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“O fator singular e importante que influência na
aprendizagem é aquilo que o aprendiz já sabe, descubra o que
ele sabe e a partir daí o ensine”
(David Paul Ausubel, 1968)

RESUMO
Esta pesquisa teve por objetivo principal analisar a ocorrência da aprendizagem do
conteúdo de soluções, após a aplicação de uma sequência didática com aporte teórico
da Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) de David Ausubel. Como ponto inicial
de investigação, buscou-se entender de que maneira, a articulação da
experimentação à resolução de problemas em uma sequência didática, pode
contribuir para uma aprendizagem significativa do conteúdo de soluções. A pesquisa
foi realizada com 20 estudantes da 2ª série do Ensino Médio, turma 201, do Colégio
Militarizado Profª Elza Breves de Carvalho, no município de Boa Vista-RR. Este
trabalho foi desenvolvido em formato de estudo de caso de natureza qualitativa, teve
como instrumentos de coleta de dados um questionário de diagnóstico inicial para a
identificação de subsunçores, uma avaliação complementar que foi aplicada após a
aula de experimentação por resoluções de problemas, e por fim, uma avaliação final,
para identificação de indícios da aprendizagem significativa. Também foi aplicado um
questionário para os alunos avaliarem a metodologia utilizada pela pesquisadora. O
diagnóstico inicial mostrou que a maioria dos estudantes não possuía subsunçores
satisfatórios, sendo necessário o uso de dois organizadores prévios para organização
do conhecimento e problematização. O diagnóstico complementar mostrou que houve
um melhor nível de compreensão do conteúdo dos estudantes, ao passo que a
avaliação final mostrou que os estudantes apresentaram evidências da aprendizagem
significativa do conteúdo de soluções. Quanto a avaliação da metodologia, a maioria
dos estudantes consideraram as atividades realizadas como ótima ou boa. Neste
sentido, ficou evidente após a realização da pesquisa, que a articulação da
experimentação à resoluções de problemas aliada a uma sequência didática
fundamentada na TAS, obteve bons resultados atuando como material potencialmente
significativo, gerando predisposição para aprender e contribuindo para uma
aprendizagem significativa. Como produto educacional desta pesquisa, foi produzido
um guia didático onde se apresenta cada etapa das atividades, bem como objetivos
de cada uma delas. Este guia servirá de auxílio para o professor tanto da educação
pública como em escolas privadas, para que o mesmo tenha o suporte de como
articular a experimentação à resolução de problemas para o ensino de Química.
Ressalta-se que a pesquisa não só contribuiu para a aprendizagem dos estudantes,
mas também mudou a postura da professora da disciplina que trouxe as atividades
práticas como parte do componente curricular em suas aulas, pois a mesma percebeu
a repercussão das atividades em seus alunos. Logo, conclui-se que não é
imprescindível um laboratório sofisticado ou materiais de alto custo para inovar as
aulas de química, acredita-se que o fator principal é a disposição do professor em
adotar novas estratégias para inovação das suas aulas.
Palavras-Chave: Ensino de Química. Experimentação. Resolução de Problemas.
Aprendizagem Significativa.

ABSTRACT
The main objective of this research was to analyze the occurrence of learning content
solutions, after applying a didactic sequence with the theoretical support of David
Ausubel's Theory of Meaningful Learning. As a starting point of investigation, we
sought to understand how the articulation of experimentation with problem solving in a
didactic sequence can contribute to a meaningful learning of the content of solutions.
The research was carried out with 20 students of the second grade of high school,
class 201, of the Militarized College Prof. Elza Breves de Carvalho, in the city of Boa
Vista-RR. This work was developed in a qualitative case study format, had as data
collection instruments, an initial diagnostic questionnaire for the identification of
subsumers, a complementary evaluation that was applied after the problem-solving
experimentation class, and Finally, a final assessment to identify evidence of
meaningful learning. A questionnaire was also applied for students to evaluate the
methodology used by the researcher. The initial diagnosis showed that most of the
students did not have satisfactory subsumers, requiring the use of two previous
organizers for knowledge organization and problematization. The complementary
diagnosis showed that there was a better level of understanding of the students'
content, while the final evaluation showed that the students presented evidence of
significant learning of the solutions content. Regarding the evaluation of the
methodology, most students considered the activities performed as excellent or good.
In this sense, it was evident after the research, that the articulation of experimentation
with problem solving combined with a didactic sequence based on TAS, obtained good
results acting as potentially significant material, generating a predisposition to learn
and contributing to meaningful learning. As an educational product of this research, a
didactic guide was produced which presents each step of the activities, as well as the
objectives of each one of them. This guide will help both the public education teacher
and the private school teacher to support how to articulate experimentation and
problem solving for chemistry teaching. It is noteworthy that the research not only
contributed to the students' learning, but also changed the attitude of the subject
teacher who brought the practical activities as part of the curricular component in her
classes, because she noticed the repercussion of the activities on her students.
Therefore, it is concluded that a sophisticated laboratory or expensive materials to
innovate chemistry classes is not essential, it is believed that the main factor is the
willingness of the teacher to adopt new strategies for the innovation of his classes.
Keywords: Chemistry teaching. Experimentation. Troubleshooting. Meaningful
learning.
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INTRODUÇÃO
Durante a graduação tive a oportunidade de participar de projetos
interdisciplinares que visavam aumentar a qualidade do ensino e da aprendizagem
por meio de metodologias diferenciadas como Projeto Espaço Ciência, PIBID química
UERR e até mesmo os estágios supervisionados. Nestas experiências foram muito
comuns deparar-me com escolas sem espaços adequados para aulas de laboratório,
com professores presos a metodologias puramente expositivas, bem como aulas com
pouca inovação, onde alunos são levados apenas a reproduzir/decorar e não a
produzir e a aprender significativamente.
Ao ingressar no Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências da UERR,
procurei em meu projeto traduzir um pouco das inquietações que me foram surgindo
ao longo da graduação e em minha experiência inicial como professora da educação
básica. Assim, busquei refletir o papel da experimentação na construção do
conhecimento científico e como estas atividades influenciam na compreensão de
conceitos e na relação teoria e prática.
Durante o Mestrado Profissional em Ensino de Ciências, muitas dúvidas foram
sanadas, aprendi muitos sobre as teorias da aprendizagem e como estas podem
influenciar na organização, desenvolvimento e compreensão dos dados investigados,
considero fundamental este tempo de aprendizagem.
O campo de pesquisa para este trabalho foi o Colégio Militar Estadual
Professora Elza Breves de Carvalho. Esta escola foi escolhida porque foi onde estudei
desde a sexta série do fundamental (hoje sétimo ano do fundamental II), até o terceiro
ano médio (hoje terceira série do ensino médio), por ter sido por muito tempo uma
escola “periférica e marginalizada”, as aulas eram bem escassas de professores
qualificados e de metodologias diferenciadas, hoje a escola é militarizada e vive uma
outra realidade. No entanto, como a maioria das escolas estaduais, a mesma ainda
não tem disponibilidade de um laboratório de ciências.
Em meus estudos da literatura, notei que as pesquisas atuais não são
diferentes das minhas observações anteriores, mostram que o ensino de química é
considerado monótono pelos estudantes e que na visão destes, esta disciplina é muito
difícil e que as aulas ainda apresentam metodologias apenas tradicionais e de pouca
relação com a prática. Assim, o ensino da química continua sendo, em muitas escolas,
invariavelmente mecânico. A utilização apenas da metodologia tradicional é
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considerada "ultrapassada" e continua a ser constantemente usada por alguns
professores, caracterizando-se por serem aulas puramente expositivas sem interação
efetiva do aluno, tornando-a cansativa, deixando os alunos como meros espectadores.
Neste sentido, faz-se necessário investir em procedimentos didáticos
alternativos, não partindo da premissa que um ensino alternativo resolva todos os
problemas da educação, longe disso, mas entendendo que metodologias de ensino
que envolvam o aluno como sujeitos do seu próprio aprendizado podem mudar e muito
a situação atual, colaborando para um ensino mais significativo.
Em se tratando de ensino mais significativo, neste trabalho, optamos por
empregar A Teoria da Aprendizagem Significativa de David Ausubel, por entender que
a teoria, método e recursos empregados são peças fundamentais em uma pesquisa.
Para a teoria utilizada, entender como o aluno aprende é fundamental para que se
possa propor metodologias potencialmente significativas.
Levando em conta a importância de criarmos novas estratégias enquanto
educadores, o processo de ensino e aprendizagem precisa do uso de métodos e
recursos alternativos; entre esses recursos encontram-se: os jogos pedagógicos,
software, ferramentas audiovisuais, práticas laboratoriais com experimentos
alternativos, entre outros. Neste sentido, fazer uso das atividades por resoluções de
problemas como ponta pé inicial para desenvolver a compreensão de conceitos, é
uma forma de levar o aluno a participar de seu processo de aprendizagem, sair de
uma postura passiva e começar a perceber e agir sobre o seu objeto de estudo.
Relacionando o assunto estudado com acontecimentos cotidianos e buscando as
causas dessa relação, procurando, portanto, uma explicação causal para o resultado
de suas ações e/ou interações.
Portanto, o professor, enquanto mediador do processo de ensino e
aprendizagem, deve promover diferentes estratégias investigativas em sua prática,
onde cada aluno apresenta situações diversas. Nesta abordagem, o professor precisa
se preocupar tanto com questões conceituais quanto metodológicas nas atividades
por resoluções de problemas.
Por fim, o projeto foi aplicado e desenvolvido buscando o uso da
experimentação aliada a metodologia de resoluções de problemas em uma sequência
didática fundamentada na Teoria da Aprendizagem Significativa. Buscou-se investigar
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como a teoria e a metodologia influenciaram na aprendizagem, o que demandou muita
dedicação, organização e atenção a cada etapa realizada.

I. OBJETIVO GERAL
Estudar a contribuição da articulação da experimentação e a resolução de
problemas em uma sequência didática, para o estudo de soluções, fundamentada na
Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel com os estudantes da 2ª série do
ensino médio do Colégio Militarizado Estadual Profª Elza Breves de Carvalho.

II. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Diagnosticar os conhecimentos prévios dos estudantes na temática de
soluções.
 Avaliar o uso da experimentação articulada à resolução de problemas no
estudo de soluções fundamentada na teoria da Aprendizagem Significativa.
 Verificar a contribuição da sequência didática como produto educacional para
o ensino de soluções.

III. PROBLEMA DA PESQUISA
De que maneira a articulação da experimentação à resolução de problemas em
uma sequência didática para o estudo de soluções pode contribuir na aprendizagem
significativa para estudantes da 2ª série do ensino médio do Colégio Militarizado
Estadual Profª Elza Breves de Carvalho?

IV. HIPÓTESE
A proposta da metodologia em aliar a experimentação à resoluções de
problemas, é possível, pois as atividades realizadas quando são bem planejadas e
tendo como aporte uma teoria da aprendizagem, podem trazer resultados plausíveis,
ao apontar indícios de aprendizagem significativa do conteúdo de soluções, podem
fazer com que o estudo de química seja mais interessante aos olhos dos alunos; além
do mais, tornamos o ensino de química mais significativo ao fazer com que o aluno
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participe ativamente da construção do seu próprio conhecimento, ao inseri-lo em uma
nova abordagem ao estudar a disciplina de química.

