a presença de ácidos em alimentos e bebidas, destoando da ideia de que 

ácido faz mal e é perigoso. 

Quanto à segunda questão, se os alunos conheciam algum tipo de ácido, a 

maioria respondeu afirmativamente, entretanto, ao citarem exemplos percebemos 

que eles não tinham critérios definidos para identificar os ácidos, utilizando a noção 

de propriedade corrosiva, conforme podemos notar em boa parte dos exemplos 

citados: soda cáustica, adubo, limão, produtos de limpeza, suco gástrico, 

refrigerante, solução de bateria, vinagre, remédios, baterias, pilhas e saliva. É 



 

 

 

importante observar que a ideia de material ácido associada à possibilidade de 

corroer deve ser a responsável pela indicação da soda cáustica como material ácido. 

Conforme já discutimos, a maioria dos alunos considerava os ácidos como 

substâncias perigosas, corrosivas, fortes, que poderiam queimar e provocar 

ferimentos, mas também destacaram que algumas frutas continham ácidos e que 

esses não eram prejudiciais à saúde. Ainda, ao responderem a quarta questão sobre 

o consumo de alimentos que continham ácidos, os alunos afirmaram que essas 

substâncias estão presentes em sua alimentação, mas, principalmente nas frutas 

cítricas, dentre elas a mais utilizada como exemplo foi o limão. Cabe destacar que 

os alunos também apresentaram dificuldades em usar uma definição correta de 

substância, pois boa parte dos exemplos apresentados são materiais constituídos 

por misturas de substâncias.  

Ao iniciar a realização da primeira etapa do projeto de intervenção 

pedagógica, ou seja, a problematização inicial foi possível notar a resistência dos 

alunos quanto à participação na atividade de responder as questões 

individualmente. Muitos dos estudantes recusaram-se a realizar a atividade, 

alegando que não sabiam o que escrever, “que não queriam pensar”. Questionavam 

sobre o que deveriam escrever e queriam respostas. Com muita insistência, 

acabaram escrevendo conceitos elaborados por eles mesmos. Tal resultado está de 

acordo com Charles e Pimentel (1997) que também tiveram as mesmas dificuldades 

na proposta que desenvolveram, ou seja, a resistência dos alunos em práticas 

pedagógicas que privilegiam a construção do conhecimento e a participação do 

aluno como protagonista do processo, pois eles estão acostumados com a prática 

passiva. 

Na aula seguinte, estavam mais dispostos, no entanto levaram mais tempo do 

que o previsto para a confecção dos cartazes, nos quais eles deveriam registrar as 

respostas coletivas das questões individuais respondidas anteriormente após 

discussões em grupo.  

Os alunos da turma eram considerados indisciplinados e desinteressados 

pelas aulas de Química. Com a aplicação da primeira atividade experimental, foi 

possível notar um expressivo aumento do interesse, uma vez que se mostravam 

curiosos, solicitavam auxílio do professor e, ao final, já trabalhavam de forma mais 

autônoma no laboratório. 



 

 

 

A atividade experimental 2 ilustrada na figura 2, faz parte da organização do 

conhecimento e, permitiu aos alunos que construíssem o conceito operacional de 

ácido e base, ou seja, um material tem comportamento ácido quando, dissolvido em 

água, muda a cor do papel tornassol azul para vermelho, fica incolor quando 

misturado com fenolftaleína e provoca efervescência ao interagir com carbonato de 

cálcio. As atividades possibilitaram aos alunos uma nova análise sobre o 

comportamento de muitos dos materiais que tinham indicado na problematização 

inicial, por exemplo, perceberam que a soda cáustica, apesar de corrosiva, não 

poderia ser classificada como material ácido.  

 

 

Figura 2: Experimentação 2: Indicadores Ácido-base, produtos analisados. 
Fonte: A autora. 

  

 

  Todas as atividades experimentais foram planejadas com questões que 

problematizavam os conceitos e fenômenos envolvidos, no entanto, a última 

atividade foi desenvolvida na perspectiva investigativa com o objetivo de avaliar a 

capacidade dos alunos aplicarem o conhecimento. Foi proposto um problema:  

O feijão é um alimento muito apreciado pelos brasileiros. O Brasil é um dos 
maiores produtores de feijão do mundo, sendo cultivado em todo o país. A 
cultura do feijão se adapta melhor em meio ácido. Assim, os agricultores 
necessitam conhecer as características do solo quanto à acidez, antes de 
iniciar a plantação. Desta forma, como você identificaria as características 
ácidas e básicas do solo de um terreno antes de iniciar uma plantação de 
feijão? É possível fazer uma correção de solo caso seja necessário? De que 
forma? (GAIA et al, 2009, p.23).  

 

Os alunos trouxeram as amostras de solos de suas casas e, em grupos de 

quatro alunos elaboraram um roteiro contendo as ações e procedimentos para 

analisarem a condição do solo. Fizeram a atividade experimental conforme o roteiro 



 

 

 

elaborado por eles, discutindo os resultados obtidos entre as equipes, havendo 

grande mobilização e participação dos alunos. 

Um indicador do envolvimento pode ser ilustrado por meio do comportamento 

de um dos alunos que mais resistiu às atividades propostas no sentido de participar 

das discussões. Ao analisar o solo do sítio de seus pais, verificou que o mesmo 

tinha características básicas e associou-as ao fato de seu pai não ter obtido bons 

resultados com o plantio, obtendo prejuízos. Essa constatação provocou no 

comportamento desse aluno uma mudança significativa. Ele passou a se interessar 

mais durante as aulas, questionando as conclusões dos colegas, realizando 

discussões no coletivo, pois os outros alunos eram por ele instigados a participarem.  