V. JUSTIFICATIVA
Este estudo se deu por dois motivos, o primeiro, quanto a falta de interesse da
maioria dos alunos pela disciplina de Química, e outro pela necessidade de inserir
novas abordagem do ensino de química, principalmente de conteúdos que exigem
memorizações de fórmulas e realização de cálculos, como o conteúdo de soluções;
assim, vemos a oportunidade de ensinar química aliando a experimentação à
resoluções de problemas, seguindo uma sequência didática fundamentada na teoria
da AS, de modo a permitir a motivação do estudante e o mesmo sinta predisposição
para aprender, pois quando há engajamento do aprendiz a aprendizagem se torna
significativa.
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CAPÍTULO I: PRESSUPOSTO TEÓRICO
Neste capítulo será apresentado a Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS)
de David Paul Ausubel, os tipos e formas de aprendizagem, seus elementos
essenciais e o processo de assimilação na TAS. Apresentaremos um tópico tratando
sobre sequência didática, quais seus elementos e fundamentos. Na sequência,
apresentaremos a experimentação, a resolução de problemas bem como a relação
com a aprendizagem significativa. Por fim, é apresentado o conteúdo de soluções, no
qual foi escolhido para trabalhar a experimentação por meio da TAS.

1.1 APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA
Na tentativa de se compreender os modos de como a aquisição e a produção
do conhecimento se constituem, várias teorias de aprendizagem foram formuladas, e
cada uma a seu modo, tenta explicar como ocorre o processo de aquisição de
conhecimento pelo qual o homem faz a internalização das informações externas.
Neste sentido, abordaremos a Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) de
David Paul Ausubel.
A aprendizagem significativa de forma geral é a conexão do conteúdo adquirido
em uma construção mental ordenada ao conteúdo previamente detido pelo o indivíduo
(FIGUEIREDO e GHEDIN, 2016).
A TAS traz conceitos chaves como o de subsunçor (algum conhecimento prévio
capaz de dar significados em um processo interativo com um novo conhecimento),
ainda como o de aprendizagem subordinada (processo cognitivo em que um novo
conhecimento se “ancora” no subsunçor) e também o conceito de aprendizagem
superordenada (quando um conhecimento passa a abranger outros conhecimentos
na estrutura cognitiva) (MOREIRA, 2013).
Para esta teoria, um indivíduo só aprende significativamente quando consegue
relacionar de maneira substantiva (não literal) e não arbitrária a nova informação com
uma estrutura de conhecimento específica que faz parte integrante da sua estrutura
cognitiva prévia.
Segundo Moreira (2013), a teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) é uma
teoria cognitivista/construtivista, ou seja, a interação cognitiva entre os conhecimentos
prévios (subsunçores) e os novos conhecimentos está no âmago da aprendizagem
cognitiva.
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O cognitivismo é uma corrente psicológica, a cognição está em como o
aprendiz conhece e em como organiza sua estrutura cognitiva, supondo então que a
cognição se dá por meio da construção do seu saber, chegando assim no
construtivismo, ou seja, o sujeito constrói o seu conhecimento e não simplesmente
armazena informações (MOREIRA, 2013).
Quando se fala em construtivismo grandes nomes vêm a nossa mente, como
Jean Piaget, Jerome Bruner, Lev Vygotsky, Gerard Vergnaud e David Ausubel. A
evidência está na cognição, supondo que a mesma se dá por meio da construção do
conhecimento (MOREIRA, 2013).

1.1.1 Subsunçores
Aprendizagem significativa é aquela em que ideias expressas simbolicamente
interagem de maneira substantiva e não-arbitrária com aquilo que o aprendiz já sabe.
Substantiva quer dizer não-literal, não ao pé-da-letra, e não-arbitrária significa que a
interação não é com qualquer ideia prévia, mas sim com algum conhecimento
especificamente relevante já existente na estrutura cognitiva do sujeito que aprende
(MOREIRA, 2012). Tal conhecimento pré-existente na estrutura cognitiva do sujeito
que está aprendendo, Ausubel denominou de Subsunçor ou ideia-âncora.
Em termos simples, segundo Moreira (2012), subsunçor é o nome que se dá a
um conhecimento específico, existente na estrutura de conhecimentos do indivíduo,
que permite dar significado a um novo conhecimento que lhe é apresentado ou por
ele descoberto, podendo ser por recepção como por descobrimento.
No âmago da Teoria da Aprendizagem significativa de Ausubel (2003) a
atribuição de significados a novos conhecimentos depende da interação entre o novo
material a ser aprendido com a existência de conhecimentos prévios pré-existentes
estrutura cognitiva do aprendiz. Moreira (2013), destaca que a interação cognitiva
entre conhecimentos novos e prévios é a condição fundamental para que ocorra a
aprendizagem significativa.
Para Moreira (2012), o subsunçor pode ter maior ou menor estabilidade
cognitiva, pode estar mais ou menos diferenciado, ou seja, mais ou menos elaborado
em termos de significados, contudo, como o processo é interativo, quando o
subsunçor serve de ideia-âncora para um novo conhecimento ele próprio se modifica
adquirindo novos significados. Moreira (2013) reitera que o termo “ancoragem” é
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metafórico, porque nessa interação o “ancoradouro”, ou seja, o subsunçor também se
modifica, com isso surge um subsunçor modificado.
Ausubel (1978), afirma que para que ocorra a aprendizagem significativa é
necessário saber quais os conhecimentos prévios dos estudantes, descubra o que
sabem e a partir daí os ensine.
No entanto, quando não há subsunçores ou quando estes existem mais não
são considerados satisfatórios, Ausubel propõe o uso de materiais, os quais ele os
denomina de organizadores prévios.

1.1.2 Organizadores Prévios
Para Ausubel (1980) os organizadores prévios ou antecipatórios, são materiais
introdutórios utilizados e são apresentados em um nível de abstração mais elevado
com maior generalidade e inclusividade que o próprio material a ser aprendido
significativamente.
Para Ausubel, os organizadores prévios têm a função de servir de ponte entre
o que o aprendiz já sabe e o que ele deveria saber, a fim de que o novo material possa
ser aprendido de forma significativa. Ou seja, organizadores prévios são úteis para
facilitar a aprendizagem na medida em que funcionam como “pontes cognitivas”
(MOREIRA, 2012).
Segundo Moreira (2011), esses materiais introdutórios apresentados antes do
material de aprendizagem em si podem tanto fornecer “ideias âncora” relevantes para
a aprendizagem significativa do novo material, quanto estabelecer relações entre
ideias, proposições e conceitos já existentes na estrutura cognitiva e aqueles contidos
no material de aprendizagem.
Ausubel (1980) destaca que quando utilizado um material pouco familiar, é um
organizador “expositivo”, que é utilizado para oferecer subordinação com o novo
material a ser aprendido. Moreira (2012) aponta que este organizador é formulado em
termos daquilo que o aprendiz já sabe em outras áreas de conhecimento, e deve ser
usado para suprir a falta de conceitos, ideias ou proposições relevantes à
aprendizagem desse material e servir de “ponto de ancoragem inicial”.
Moreira (2012) ainda aponta que, no caso da aprendizagem de material
relativamente familiar, um organizador “comparativo” deve ser usado para integrar e
discriminar as novas informações e conceitos, ideias ou proposições, basicamente
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similares já existentes na estrutura cognitiva. Logo, os organizadores prévios podem
ser expositivos ou comparativos: o expositivo deve ser utilizado quando os
subsunçores não existem e os comparativos quando existe familiaridade com o novo
material (MENDOZA et. al. 2016).
Moreira (2012) destaca, no entanto, que organizadores prévios não são simples
comparações introdutórias, pois, diferentemente destas, organizadores devem:
1- Identificar o conteúdo relevante na estrutura cognitiva e explicar a relevância
desse conteúdo para a aprendizagem do novo material;
2 - Dar uma visão geral do material em um nível mais alto de abstração,
salientando as relações importantes;
3- Prover elementos organizacionais inclusivos que levem em consideração,
mais eficientemente, e ponham em melhor destaque o conteúdo específico do novo
material, ou seja, prover um contexto ideacional que possa ser usado para assimilar
significativamente novos conhecimentos.
Organizadores prévios podem ser usados também para “reativar” significados
obliterados (isso é perfeitamente possível se a aprendizagem foi significativa), para
“buscar” na estrutura cognitiva do aluno significados que existem, mas que não estão
sendo usados há algum tempo no contexto da matéria de ensino. E principalmente
para estabelecer relações entre ideias, proposições e conceitos já existentes na
estrutura cognitiva e aqueles contidos no material de aprendizagem (MOREIRA 2011).
Dentre os tipos de organizadores prévios Ribeiro (2014) destaca que podem
ser texto introdutório, imagens, filmes, simulações, entre outros; são várias as
possibilidades, desde que este recurso seja utilizado antes do material a ser
aprendido.
Em síntese a principal função de um organizador prévio é a de preencher a
lacuna que existe entre aquilo que o aprendiz já conhece com a aquilo que ele precisa
aprender antes de aprender significativamente a tarefa que se depara (AUSUBEL,
1980).

1.1.3 Aprendizagem Significativa tipos e formas
Em várias referências da TAS, Ausubel a nomeia também como Teoria da
Aprendizagem Significativa temos o que o próprio autor denominou de aprendizagem
por recepção significativa, que envolve principalmente a aquisição de novos
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significados a partir de um material de aprendizagem apresentado, esta exige que
este material seja potencialmente significativo para o aprendiz.
A aprendizagem por recepção significativa, segundo Ausubel (2003) pode
distinguir-se em três tipos. São elas: Aprendizagem Representacional: é dada pelos
significados de signos ou símbolos formados culturalmente; Aprendizagem
Conceitual: é quando o aprendiz separa as características essenciais ou regularidade
do objeto que passa a ser representado por símbolos e Aprendizagem Proposicional:
implica a dar significados a novas ideias expressas na forma de proposição.
Existem dois métodos gerais de Aprendizagem Conceitual: um é a formação
conceitual que ocorre principalmente nas crianças jovens e outro é a assimilação
conceitual que é a forma dominante de aprendizagem nas crianças em idade escolar
e em adultos (AUSUBEL, 2003).
A aprendizagem é considerada a incorporação das novas informações que se
ligam à estrutura cognitiva preexistente do sujeito, que Ausubel divide em Significativa
e Mecânica. (MENDOZA et. al. 2016).
A aprendizagem Significativa é um tipo de aprendizagem cognitiva, que se
relaciona com as estruturas cognitivas do aprendiz, é entendida como uma
organização hierárquica de ideias ou conceitos em uma área do conhecimento
(MENDOZA et. al. 2016).
O processo de assimilação a aprendizagem significativa necessita de uma
interação não literal (é significado do novo conhecimento) e não arbitrária (interação
lógica), logo os novos conhecimentos se “ancoram” ao subsunçores e adquirem
significado para o aprendiz e os subsunçores adquirem novos significados ou maior
estabilidade cognitiva.
A aprendizagem Mecânica é quando uma nova informação não tem ou tem
pouquíssima interação com os conhecimentos preexistentes na estrutura cognitiva do
aprendiz (MENDOZA et. al. 2016).
Os subsunçores são conceitos pré-estabelecidos na estrutura cognitiva do
indivíduo, pode ser que os subsunçores não sejam apropriados para a retenção de
novas informações, então é necessário dos organizadores prévios como já foi
discutido no tópico anterior. Os organizadores prévios são materiais introdutórios
apresentados antes do material de aprendizagem em si.
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Existe também a maneira de como o ensino pode ser organizado, e são por
meio de uma Aprendizagem por Recepção ou por Aprendizagem por Descobrimento.
A por recepção é quando o aprendiz recebe a informação em sua forma final e na por
descoberta o aprendiz tem de descobrir o que vai aprender. Ambas podem ser uma
aprendizagem significativa ou mecânica (MENDOZA et. al. 2016).

1.1.4 O Processo de Assimilação da Aprendizagem Significativa
De acordo com Ausubel (2003), A Teoria da Assimilação mostra a forma como
as novas informações se relacionam de maneira seletiva, na etapa da aprendizagem,
as novas ideias potencialmente significativas do material de educação com ideias
relevantes, existentes nas estruturas cognitivas do aprendiz, bem como essas ideias
se interagem com aquelas ancoradas e o resultado dessa interação.
A Aprendizagem Significativa constitui apenas o primeiro estágio de um
processo de assimilação mais vasto e inclusivo e consiste na própria fase sequencial
natural e inevitável da retenção e do esquecimento (AUSUBEL, 2003).
O processo de assimilação na fase da aprendizagem significativa compreende:
(a) “ancoragem” seletiva do material de aprendizagem às ideias relevantes existentes
na estrutura cognitiva; (b) interação entre as ideias recém-adquiridas e as ideias
relevantes existentes (ancoradas); e (c) a ligação dos novos significados emergem
com as ideias ancoradas acomodadas no intervalo de memória (retenção) (AUSUBEL,
2003).
No princípio da assimilação, novos significados são formados mediante o
resultado da interação dos novos conhecimentos com os existentes na estrutura
cognitiva, o produto desse processo de interação dá significados ao novo
conhecimento e pode modificar e diferenciar os subsunçores que com eles interatuam.
(MENDOZA et. al. 2016).
De acordo com o princípio da assimilação, quando uma ideia ou proposição a,
potencialmente significativa, é assimilada sob uma ideia, conceito ou preposição já
estabelecida A (subsunçor); ambos a (nova informação) e A (subsunçores) são
modificados e o produto dessa interação é a’A’, desta forma o produto da interação
não é apenas o novo significado a’, mas inclui também a modificação do subsunçor,
ou seja, um novo significado para ambos a’A’. Durante a fase de retenção, esse
produto é dissociável em a’ e A’, porém, à medida que esse processo de assimilação
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continua e entra na fase obliteradora (a perda progressiva da dissociabilidade), a’A’
reduzem-se a apenas A’, deste modo, a reaprendizagem do que foi obliterado é
possível e relativamente rápida. (MENDOZA et. al. 2016). O princípio da assimilação
que, de acordo com Ausubel, possui valor explanatório tanto para a aprendizagem
como para a retenção, pode ser representado esquematicamente da seguinte
maneira:
Figura 1: Esquema simplificado do processo de assimilação.

Fonte: Adaptado de Moreira (2009).

Os conceitos mais amplos, bem estabelecidos e diferenciados servem de
ancoradouro às novas ideias e possibilitam sua retenção. Entretanto, o significado das
novas ideias tende, ao longo do tempo, a ser assimilado, ou reduzido, pelos
significados mais estáveis das ideias estabelecidas (MOREIRA, 2009 e 2016). Como
esse processo é natural, esses novos significados exercem um papel no aumento de
estabilidade, bem como no aumento da força de dissociabilidade associada, que
resulta da ligação deles as ideias ancoradas mais estáveis que lhes correspondem
(MENDOZA, et. al. 2016).
Segundo Ausubel, na aprendizagem significativa na fase da retenção, a nova
informação aprendida permanece dissociável do seu subsunçor por um período
variável de tempo, podendo ser reproduzida individualmente (MOREIRA, 2006).
A capacidade de dissociação do produto a’A’, diminui durante a fase de
retenção de acordo com que progride a assimilação, as informações de a’ e A’, não
são mais modificadas restando apenas o subsunçor A’. Na fase obliterante, as ideias
recentes começam a se tornar progressivamente menos dissociáveis (recuperáveis),
das respectivas ideias ancoradas, como entidades por direito até deixarem de estar
acessíveis e se firmarem como esquecidas; atinge-se então um grau de
dissociabilidade nulo e a’A’ reduz-se a A’ ou até mesmo A. (MENDOZA et. al. 2016).
Ou seja, o esquecimento é uma continuação temporal do mesmo processo de
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assimilação que facilita a aprendizagem e a retenção de novas informações
(MOREIRA, 2011).

1.1.5 Aprendizagem Subordinada, Superordenada e combinatória
Já enfatizamos até aqui que a aprendizagem significativa se dá pela interação
entre uma nova informação, conceito ou proposição e um subsunçor (conhecimento
preexistente na estrutura cognitiva), essa interação gera um produto e adquire um
novo significado, logo se dá uma relação de subordinação do novo material em relação
à estrutura preexistente. De acordo com Moreira (2006), a essa aprendizagem dá-se
o nome de subordinada.
Enquanto que a aprendizagem superordenada é a que se dá quando um
conceito ou proposição potencialmente significativo A sendo mais geral e inclusivo do
que ideias já formadas na estrutura cognitiva a1 a2 a3; é adquirida a partir destes e
passa a ser assimilado; as ideias a1 a2 a3 são identificadas como instâncias mais
particulares de uma ideia superordenada A, definida por um novo conjunto de
atributos essenciais que abrangem os das ideias subordinada (MOREIRA, 2011).
Já a aprendizagem combinatória por sua vez é a aprendizagem de proposições
e, em menor escala de conceitos que não geram nenhuma relação de subordinação
ou superordenação com proposições e conceitos específicos, no entanto apresentam
ideias relevantes e particulares na estrutura cognitiva (AUSUBEL, 2003; MOREIRA,
2011).
Podemos observar que esta classificação de formas de aprendizagem de
subordinada, superordenada e combinatória, são claramente compatíveis com as do
tipo de aprendizagem representacional, conceitual e proposicional; tanto a
aprendizagem conceitual quanto a de proposições, por exemplo, podem ser
subordinadas, superordenadas ou até mesmo combinatórias (MOREIRA, 2011).

1.1.6 Diferenciação Progressiva e Reconciliação Integrativa
Como já foi discutido, quando uma nova informação é aprendida por
subordinação por um processo de interação e ancoragem em um subsunçor, este
também se modifica. A ocorrência desse processo quase sempre leva a uma
diferenciação progressiva do conceito do subsunçor, este é um processo que
comumente acontece na A.S. por subordinação (MOREIRA, 2011).
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Por outro lado, na aprendizagem superordenada (ou na combinatória) o que
acontece é uma reconciliação integrativa, neste caso ideias já estabelecidas na
estrutura cognitiva, podem ser reconhecidas, bem como ser relacionadas no caminho
de novas aprendizagem, neste sentido novas informações são adquiridas e os
subsunçores podem reorganizar-se e adquirir novos significados (MOREIRA, 2006).
Moreira ainda assegura que a diferenciação progressiva é vista como um
princípio programático da matéria de ensino, segundo o qual as ideias conceitos ou
proposição mais geral e inclusiva do conteúdo devem ser apresentados no início da
instrução e progressivamente, diferenciadas em termos de detalhes e especificidades
Enquanto que a reconciliação integrativa é o princípio pelo qual a instrução
deve explorar relações entre ideias, apontar as similaridades e diferenças importantes
e reconciliar diferenças reais ou aparentes (MOREIRA, 2011).

1.2 SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS
Segundo Zabala (1998), as sequências didáticas (SD) são conjunto de
atividades ligadas entre si, planejadas para ensinar um conteúdo etapa por etapa,
organizada de acordo com os objetivos que o professor quer alcançar para a
aprendizagem de seus alunos, contando ainda com atividades de aprendizagem e
avaliação.
O fato de uma SD se deter a etapas mais tradicionais, não significa que ela não
funcione em um determinado contexto, a identificação de uma sequência didática
serve para o educador compreender de maneira educacional as razões que justificam
as mudanças e melhorias necessárias a ela. Além disso, é importante perceber que
quanto mais abrangente e profunda a SD for, mais ocorrerá a aprendizagem integral
e autônoma.
Para Araújo (2013), sequência didática é um modo de o professor organizar as
atividades de ensino em função de núcleos temáticos e procedimentais. É um
planejamento flexível, com o intuito de construir uma maneira de transmitir conceitos
de um determinado assunto ou disciplina. Para isso, o professor deve ter o total
domínio de seus objetivos.
Acredita-se que com a elaboração de uma sequência didática bem planejada e
executada, um paradigma ultrapassado seja quebrado, ou seja, o professor pode ir
além de reproduz um conhecimento aos estudantes e sim dar significado a este
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aprendizado. Acredita-se também que, por meio desta estratégia, haja avanço na
apropriação do ensino, que as concepções das escolas possam ser conhecidas,
permitindo as intervenções dos docentes assim que necessário.
Portanto, construir uma sequência didática não serve apenas para organizar a
aula, mas é dar direção metodológica a uma série de fundamentos teóricos sobre o
processo de ensino aprendizagem.

1.3 O ENSINO DE CIÊNCIAS E A EXPERIMENTAÇÃO
Diante dos vários desafios encontrados pelos professores de ciências, que
decorrem desde a motivação do aluno até estrutura física da escola, é necessário que
o professor enquanto exercício da sua profissão crie novas estratégias de ensino para
a melhor condução das suas aulas, de forma a permitir um ensino mais concreto.
A maioria das pesquisas em ensino de ciências apontam que os alunos não
possuem muita afinidade em disciplinas como Química, Física e Matemática, por
estas disciplinas serem consideradas muito difíceis. Na Química por exemplo, muitos
a consideram difícil por exigir muita memorização de fórmulas, nomenclaturas e
cálculos, tornando-a “complicada e chata” aos olhos dos estudantes.
Segundo Bernardelli (2004), muitos alunos adquirem certa resistência aos
conteúdos de química porque muitas vezes os conteúdos são ensinados de maneira
desvinculada do cotidiano do aluno, além do mais, vários professores ainda insistem
em métodos que exigem muita memorização de formulas, nomes e tabelas.
Neste sentido, a mesma autora afirma que “o professor enquanto mediador da
aprendizagem tem a função de cativar e motivar seus alunos”.
O professor tem um papel fundamental, pois cabe a ele instruir, direcionar,
despertar a curiosidade do estudante a respeito de um assunto, ser mediador e não
um mero transmissor de conhecimento (SANTOS, 2013).
A experimentação em química é uma prática adotada que contribui no
aprimoramento do processo de ensino e aprendizagem. Bomfim e Dias (2013)
ressaltam que nas aulas experimentais os alunos aprendem muito, pois estes podem
visualizar fenômenos que nas aulas teóricas eram abstratos. Nestas aulas, não só é
possível visualizar o assunto, como também compreender e participar efetivamente
do experimento realizado.
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No entanto, a prática laboratorial em química em escolas públicas é algo ainda
raro e muitas vezes precário. Na maioria das escolas, falta um espaço adequado como
um laboratório, bem como a falta de instrumentos, reagentes e equipamentos de
laboratório.
Além do mais, é importante ressaltar que algumas escolas até possuem um
laboratório de ciências, no entanto, deixam a desejar na falta de materiais, reagentes,
vidrarias e equipamentos, muitos desses espaços não possuem um técnico ou
responsável pelo laboratório, para o professor possa ter um auxílio de um técnico no
preparo e na realização de suas aulas práticas, portanto, inviabilizando aulas
experimentais que contribuem significativamente para aprendizagem dos estudantes.
Muitos professores gostariam de trabalhar em laboratórios muito bem
equipados. No entanto, Beltran e Ciscato (1991) ressaltam que, a instalação de um
local desses é muito cara, pois os equipamentos e reagentes têm um alto preço de
manutenção e/ou reposições contínuas.
Neste contexto, a realização de aulas experimentais no ensino médio não pode
estar inviabilizada por este motivo, pois, Beltran e Ciscato (1991) afirmam que é
possível realizar experimentos de grande utilidade didática sem empregar
equipamentos e reagentes de alto custo, uma vez que é possível ensinar com
materiais simples do dia a dia, como por exemplo, vela, palha de aço, naftalina,
detergente, sal de cozinha, açúcar, entre outros. Os autores ainda asseguram que, é
até conveniente trabalhar com materiais comuns na vida dos alunos, pois assim é
possível fazer a relação que a química tem no cotidiano do mesmo.
E fazendo uso destes materiais sobre uma perspectiva de experimentação
investigativa que o ensino pode se tornar mais eficaz e corrobora para a aprendizagem
significativa nos estudantes.