Ainda na etapa de aplicação do conhecimento, os alunos analisaram os 

cartazes produzidos na primeira atividade e testaram experimentalmente todos os 

produtos selecionados por eles na atividade com rótulos, possibilitando uma 

reinterpretação das respostas por meio da produção de novos cartazes.    

Na produção do novo cartaz, com as alterações necessárias, eles foram 

confrontando os resultados obtidos com o indicador universal entre os grupos, por 

iniciativa própria para saber qual deles teve mais acertos e mais erros. A atividade 

foi muito enriquecedora, pois os alunos demonstraram autonomia e interesse em 

realizar os testes, questionavam-se entre si, recordavam os conceitos operacionais 

das substâncias ácidas, básicas e neutras construídos anteriormente, para realizar 

corretamente as classificações dos materiais. Perceberam que, com o conhecimento 

químico que aprenderam foi possível olhar os produtos por eles consumidos com 

uma perspectiva diferente e mais crítica. 

 Na atividade de leitura e interpretação do texto sobre aditivos alimentares, os 

alunos apresentaram menor resistência, estavam mais interessados, participando 

das atividades propostas, fazendo referência a situações do cotidiano, como, por 

exemplo, o escurecimento da banana; da maçã que quando cobertas por suco de 

limão mantêm a cor; o cravo e a canela que são adicionados aos doces caseiros 

para mantê-los por mais tempo; os corantes, entre outros, percebendo que os ácidos 

estão contidos em sua alimentação diária, tanto nas frutas como nos produtos 

industrializados. 

 Esta atividade proporcionou grande interação e curiosidade entre as equipes, 

pois podiam identificar quais aditivos químicos consumiam ou utilizavam em seu dia 



 

 

 

a dia, por meio da relação entre os nomes e os devidos códigos, possibilitando a 

comparação entre embalagens. Com isso, foi possível aos alunos analisarem 

criticamente os benefícios e os malefícios desses produtos. Nesse momento 

destacavam que as aulas passavam muito rápido, queriam discutir mais, analisar 

outros produtos. 

 Para concluir o trabalho com os aditivos fizemos uma reflexão a respeito da 

importância do uso dos ácidos para a conservação dos alimentos e os alunos 

responderam um questionário sobre a durabilidade dos alimentos e quais técnicas 

de conservação poderiam ser utilizadas para prolongá-las. Nesse momento, eles 

lembravam que as avós mesmo sem conhecer cientificamente as funções do cravo e 

da canela, por exemplo, as usavam na fabricação de compotas de doces. Com isso, 

os alunos estabeleceram a relação do conhecimento popular e empírico das avós e 

do conhecimento científico construído.  

A partir das aulas de Química passaram a se preocupar mais com os 

alimentos industrializados que a família consumia e que realizavam a leitura dos 

rótulos e da composição química dos mesmos, decidindo por alimentos com menos 

aditivos químicos e instruindo seus familiares quanto a essas opções. Até a questão 

de data de validade e origem dos produtos, análises tão simples, que antes eram 

deixadas de lado passaram a ter prioridade na ida ao supermercado em suas 

famílias. As anotações no diário de pesquisa e a análise das respostas durante as 

discussões possibilitaram perceber esse posicionamento mais crítico perante o 

consumo em função do conhecimento químico.  

 

           5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Dentre as dificuldades constatadas ao longo da aplicação da produção 

observou-se a falta de interesse inicial dos alunos e a resistência na realização das 

atividades extraclasse. Muitos deles recusaram-se a fazer leituras, alegando que 

essa não era uma prática nas aulas de química. Tal comportamento já era esperado 

devido a grande passividade dos alunos, constatada, por exemplo, no trabalho de 

Chaves e Pimentel (1997) e um dos grandes desafios que deve ser considerado ao 

iniciar uma proposta problematizadora com alunos não acostumados em processo 

dialógicos onde são protagonistas.  



 

 

 

Outro problema foi a respeito da execução das atividades extraclasse, que 

nunca eram realizadas, provocando uma mudança metodológica no sentido de 

realizar todas as atividades em sala de aula, o que afetou diretamente no tempo de 

execução da unidade didática, questão que também deve ser considerada em 

abordagens onde o aluno é protagonista do processo de ensino e aprendizagem. Foi 

imprescindível observar e analisar os alunos no processo de adaptação, pois 

sentiram dificuldades tanto nas atividades de grupo como também nas discussões 

coletivas e nos trabalhos extraclasse.  

A experimentação investigativa contribuiu satisfatoriamente para a construção 

e desconstrução dos conhecimentos dos alunos, pois foi por meio dela que 

conseguiram aprender sobre ácidos e bases, permitindo atingir alguns dos objetivos 

da proposta que eram: analisar fatos, valorizar os resultados das atividades 

experimentais investigativas. 

Os encaminhamentos metodológicos, baseados nos três momentos 

pedagógicos e na experimentação investigativa fizeram a diferença na motivação e 

participação dos alunos, por isso a importância de repensar constantemente a 

prática pedagógica e o preparo de aulas que tragam significado aos alunos e 

permitam promover a relação do conhecimento científico apresentado na escola com 

suas vidas. 

 O trabalho realizado indica que é possível promover mudanças na prática 

docente do professor, desde que esse tenha tempo e formação contínua para 

desenvolver competências que permitam responder questões pedagógicas 

emergentes e mediar atividades que possibilitam ao aluno o desenvolvimento social 

e cognitivo. Dessa forma, consideramos que outros conteúdos também poderão ser 

trabalhados na perspectiva dos três momentos pedagógicos. 
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