1.3.1 Experimentação e Resolução de Problemas
No que se refere à experimentação, Campos e Nigro (1999) apontam que os
tipos de atividades práticas podem se dividir em: demonstrações práticas,
experimentos ilustrativos, experimentos descritivos e experimentos investigativos.
Campos e Nigro (1999) ainda destacam, que estas categorias apresentam
diferenças, como por exemplo, as demonstrações práticas são atividades realizadas
pelo professor, tendo finalidade de aproximar os alunos de fenômenos conhecidos, as
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quais o aluno apenas assiste sem poder intervir; enquanto que os experimentos
ilustrativos apresentam finalidade semelhante, mas nesses casos os alunos realizam
as atividades.
Os experimentos descritivos, diferentemente dos anteriores, não são dirigidos
pelo professor, sendo que os alunos realizam a atividade, necessitando apurar os
fenômenos, cujo os mesmos podem ser ou não ser do cotidiano do aluno; enquanto
os experimentos investigativos exigem participação efetiva dos alunos, com
discussões de ideias, elaboração de hipóteses explicativas e seus respectivos testes
por meio de experimentos (CAMPOS e NIGRO, 1999).
Considerando a atividade experimental de natureza investigativa como a que
melhor se aproxima do contexto da Metodologia de Resolução de Problemas, se faz
necessário uma definição do que vem a ser um problema.
Um problema pode ser definido como uma situação que um indivíduo ou um
grupo quer ou precisa resolver e para o qual não se dispõe de um caminho rápido e
direto que o leve à solução (ECHERREVÍA e POZO, 1998).
Os autores supracitados, ainda afirmam que um problema só pode ser
concebido como tal quando existe seu reconhecimento, e não se dispõe de
procedimentos espontâneos que o permitam solucioná-lo de forma rápida, sem exigir,
de alguma maneira, um processo de reflexão ou uma tomada de decisão sobre a
sequência de passos a serem seguidos.
Segundo Silva e Núñez (2002), os problemas derivados das situaçõesproblemas podem ser de dois tipos: abertos e fechados; sendo os problemas fechados
aqueles que têm só uma resposta, ou seja, uma resolução, enquanto que os
problemas abertos correspondem a situações nas quais podem existir diversas
respostas a partir de várias resoluções.
Ainda nessa categoria, podemos citar os problemas semiabertos que há um
número de resoluções limitadas (SANTOS et. al. 2016).
A experimentação pode ser utilizada para demonstrar os conteúdos
trabalhados, então utilizar a experimentação aliada a resolução de problemas pode
tornar a ação do educando mais ativa (CAVALCANTI, SPRINGER e BRAGA, 2013).
Nas últimas décadas alguns trabalhos têm trazido como foco a experimentação
e resoluções de problemas no ensino de ciências. A seguir descrevemos alguns
destes trabalhos.
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Nery, Liegel e Ferreira (2006), realizaram atividades experimentais por meio da
Metodologia de Resolução de Problemas sobre o conteúdo de “reações químicas em
soluções aquosas”, segundo os autores essa atividade propiciou a autonomia dos
estudantes, além de facilitar a compreensão do conteúdo, despertando o interesse do
aluno pela disciplina de Química.
Os pesquisadores supracitados concluíram que ao propor experimentação por
meio de resolução de problemas aos estudantes, os levam a se tornarem atuantes no
decorrer das atividades. Nery, Liegel e Ferreira (2006) reiteram que ao final do
processo, a maioria dos alunos demonstrou bom domínio dos conceitos, sendo capaz
de discutir estratégias propostas, prever a ocorrência de reações e equacioná-las com
auxílio de tabelas de solubilidade e forças de ácidos e bases. A atividade experimental
aliada a resolução de problemas abertos, mostrou-se bastante eficiente na
consolidação dos conceitos de dissociação iônica e ionização (NERY, LIEGEL e
FEREIRA, 2006).
Outra atividade neste contexto de experimentação aliada a resolução de
problemas foi realizada por Goi e Santos (2009), onde realizaram acompanhamento
e análise de uma experiência de utilização de atividades experimentais em laboratório
de química a partir da Metodologia da Resolução de Problemas no tema reações de
combustão e impacto ambiental. Os resultados indicaram que a articulação do
trabalho experimental à resolução de problemas semiabertos pode ser muito eficaz
para a aprendizagem de conceitos envolvidos sobre as reações e combustão e
impactos ambientais, pois foi possível uma relação teoria e prática, além do
engajamento dos alunos a solucionarem os problemas (GOI e SANTOS, 2009).
Ferreira, Hartwig e Oliveira (2009) desenvolveram uma atividade experimental
partindo da resolução de um problema aberto, que teve como objetivo a determinação
do teor de álcool na gasolina. Os alunos propuseram procedimentos experimentais,
levantaram hipóteses e as testaram, afim de solucionarem a situação problema, os
alunos evidenciaram capacidade de utilizar o conteúdo conceitual e procedimental em
busca da resolução do problema na ausência de um roteiro proposto pelos
pesquisadores. Se considerarmos que um pesquisador não dispõe de roteiro
previamente fornecido, então, a atividade realizada foi uma viável aproximação da
atividade científica que pode ser adotado em situação real de aula (FERREIRA,
HARTWIG e OLIVEIRA, 2009).
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As atividades realizadas por Souza e Martins (2011) relataram o
desenvolvimento de uma investigação sobre o tema “biogás como fonte alternativa de
energia”, realizada por estudantes do ensino médio, os estudantes foram envolvidos
na resolução de um problema científico, propuseram hipóteses, planejaram e
executaram experimentos que foi a produção de combustível a partir de matéria
orgânica sob a supervisão de um pesquisador, analisaram dados e elaboraram suas
próprias conclusões, as quais foram comunicadas à comunidade escolar.
Os autores supracitados concluíram que o projeto possibilitou aos estudantes
vivenciarem uma atividade de investigação científica em todas as suas etapas. O
desenvolvimento da atividade por meio da resolução de um problema levou os alunos
tanto a reconhecer o papel da experimentação na construção de conhecimentos
tecnológicos e científicos, quanto a atribuir maior valor às atividades experimentais
(SOUZA e MARTINS, 2011).
Cavalcanti, Springer e Braga (2013) realizaram um estudo a partir de uma
atividade experimental por meio da metodologia de resolução de problemas, partindo
de um problema sobre o tema de preparo de Soluções, os pesquisadores
confrontaram os estudantes com uma situação-problema, onde os estudantes
propuseram modificações em um procedimento experimental com o objetivo de
minimizar gastos e impactos ambientais. Os resultados do trabalho indicaram que a
articulação do trabalho experimental à resolução de problemas pode ser muito
produtiva e eficaz para a aprendizagem de conceitos, procedimentos e atitudes dos
estudantes (CAVALCANTI, SPRINGER E BRAGA, 2013).
Soares e Barin (2017) relataram uma experiência de uma proposta de
experimentação sobre o tema “a química das vitaminas”, os estudantes foram levados
a realizar um procedimento experimental, a fim de solucionar um problema fechado
sobre a temática escolhida pelas pesquisadoras. As pesquisadoras concluíram que
as atividades que estimulem o pensamento crítico e a resolução de problemas pode
ser de grande valor para o engajamento dos alunos e torná-los sujeitos ativos do
processo de construção do conhecimento (SOARES e BARIN, 2017).

1.4 CONTEÚDO DE SOLUÇÕES
Dentre as definições quanto ao que são as soluções químicas, Russel (1994)
aponta que as soluções são definidas como misturas homogêneas e podem ser
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sólidas, líquidas e gasosas. Quando uma solução é muito rica em um componente,
este componente é geralmente chamada solvente, enquanto os outros são chamados
de solutos.
As soluções podem ser classificadas de diferentes maneiras, pelo estado físico
em que se encontram, com relação à natureza do soluto ou ainda pela quantidade de
soluto e solvente que compõe a solução (SANTANA et al. 2018).
Com relação ao estado físico de agregação em que se encontram, podemos
classificar as soluções em:
Soluções sólidas: ouro 18 quilates, latão e outras ligas metálicas diversas.
Soluções líquidas: soro fisiológico, álcool comercial e água com açúcar.
Soluções gasosas: ar atmosférico entre outras misturas gasosas de interesse
comercial.
Muito frequentemente, um componente de uma solução apresenta-se em uma
quantidade muito maior do que a dos outros componentes. Este componente é
chamado solvente e cada um dos outros componentes é chamado soluto (RUSSEL,
1994).
Com relação à natureza do soluto, classificamos as soluções em:
Soluções iônicas: são compostas de solutos iônicos, por exemplo, NaCl em
água.
Soluções moleculares: são compostas por solutos de origem molecular, por
exemplo, água com açúcar (C12H22O11 + água).
Há casos especiais onde há presença de íons e moléculas compondo a
solução, como o caso do ácido acético em água, que possui moléculas CH3COOH e
íons CH3COO- e H+.
Com relação entre a quantidade de soluto e solvente que compõe a solução
(saturação da solução), classificamos as mesmas em:
Soluções insaturadas: possuem menor quantidade de soluto em relação à
quantidade de solvente.
Soluções saturadas: possuem a máxima quantidade de soluto em
determinada quantidade de solvente, em uma dada temperatura.
Soluções supersaturadas: possuem maior quantidade de soluto em relação
à quantidade de solvente.
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Dois termos geralmente usados para descrever soluções são: concentrado e
diluído; segundo Russel (1994), Uma solução concentrada apresenta uma alta
concentração de soluto; uma solução diluída apresenta uma baixa concentração do
soluto. O autor ainda reforça que a palavra diluição é usada quando uma solução pode
ser mais diluída pela adição de mais solvente.
Sabe-se que para realizar diluições de soluções, utiliza-se a seguinte fórmula:
C(inicial) x V(L) (inicial) = C(final) x V(L) (final)
Onde:
C = Concentração (inicial e final, respectivamente)
V = Volume de solução em litros (inicial e final, respectivamente).
Unidades de concentração
As soluções de mesmo soluto também podem ser misturadas, para calcular a
concentração da solução final a partir das concentrações e volumes iniciais fornecidos
por um exercício, admitimos a seguinte fórmula:

C1.V2 + C2.V2 = C3.V3
Onde:
C1= Concentração da solução 1;
C2= Concentração da solução 2;
C3= Concentração da solução final;
V1= Volume da solução 1;
V2= Volume da solução 2;
V3= Volume da solução final.

Formas de expressar as concentrações de solução
A composição de uma solução pode ser expressa pela concentração, a qual
informa a quantidade de soluto contida em um determinado volume ou em uma
determinada massa, de solução ou de solvente. Dentre as maneiras de expressar a
concentração das soluções temos, a concentração comum e concentração molar.

Concentração comum (C)
Também chamada concentração em g/L (grama por litro), relaciona a massa
do soluto em gramas com o volume da solução em litros.
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C = m/V

Concentração em quantidade de matéria ou concentração molar (C mol/L)
Em química, a unidade de concentração mais importante é a concentração
molar, ou molaridade, simbolizada por M (recomenda-se mol/L) que indica o número
de mols de soluto adicionado ao solvente em quantidade suficiente para completar um
litro (um decímetro cúbico) de solução (RUSSEL,1994).

Cn = nº de mol de soluto/ Volume (L) da solução

Densidade da solução (d)
É a relação entre a massa (m) e o volume da solução (V):

d = m/V
Geralmente as unidades usadas são g/mL ou g/cm 3. Só não podemos confundir
densidade com concentração comum, pois as duas relacionam massa com volume.
Lembre-se de que na concentração comum se relaciona a massa de soluto com o
volume da solução e na densidade a massa de solução com o volume da solução.
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CAPÍTULO II: PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
2.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA
Esta pesquisa foi desenvolvida em formato de estudo de caso e de natureza
qualitativa pela necessidade de uma melhor compreensão da unidade de análise que
é aprendizagem dos estudantes.
O desenvolvimento da pesquisa qualitativa nos conduziu a análise de conteúdo,
esta abordagem com foco na análise da ocorrência de aprendizagem significativa
através do processo de assimilação e retenção do conteúdo de soluções, bem como
a realização dos cálculos de preparo de soluções apresentados através de uma
sequência didática. Também foi realizada a descrição das respostas dos alunos
durante os diagnósticos, entre outros elementos subjetivos da pesquisa.
Para esta pesquisa foi elaborada uma sequência fundamentada na teoria da
aprendizagem significativa do conteúdo de soluções, utilizando a articulação da
experimentação por meio de resoluções de problemas como material potencialmente
significativo.
O uso dos métodos experimentais é uma forma de aperfeiçoar o aprendizado
dos alunos, pois o conteúdo será apresentado de duas maneiras, uma na forma
teórica e outra na forma prática, fazendo, assim, com que os alunos possam fixar o
conteúdo de uma forma mais significativa.
Neste sentido, a experimentação com resolução de problemas incluída em uma
sequência didática, pode ser essa ponte que liga a teoria à prática, ou seja, faz com
que o estudante faça uma interação daquilo que já está estabelecido na estrutura
cognitiva com a nova atividade que se enfrenta, fazendo assim, a construção do seu
próprio conhecimento.
A unidade de Análise foi a aprendizagem dos estudantes da 2ª série da turma
201 do Ensino Médio do Colégio Estadual Militarizado Profª Elza Breves de Carvalho,
por meio de uma intervenção pedagógica incluída em uma sequência didática.
A coleta de dados foi realizada por meio dos seguintes instrumentos:
diagnóstico inicial (APÊNDICE 2) (para a identificação de subsunçores), avaliação
complementar e final que foram contempladas durante a realização da sequência
didática; observação; e registros pessoais tais como imagens/fotos que foram
armazenados em CDs-ROM, Pendrive e HD.
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2.1.1 Estudo de Caso
De acordo com Sturman, estudo de caso é um termo genérico para a pesquisa
de um indivíduo, um grupo ou um fenômeno, as técnicas usadas neste tipo de
pesquisa podem variar entre enfoques qualitativos e quantitativos, busca entender e
compreender como as coisas ocorrem e porque ocorrem, para se possível predizer
algo a partir de um evento, ou obter indicadores que possam ser usados em outros
estudos (MOREIRA e ROSA, 2016).
O estudo de caso visa compreender o evento em estudo, e ao mesmo tempo
desenvolver teorias mais gerais a respeito do fenômeno observado. Os objetivos do
estudo de caso é explorar, descrever, explicar e/ou transformar (YIN, 2001).

2.1.2 Local da Pesquisa
A pesquisa foi realizada no Colégio Estadual Militarizado Profª Elza Breves de
Carvalho, localizado na Rua CC 05, no bairro Laura Moreira (antigo Conjunto
Cidadão), Zona Oeste da cidade de Boa Vista-RR.
A escola possui 18 salas de aula, 1 biblioteca, secretaria, diretoria,
coordenação, sala dos professores, 1 quadra poliesportiva, piscina, 1 campo de
futebol, auditório e sala de informática e 1 sala de ciências.
A pesquisa foi aplicada no 4ª bimestre de 2018.

2.1.3 Sujeitos da Pesquisa
Os sujeitos da pesquisa foram 20 estudantes de um universo amostral de 23
alunos da turma da 2ª série 201 do turno vespertino (T201) do Ensino Médio do
Colégio Militar Estadual Professora Elza Breves de Carvalho.

2.1.4 Esquematização da pesquisa
A figura 2 a seguir apresenta a esquematização da pesquisa de forma
simplificada.
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Figura 2: Fluxograma simplificado da pesquisa.

Fonte: As autoras.

2.2 PROCEDIMENTOS TÉCNICOS
Antes de iniciar as atividades previamente planejadas da sequência didática
aplicada, foi necessário que os alunos e seus responsáveis tivessem conhecimento
sobre todas as etapas da pesquisa e assinassem um Termo de Consentimento Livre
e Esclarecido (TCLE) em Pesquisas com Seres Humanos (ANEXO 2). Neste termo,
os pais ou responsáveis legais, e estudantes maiores de 18 anos, foram informados
sobre os detalhes da pesquisa, bem como o número de aulas o período em que a
pesquisa aconteceu assim como outras informações como riscos, benefícios etc. Para
os estudantes menores de idade, foi solicitado que assinassem o Termo de
Assentimento Livre Esclarecido (TALE) em pesquisa com menores de idade para
assim ser possível participarem da pesquisa (ANEXO 1). Esta pesquisa foi autorizada
pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob o parecer nº 3.005.029.

2.3 PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS (SEQUÊNCIA DIDÁTICA)
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Primeiro Encontro
Para este primeiro encontro foi realizado uma aula sobre medidas de segurança
no laboratório, (APÊNDICE 1) tendo em vista que os alunos participaram (no quarto
encontro) de uma atividade experimental no decorrer da Sequência Didática.

Segundo Encontro: Quanto ao Diagnóstico Inicial
Neste encontro foi aplicado uma avaliação para diagnóstico inicial (APÊNDICE
2) aos estudantes, a fim de fazer um levantamento dos seus conhecimentos prévios
quanto ao conteúdo de soluções, para isso os estudantes deveriam possuir alguns
conceitos formados, tais como, massa molar, volume, mol, solvente, soluto,
concentração molar e comum entre outros.
O diagnóstico inicial (APÊNDICE 2) foi realizado, partindo do pressuposto de
que para se fazer o estudo da unidade de análise, que é a aprendizagem, é preciso
identificar quais os conhecimentos prévios dos estudantes (subsunçores), baseada na
teoria da aprendizagem significativa. De acordo com a TAS, quando existe
subsunçores ou algum conhecimento prévio satisfatório é possível dá continuidade ao
processo de ensino, afim de alcançar a aprendizagem significativa.
O questionário para diagnóstico (APÊNDICE 2) possuía o espaço de
identificação do aluno, bem como nome, série e escola; sendo composto por dez
perguntas, que variaram entre perguntas abertas e fechadas.

Terceiro Encontro: O uso dos Organizadores Prévios
Este encontro foi necessário, tendo em vista que os estudantes não
apresentaram subsunçores satisfatório, e para dar continuidade as atividades, se fez
necessário utilizar dois organizadores prévios, um texto (ANEXO 3) para a
problematização e contextualização e uma aula expositiva, ministrada pela
pesquisadora.
A problematização e contextualização foi realizada por meio do seguinte
questionamento: “Onde podemos identificar exemplos de soluções no cotidiano? ”
Para a discussão sobre o assunto, foi utilizado um texto “Soluções químicas no
cotidiano” disponível em um endereço1 na internet. Assim foi possível fazer um debate

1

http://quimicacapuem.wixsite.com/capquimica/single-post/2016/10/06/Solu%C3%A7%C3%B5esQu%C3%ADmicas-no-Cotidiano.
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durante a problematização, contextualizando com o cotidiano dos estudantes, dessa
maneira foi feita a continuação para a explanação do conteúdo de soluções por meio
de aula.
Podemos considerar de acordo com a TAS, que a aula foi um tipo de
aprendizagem por recepção2, pois foi passado aos alunos o conteúdo na sua forma
final, além de resoluções de cálculos, estes se caracterizando como aprendizagem
mecânica3.

Quarto Encontro: A experimentação por resolução de problemas
Neste encontro os estudantes realizaram uma prática seguindo aos roteiros
experimentais (APÊNDICE 3),
Os estudantes foram divididos em grupos com 4 componentes, cada grupo
recebeu seu respectivo roteiro experimental (APÊNDICE 3), além de reagentes e
vidrarias para realização da atividade.
Antes dos estudantes iniciarem a prática a pesquisadora os lembrou sobre
algumas medidas de segurança que os mesmos deveriam tomar, além disso foi
disponibilizado aos alunos luvas para realizarem os procedimentos. Também foi
apresentada cada vidraria e reagentes disponíveis. Os reagentes foram: Cloreto de
Sódio (Sal de cozinha, NaCl), Sacarose (Açúcar comercial, C12H22O11), Suco em pó
industrializado, Hidróxido de Sódio (Soda cáustica, NaOH) e cristais de Sulfato de
Cobre (CuSO4).
Vale ressaltar que mediante as questões problemas dos roteiros, os estudantes
discutiam entre si em como resolvê-las, e seguiam os procedimentos propostos, essas
discussões algumas vezes eram mediadas pela pesquisadora, tendo em vista que os
mesmos já tinham participado da aula expositiva com a pesquisadora sobre os
conteúdo de cálculo de soluções.
Os estudantes realizaram os cálculos para cada procedimento, assim os
mesmos poderiam seguir o passo-a-passo dos roteiros. Este trabalho os levou a uma
participação ativa durante a experimentação. Ressaltamos que os problemas
propostos aos alunos são caracterizados como problemas fechados, pois os mesmos

2

Aprendizagem por recepção, segundo Moreira (2009) é o tipo de aprendizagem quando o estudante
recebe a nova informação na sua forma final.
3 Aprendizagem do tipo mecânica, segundo Ausubel (2003) e Moreira (2009), é aquela quando é
apresentada ao estudante para fins de memorização.
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só apresentam uma resolução possível. No entanto os dados necessários para a
resolução dos problemas não foram todos disponibilizados ao estudante, dando assim
a abertura para os estudantes fazerem uso de pesquisas e da tabela periódica.
Para Ausubel (1980), tanto a resolução de problemas como a criatividade são
formas de aprendizagem por descoberta. Pois esta é encaminhada por hipóteses,
exigindo a transformação e reintegração do conhecimento existente, porém é
receptiva, na compreensão do problema e na assimilação da solução do mesmo
(AUSUBEL, 1980). Entretanto, é necessário que o aluno tenha disponível na estrutura
cognitiva, conceitos e princípios relevantes para o problema a ser resolvido e que
apresente também predisposição para aprender.

Quinto Encontro: Quanto a avaliação complementar
Após uma semana da realização da experimentação, os estudantes
responderam a uma avaliação complementar (APÊNDICE 4) onde os mesmos
responderam a algumas questões problemas sobre cálculos de preparo de soluções,
sendo algumas delas relacionadas a práticas realizadas em cada grupo.

Sexto Encontro: Quanto a avaliação final da aprendizagem
Após 15 dias da aplicação da avaliação complementar, houve o último
encontro, onde os estudantes responderam ao questionário (APÊNDICE 5) com o
intuito de verificarmos qual foi o progresso de aprendizagem com relação ao conteúdo
de soluções.
Este intervalo de tempo entre a última atividade e avaliação final, é importante
devido a fase obliteradora existir no processo de assimilação proposto por Ausubel.
Segundo a TAS depois desta fase é possível identificar quais são os novos
conhecimentos adquiridos e se houve indícios de aprendizagem significativa.
Além disso, foi aplicado aos alunos um questionário (APÊNDICE 6) contendo
cinco questões, neste questionário buscou-se identificar como os estudantes
analisaram a metodologia adotada pela pesquisadora.

2.4 CATEGORIAS DE ANÁLISES


Unidades

de

análises:

etapas

aprendizagem significativa.

do processo de

assimilação da
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Categorias:
 Subsunçores: identificados no diagnóstico inicial
 Aprendizagem subordinada
 Aprendizagem superordenada
 Diferenciação progressiva
 Reconciliação integradora

Processos que podem
ser identificados na
avaliação
complementar e final

 Obliteração/: processo identificado na avaliação final
 A evidência da aprendizagem significativa


Categorias de análises: detecção dos subsunçores sobre o conteúdo de
soluções no diagnóstico inicial (DI)
Categorias:
 Interpretação da pergunta
 Clareza na resposta
 Responder ao objetivo da pergunta



Categorias de análises da avaliação complementar (AC)
Categorias:
 Compreensão da questão problema
 Construção do modelo matemático
 Solução da questão problema

Tendo em vista que as questões da avaliação complementar (AC), tratava-se
de questões problemas sobre o conteúdo de cálculo e preparo de soluções, foram
levadas em consideração apenas três ações da Atividade de Solução de Problemas
(ASP), que serviram como categorias de análises para esta etapa, isso nos direcionou
para uma maior compreensão da unidade de análise que é a aprendizagem dos
estudantes.

2.4.1 A Atividade de Solução de Problemas (ASP)
Ao adotarmos a experimentação articulada à resolução de problemas, optamos
por utilizar a Atividade de Solução de problemas (ASP), para as análises das
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produções nos diagnósticos complementares dos estudantes. Para tanto se fez
necessário explicar o que é a ASP.
Atividade de Situações Problema está formada pelo sistema de quatro ações
invariantes: formular o problema docente, construir o núcleo conceitual, solucionar o
problema docente e interpretar a solução (MENDOZA e DELGADO, 2018).
Estas ações não eram assim categorizadas, Mendoza (2009) compreendeu
que o estudante realiza essas etapas ao solucionar um problema.
Um dos pioneiros nos estudos da metodologia de resolução de problemas foi
George Polya, considerado o pai da resolução de problema (CLARAS e FRANÇA,
2015). Em seus estudos sobre os inúmeros métodos de resolver problemas, Polya
(2006) sistematizou o complexo processo que envolve a resolução de um problema
matemático, o autor propôs um esquema no qual o mesmo pode ser resumido em
quatro etapas: 1) Compreensão do Problema, 2) Estabelecimento de um plano, 3)
Execução do Plano e 4) Retrospecto.
Mendoza (2009), a partir de Polya, desenvolveu uma estratégia de resolução
de problemas conhecida como Atividade de Situações Problema (ASP), na qual
converteu a Resolução de Problemas em uma atividade de estudo, desenhada por
quatro ações invariantes. A atividade de Situações Problema (ASP) está composta de
ações, e em cada ação temos operações que podem ser realizadas pelos estudantes.
O Quadro 1 a seguir apresenta as ações e operações da ASP.
Quadro 1: Atividade de situações problemas
Passos

Ações

1

Compreender o
Problema

2

Construir o modelo
matemático

3

Solucionar o
modelo matemático

4

Interpretar a
solução

Operações
a) Ler o problema e extrair os elementos desconhecidos.
b) Estudar e compreender os elementos desconhecidos.
c) Determinar os dados e as condições.
d) Determinar os objetivos do problema.
a) Determinar as variáveis e incógnitas.
b) Nomear as variáveis e incógnitas com suas unidades de medida.
c) Construir o modelo a partir das variáveis, incógnitas e condições.
d) Realizar a análise das unidades de medida do modelo.
a) Selecionar os métodos matemáticos para solucionar o modelo.
b) Solucionar o modelo.
a) Interpretar o resultado obtido na solução do modelo.
b) Extrair os resultados significativos que tenham relação com o
objetivo do problema.
c) Dar respostas aos objetivos do problema.
d) Realizar um informe baseado nos objetivos do problema.
e) Analisar a partir de novos dados e condições que tenham relação
direta ou não com os objetivos do problema, a possibilidade de
reformular o problema, construir novamente o modelo, solucionar.
Fonte: (MENDOZA, 2009).
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A Resolução de Problemas como estratégia metodológica de ensino colabora
para a aprendizagem significativa, onde a busca da solução de um problema qualquer,
envolve uma readaptação do resíduo do conhecimento prévio frente às novas
situações a serem enfrentadas, na medida em que propicia reorganizar a informação
ou o conhecimento armazenado na estrutura cognitiva do aluno (ASSUNÇÃO, 2015).
Logo, para a avaliação complementar, só foi exigido do aluno que o mesmo
realizasse apenas três ações da ASP. O Quadro 2 apresenta quais ações e operações
da ASP do conteúdo de soluções.
Quadro 2: Atividade de situações problemas do conteúdo de soluções.
Passos
1

Ações
Compreender o problema

2

Construir o modelo matemático

3

Solucionar o problema

Operações
- Ler e extrair os elementos desconhecidos
- Determinar os dados
- Construir o modelo matemático (no caso,
utilizando as fórmulas de cálculo e preparo de
soluções, bem como, concentração simples e
molar, as fórmulas para a diluição e misturas e
soluções).
- Utilizar as operações matemáticas para
solucionar o problema.

Buscou-se identificar estas ações e operações nas respostas dos estudantes
durante a avaliação avaliação complementar.


Categorias de análises da Avaliação Final (AF)
Categorias:
 Interpretação da pergunta
 Clareza na resposta
 Responder ao objetivo da pergunta

2.4.2 Categorias de análises de conceitos do Diagnóstico Inicial (DI)
O Quadro 3 apresenta o que foi analisado no diagnóstico inicial (APÊNDICE 2),
vale ressaltar que o foco principal de análise deste diagnóstico foi o que os alunos já
sabiam sobre o conteúdo, ou seja, os subsunçores. Neste sentido, as unidades de
análises nesta primeira etapa foram os conteúdos/conceitos de: solução, soluto,
solvente, concentração, massa e volume de substâncias. Os alunos deveriam saber
conceitos de misturas homogêneas, além de saberem efetuar cálculos simples
envolvendo concentração em massa de soluto por volume de solução. Vale ressaltar
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que o conteúdo de soluções foi ministrado no 1º semestre da 2ª série do ensino médio
pela professora titular da disciplina de química.
Quadro 3: Categorias de análises de conceitos do DI por questões.
Questões do diagnóstico inicial
(APÊNDICE 2)
Você sabe dizer o que são
soluções?
Em química, você saberia definir o
que é concentração de uma
solução?
Diga qual a característica geral de
uma solução:
É correto afirmar que o latão que é
uma mistura de cobre e zinco é
uma solução sólida?
Você sabe definir o que é soluto e
o que é solvente?
A mãe de Luana pede para ela
preparar um suco de um pacote
industrializado, no entanto, em um
dia anterior Luana teve uma aula
de química sobre soluções e se
questionou, qual seria o soluto e o
solvente nesta solução? Vamos
ajudar a Luana a distinguir?
Ao dissolver 100 g de NaOH em
400 mL de água, obtiveram-se 410
mL de solução. A concentração
comum dessa solução será igual
a?
(Apresente o cálculo da
resolução).
Dissolve-se 20 g de sal de cozinha
em água. Qual será o volume da
solução, sabendo-se que a sua
concentração é de 0,05 g/L?
(Apresente o cálculo da
resolução).
9- Assinale a alternativa que
contém exemplos de soluções:
a) água de torneira, mar, granito.
b) granito, mistura de água e óleo,
ar.
c) petróleo no mar, granito, água
destilada.
d) água pura, gás nitrogênio, ouro
puro.
e) ar, água de torneira, ouro 18
quilates.
Antes de ir trabalhar Carla faz
sempre seu delicioso cafezinho,
certo dia Carla acorda atrasada e
nas pressas acabou colocando
açúcar demais no café, e
exclamou “nossa! Como este café

Categorias de análises
Identificar quais os conhecimentos sobre o conceito de
solução.
Observar se o aluno sabe responder corretamente o que é
concentração de uma solução.
Identificar a capacidade do aluno expor seus conhecimentos
prévios sobre a característica de uma solução.
Identificar se o aluno é capaz de fazer a relação de mistura
com o conteúdo de solução.
Identificar se o estudante entende os conceitos de soluto e
solvente.

Verificar se o estudante consegue interpretar e solucionar a
questão problema.

Identificar se o aluno consegue identificar as soluções
presentes do seu cotidiano.

Identificar se aluno é capaz de interpretar e responder a
respeito da solução ser insaturada saturada ou
supersaturada, ou até mesmo alta concentração de açúcar.
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ficou doce!”, quimicamente como
podemos classificar a solução de
café de Carla?

2.4.3 Categorias de Análises da Avaliação Complementar (AC)
O Quadro 4 apresenta o que foi analisado na Avaliação Complementar (AC)
(APÊNDICE 4). Destaca-se que o foco principal de análise desta avaliação é a
capacidade dos estudantes em solucionar questões problemas relacionados a
cálculos de soluções e preparo de soluções.
Como descrito no item 2.4.1, foi escolhido as três ações da ASP para este
diagnóstico, além disso, a análise também foi feita da seguinte maneira:
Quadro 4: Categorias de análises da AC por questões.
Categorias de análises
Questões da AC (APÊNDICE 4)
1- Calcule a concentração em g/L de
uma solução de nitrato de prata
(AgNO3) que contem 30g deste sal e
400mL de solução. Apresente os
cálculos.
2- Com os dados da questão anterior,
calcule a concentração em mol/L
desta solução:
3- A partir dos dados apresentados na
prática pelos seus colegas, apresente
o cálculo do preparo das soluções de
açúcar e sal.
4- A partir dos dados apresentados na
prática pelos seus colegas, apresente
o cálculo da diluição das soluções do
NaOH e suco industrializado
5- A partir dos dados apresentados na
prática pelos seus colegas, apresente
o cálculo das misturas das soluções
de CuSO4.

Observar se o aluno consegue expor por meio dos
cálculos a solução para a questão problema.

Observar se o estudante sabe qual fórmula utilizar, uma
vez que foi estudado concentração comum e
concentração molar, além de realizar o cálculo
corretamente.

Identificar se o estudante realiza corretamente os cálculos
por meio dos valores fornecidos pelos colegas, durante a
experimentação, realizada no quinto encontro da
sequência didática.

2.4.4 Categorias de Análises da Avaliação Final (AF)
O Quadro 5 apresenta o que se pretendia analisar na Avaliação final (AF)
(APÊNDICE 5), destacamos que o foco principal de análise desta avaliação é o que o
aluno de fato aprendeu, esta avaliação foi necessária pelo motivo de existir no
Processo de Assimilação da TAS, o que Ausubel chama de fase obliteradora, ou seja,
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do esquecimento. Após a fase obliteradora o estudante foi levado a participar desta
avaliação, para verificar a ocorrência da Aprendizagem significativa, tendo em vista
que nesta fase da Assimilação os conceitos estão mais estáveis e já não são mais
dissociáveis na estrutura cognitiva do estudante.
Quadro 5: Categorias de análises de conceitos da AF por questões.
Questões da AF (APÊNDICE 5)
1- O que são soluções?
2- Qual nome recebe a relação entre a massa
do soluto em gramas e volume da solução em
litros?
3- Diga qual a característica geral de uma
solução:
4- É correto afirmar que o ouro 18 quilates é
uma solução sólida composta por 75% de ouro
e 25% de outras ligas metálicas (principalmente
prata, zinco, cobre, níquel e cádmio)? Justifique
sua resposta.
Você sabe definir o que é soluto e solvente?
Antes de ir trabalhar Carla faz sempre seu
delicioso cafezinho, certo dia Carla acorda
atrasada e nas pressas acabou colocando
açúcar demais no café, e exclamou “nossa!
Como este café ficou doce!”, quimicamente
como podemos classificar a solução de café de
Carla?
7- Solução salina normal é uma solução
aquosa de cloreto de sódio, usada em medicina
porque a sua composição coincide com aquela
dos fluídos do organismo. Sabendo-se que foi
preparada pela dissolução de 0,9g do sal em
100 mL de solução, podemos afirmar que a
molaridade da solução é, aproximadamente,
(Apresente o cálculo desta resolução).M= Na:
23; Cl: 35.
a) 1,25
b) 0,50
c) 0,45
d) 0,30
e) 0,15
8- Ao adicionar uma quantia de 75mL de água
diretamente em 25mL de uma solução 0,20M de
cloreto de sódio (NaCl), obtemos uma solução
de concentração molar igual a:
a) 0,010
b) 0,025
c) 0,035
d) 0,040
e) 0,050

Categorias de análises
Identificar quais os conhecimentos adquiridos
sobre o conceito de solução.
Observar se o aluno sabe responder
corretamente o que é concentração de uma
solução.
Identificar a capacidade de o aluno expor seus
conhecimentos sobre a característica de uma
solução.

Verificar se o aluno foi capaz de fazer a relação
de mistura com o conteúdo de solução.
Identificar se o estudante respondeu aos
conceitos de soluto e solvente.

Procurou-se identificar se aluno foi capaz de
interpretar e responder a respeito da solução ser
insaturada saturada ou supersaturada.

Buscou-se observar se o aluno consegue expor
por meio dos cálculos a resolução para as
questões.
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2.5 Coleta de dados
Os dados qualitativos da pesquisa foram realizados por meio da organização
dos dados, transcrição do material e interpretação dos dados. Todo o processo foi
documentado por meio de registros pessoais, observação e transcrição dos dados do
diagnóstico inicial e das demais avaliações.
A Figura 3 apresenta como foi realizada, a preparação e a descrição e
interpretação dos dados.
Figura 3: Fluxograma simplificado da coleta e organização dos dados.
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CAPÍTULO III: RESULTADOS E DISCUSSÃO
Mediante a aplicação da sequência didática, descrita neste trabalho, com os
participantes da pesquisa, foi possível coletar os dados que fazem parte da discussão
deste capítulo. Assim, apresenta-se a seguir os resultados obtidos e a discussão de
cada etapa da pesquisa.
No decorrer deste processo procurou-se compreender, corrigir e/ou adaptar e
organizar a sequência didática com o intuito de contribuir para o aprendizado dos
estudantes. Buscou-se também identificar evidências de aprendizagem significativa
quanto aos conceitos e cálculos envolvidos no conteúdo de soluções, fundamentado
nos princípios da TAS de David Ausubel e o processo de assimilação de acordo com
a teoria empregada.
Mediante a necessidade de manter o anonimato dos participantes desta
pesquisa, os mesmos foram identificados pela letra ‘E’, seguida de um número que
variou de 1 a 20.

3.1 DO DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA
A pesquisa ocorreu em sete encontros, o primeiro encontro foi realizado apenas
para a apresentação do projeto de pesquisa e assinatura dos termos de participação,
pelos pais e/ou responsáveis dos estudantes participantes da pesquisa. Os outros seis
encontros foram as etapas da sequência didática que contemplaram: a aula sobre
medidas de segurança em laboratório, a aplicação do diagnóstico inicial, a
problematização com o uso dos organizadores prévios bem como a explicação do
conteúdo de soluções e resoluções de exercícios. Fez parte deste processo também
a

experimentação

por

resoluções

de

problemas,

aplicação

da

Avaliação

complementar e por fim, a avaliação final da aprendizagem e metodologia.
Nesta pesquisa, foi encontrada dificuldades quanto ao tempo disponível para
aplicação da sequência, tendo em vista que as aulas eram cedidas pela professora
titular e para não prejudicar o seu planejamento bimestral cada etapa foi planejada
juntamente com a professora da disciplina.
A escola possuía laboratório de ciências, no entanto não apresentava estrutura
adequada para as aulas, pois não disponibilizava vidrarias, reagentes entre outros
materiais necessários para aula prática. Os reagentes e demais materiais foram
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providenciados pela pesquisadora e as vidrarias de laboratório foram cedidas pelo
Laboratório de Química da Universidade Estadual de Roraima (UERR).
Para a experimentação estava prevista uma aula de duração de duas horas
corridas, porém a professora só pode disponibilizar uma hora de aula. A ideia inicial
era cada grupo executar individualmente a atividade experimental e em seguida
apresentar aos colegas os dados obtidos e suas observações. Devido a concessão
de pouco tempo, esta etapa da sequência foi reformulada pela pesquisadora, onde os
grupos realizaram as práticas simultaneamente com seus respectivos reagentes e
constante mediação da pesquisadora.
Diante do pouco tempo e dias disponíveis para a realização da sequência, foi
realizada a atividade experimental por meio de resolução de problemas fechados,
aqueles considerados que existem apenas uma resolução possível.

3.2 RESULTADOS E ANÁLISES QUALITATIVA DOS DADOS
Por questões didáticas as avaliações foram abreviadas por letras: Diagnóstico
Inicial (DI); Avaliação Complementar (AC) e Avaliação Final (AF)

3.2.1 Análise qualitativa do Diagnóstico Inicial (DI)
O Diagnóstico Inicial (APÊNDICE 2) foi utilizado para realizar as análises dos
conhecimentos prévios dos participantes da pesquisa, este diagnóstico foi constituído
por 10 questões sobre o conteúdo de soluções, buscou-se identificar o que os
estudantes conseguiriam responder de acordo com o que existia na sua estrutura
cognitiva. Com relação ao conteúdo de soluções, os estudantes deveriam possuir
alguns conceitos formados, tais como, massa, volume, mol, solvente, soluto,
concentração molar e comum entre outros.
Os conhecimentos químicos essenciais sobre o conteúdo de soluções que os
alunos deveriam demonstrar estão descritos no Quadro 6. A análise qualitativa das
transcrições dos alunos de cada questão do Diagnóstico Inicial (DI) foi baseada nas
seguintes categorias de análises: interpretação da pergunta, clareza na resposta e
responder ao objetivo da pergunta, cada categoria valia um ponto.
Foi levado em consideração qualquer resposta dada pelos estudantes, até
mesmo aquelas consideradas insatisfatórias, o estudante só recebeu pontuação igual
a zero, quando deixou a questão em branco ou não soube responder. O Quadro 6
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apresenta as respostas esperadas para o DI e as palavras-chaves, que podiam ser
identificadas nas respostas dos estudantes.
Quadro 6: Respostas esperadas e palavras-chaves para o DI.
QUESTÕES DO DIAGNÓSTICO
INICIAL (APÊNDICE 2)

RESPOSTAS ESPERADAS

PALAVRAS-CHAVES

1- Você sabe dizer o que são
soluções?

São misturas homogêneas de
duas ou mais substâncias, que
apresentam
um
aspecto
uniforme podem se apresentar
no estado líquido, sólido ou
gasoso, são compostas por
soluto e solvente.
É o nome que recebe a razão
ou relação entre a quantidade
de soluto em um determinado
solvente, em uma solução,
podem ter concentração molar
e concentração comum.
São misturas homogêneas, ou
seja, apresentam um aspecto
visual
uniforme,
pois
apresentam apenas uma fase.
Sim, pois é uma mistura
homogênea
sólida,
que
apresenta
um
aspecto
uniforme, é constituída por
apenas uma fase.
Soluto: é uma substância que
está dispersa em um solvente,
ou seja, é a substância que
será dissolvida, é a que está
em menor quantidade na
solução
Solvente: é uma substância
onde o soluto é disperso, ou
seja, é a parte que se
apresenta
em
maior
quantidade em uma solução e
onde o soluto é dissolvido.
Soluto é o suco, e o solvente é
a água.

Mistura; Mistura homogênea;
Solução; Soluto; Solvente;
Líquido.

2- Em química, você saberia
definir o que é concentração de
uma solução?

3- Diga qual a característica geral
de uma solução:

4- É correto afirmar que o latão
que é uma mistura de cobre e
zinco é uma solução sólida?

5- Você sabe definir o que é
soluto e o que solvente?

6- A mãe de Luana pede para ela
preparar um suco de um pacote
industrializado, no entanto, em
um dia anterior Luana teve uma
aula de química sobre soluções e
se questionou, qual seria o soluto
e o solvente nesta solução?
Vamos ajudar a Luana a
distinguir?
7- Ao dissolver 100 g de NaOH
em 400 mL de água, obtiveramse 410 mL de solução. A
concentração comum dessa
solução será igual a? (Apresente
o cálculo desta resolução).

V(solução) = 410 mL= 0,41 L
m = 100g
C = m/V
C = 100 g/ 0,41 L
C=243,9 g/L

Razão; Relação; Massa de
soluto, Volume de solução;
Concentração
molar.
Concentração comum,

Mistura Homogênea, aspecto
uniforme, apresenta uma fase.

Aspecto uniforme, apresenta
uma fase, mistura de metais.

Soluto;
Solvente,
substância dispersa;

diluído;

Soluto; suco; solvente; água

-
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8- Dissolve-se 20 g de sal de
cozinha em água. Qual será o
volume da solução, sabendo-se
que a sua concentração é de 0,05
g/L? (Apresente o cálculo desta
resolução).
9- Assinale a alternativa que
contém exemplos de soluções:
a) água de torneira, mar, granito.
b) granito, mistura de água e
óleo, ar.
c) petróleo no mar, granito, água
destilada.
d) água pura, gás nitrogênio, ouro
puro.
e) ar, água de torneira, ouro 18
quilates.
10- Antes de ir trabalhar Carla faz
sempre seu delicioso cafezinho,
certo dia Carla acorda atrasada e
nas pressas acabou colocando
açúcar demais no café, e
exclamou “Nossa! Como este
café
ficou
muito
doce!”,
quimicamente como podemos
classificar a solução de café de
Carla?

C = 0,05g/L
m = 20g
L =?

C = m/ V
0,05 g/L= 20g / V
0,05 g/L. X =20
X= 20 g/0,05 g/L
X = 400L

-

Alternativa (E)
-

A solução de café de Carla
pode ser classificada como
saturada ou supersaturada.

Supersaturada;
concentrada.

muito

-

O Quadro 7 apresenta as respostas dos estudantes no diagnóstico inicial, bem
como o status da avaliação que apresentamos nas seguintes siglas: NR: Não
respondeu; NASS: não apresentou subsunçores satisfatórios; SPS: subsunçor pouco
satisfatórios; SRS: subsunçores razoavelmente satisfatórios e SS: subsunçores
satisfatórios.
Vale ressaltar que os participantes da pesquisa tiveram aula sobre o conteúdo
de soluções no primeiro bimestre do ano letivo de 2018. A pesquisa foi realizada no
quarto bimestre do ano letivo de 2018.
Foram feitas as transcrições das respostas na íntegra, até mesmo os erros
gramaticais, conforme o Quadro a seguir.
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Quadro 7: Respostas dos estudantes da T201, do CEM-PEBC, para o DI.
ALUNOS

Q1

Q2

Q3

E1

“não sei”

“Não”

“Não sei”

E2

“Não”

“Não”

“Não sei”

Q4
“Sim, pois
ambos
combinado
formam
uma
matéria
rígida”
“Não
me
lembro”

E3

“Esqueci”

“Esqueci
também”

“Não
me
lembro”

“Não sei”

E4

“Não sei”

“Não sei”

“Não sei”

“Não sei”

E5

E6

E7

E8

“não sei”

“Não sei”

“Não sei”

“É algo
relacionado
a
substâncias
”

“É a mistura
eu acho”

“é
uma
mistura
homogênea
”

“é a relação
mais forte
do soluto”

“Soluto
e
solvente”

“eu
acho
que
soluções

“não
me
recordo”

“so pode ser
chamada de

“Não sei”

“não sei”

“Não”

“Sim”

“sim”

Q5
“Esqueci”

“Não
me
lembro”
“Eu sei o
que é mas
não
sei
explicar”
“Não sei”
“Soluto é o
que disolve
no solvente”
“Soluto
é
alguma
substancia
que quando
é colocado
na água se
disolve”
“Soluto é a
substância
que
se
dissolve no
solvente”
“soluto seria
produtos
químicos e

Q6
“O suco é o
solvente e a
água a
solução?”

“Não sei”

NR
“Não sei”

“Não sei”

Q7

Q8

Q9

Q 10

STATUS

“Não sei
resolver”

“Não sei”

Alternativa
(C)

“Não sei
dizer”

NASS

“Não sei”
“Esqueci a
fórmula”
“Não sei”

“Não sei”

Alternativa

“Não sei”

NASS

“Não sei”

(B)
Alternativa
(A)

“Não sei”

NASS

“Não sei”

“Não sei”

“Não sei”

Alternativa
(A)
Alternativa
(B)

“Não sei”
NASS
“Não sei”

NASS

“Não sei”

NASS

Alternativa
(E)
“Não”

“Soluto=
suco;
Solvente=
água”
“soluto vai
ser a água,
e o solvente

“Esqueci
fórmula”

NR

100g
400ml

a

“Esqueci
também”

NR

“não sei”

Alternativa
(E)

“É que ouve
mais
concentraçã
o do açúcar
do que café”

Alternativa
(A)

“Podemos
classificar
que Carla

SPS

SPS
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são líquidos
ainda não
manipulado
s”

E9

solução, se
for líquida”

“Materiais
que
são
misturadas
e compõem
substancias
em geais”

“É a massa
de
uma
determinad
a
substância
em
um
determinad
o volume”

“Procura
visar
a
mistura de
substância
e
dá
respostas a
experiment
os”

“Não
sei,
esqueci”

“Não”

“Eu
sabia
mais não sei
mais”

solvente é a
água”

“Não
sei,
pois
as
soluções
são
as
misturas de

“Acho
sim”

que

E10

E11

“No
momento
não
me
lembro”

“É
a
quantidade,
oh esqueci”

“Não
lembro”

“Não sei”

“Não”

“Esqueci”

“Cara acho
que sim’

NR

E12

E13

“Eu
não
lembro”

“esse
eu
não sei”

“não sei”

“não”

o
suco
industrializa
do”

“É a solução
que
vai
dissolver a
substância,
o solvente a
matéria da
mesma”

“O soluto a
matéria ou o
pó que seria
diluído,
solvente a
matéria já
dissolvida”

“Soluto é o
que
é
diluído,
solvente
esqueci”

“Água
soluto, suco
solvente? ”

“Soluto é o
diluído,
solvente é o
que dilui, ex:
água”
“Soluto é o
que
é
diluído”
“não
lembro”

“Desculpe
Luana não
posso
ajudá-la”
“Não”
“não
lembro”

C=100/
400
C= 0,25

colocou
açúcar em
excesso”

M =100
mL=
400/1000L=
0,4L
C=?

M=20
g/L=
0,05x1000
=5,0
V=?

C= m/L
100/4
C= 25
“(obs:
acabei não
me
lembrando
da
unidade)”
100g NaOH
400mL

V=M/L
V=20/5
V=4

C=m/V
1000/400
R= 0,5gL
“Acho que é
assim”
C = m /V
C = 100/400
C = 0,25g/L

C=m/V
C=100/400
C=0,25
“não
lembro da
fórmula”

Alternativa
(D)
“não
me
lembro”

SRS

“Ela botou
mais açúcar
do que café”

SPS

200 /0,05
R=400g/L
“Acho que é
assim”

Alternativa
(A)

0,05= 20/V

Alternativa
(A)

0,05=20/ V
0,05xV=20

Alternativa
(A)

“não lembro
da fórmula”

Alternativa
(B)

“Não sei”

NASS

“não sei

NASS

“não sei”

NASS
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“Não
me
lembro”

“Não
consigo
lembrar”

“Não”

“não”

“não sei”

“não sei’

“não
lembro”

“não
lembro”

“não
lembro”

“não
lembro”

E14

“Esqueci”

Sim

“me lembro
que
solvente é a
mistura de
sal e água”

“eu não sei”

NR

NR

Alternativa
(B)

“não sei”

“não
lembro”

“não
lembro”

“não
lembro”

“não
lembro”

NR

“não sei”

“não
lembro”

NR

“não
lembro”

“não
consigo
lembrar”

Alternativa
(D)

“não sei”

Alternativa
(A)

“Que
no
solvente ela
adicionou
mais açúcar
do que café”

Alternativa
(B)

NR

E15

NASS

NASS

NASS
E16

E17

E18

E19

“É
o
resultado da
mistura do
soluto e do
solvente”

“não
me
lembro”

“não
dizer”

sei

“Sim”

“Esqueci,
mas
a
professora
já passou”

“Esqueci
também”

“não sei”

“não”

“não”

“não”

“não sei”

“eu não sei
dizer”

“Soluto é o
que vai ser
diluído, e o
solvente é a
diluição,
que
normalment
e é a água”

“O suco é o
soluto,
a
agua é o
solvente”

C=m/V
C=100/400
C=0,25

NR

“Não
lembro”

NR

NR

NR

“eu não me
lembro”

NR

“não sei”

“não sei”

Alternativa
(B)

“não sei”

SRS

NASS

NASS

“soluto
elementos
“Não lembro “Não lembro Alternativa “não sei”
E20
químicos e
como fazer” como fazer”
(B)
NASS
solvente
água”
Legenda: NR: Não Respondeu; NASS: Não Apresentou Subsunçores Satisfatório; SPS: Subsunçor Pouco Satisfatório, SRS: Subsunçor Razoavelmente Satisfatório.
“soluto são
elementos
químicos”

“Não
lembro”

“Não
lembro”

“Não
lembro”
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Conforme o quadro apresentado é possível notar que dos 20 estudantes 15
destes não apresentavam subsunçores satisfatório sobre o conteúdo de soluções.
Segundo a TAS, é necessário saber o que o aprendiz possui na estrutura cognitiva
sobre um determinado conteúdo, após o professor ter ciência do que este aluno sabe
é possível entender e planejar como ensiná-lo significativamente.
Nota-se que alguns estudantes apresentaram algum conhecimento prévio, no
entanto, é possível observar ainda alguns erros conceituais em suas respostas.
Os dados do DI bem como as demais avaliações, foram organizados de
maneira que fosse possível uma classificação de Nível de Compreensão de Conteúdo
(NCC) como codificação da unidade de análise que é a aprendizagem dos estudantes
sobre o conteúdo de soluções; que estão de acordo com as categorias de análises
que foram: interpretação da pergunta, clareza na resposta e responder ao objetivo da
pergunta, deste modo foi possível realizar a mensuração do NCC.
O conceito de Nível de Compreensão de Conteúdo, foi desenvolvido pelas
pesquisadoras, tendo em vista que o objetivo de cada avaliação é verificar qual o nível
de abstração que o participante apresentou por meio das suas respostas.
Destacamos que em cada avaliação o NCC variou em pontuação e
classificação, bem como, o que se pretendia analisar em cada avaliação; no
diagnóstico inicial buscávamos os subsunçores, na avaliação complementar o que
aprenderam após a experimentação por resolução de problemas e na avaliação final
o que ficou retido na cognição do participante após a fase de obliteração
(esquecimento).
O NCC foi determinado segundo as categorias de análises descritas na
metodologia desta pesquisa, para cada categoria foi atribuído um ponto, assim foi
possível fazer uma mensuração dos dados.
O DI, foi composto por dez questões, cada questão valia três pontos,
totalizando 30 pontos; o estudante que alcançasse uma pontuação na faixa entre 25
a 30 pontos o seu Nível de Compreensão de Conteúdo (NCC) seria considerado
ÓTIMO, ou seja este estudante domina o conteúdo de soluções, realiza os cálculos
com precisão e entende os fenômenos envolvidos no conteúdo.
O estudante que alcançasse uma pontuação entre 20 a 24 pontos o seu Nível
de Compreensão seria considerado BOM; ou seja, este estudante compreende o
conteúdo, no entanto, apresenta alguns erros conceituais, e resolve parcialmente os
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cálculos; o estudante que alcançasse uma pontuação na faixa entre 15 a 19 pontos
o seu Nível de Compreensão de Conteúdo seria considerado RAZOÁVEL, ou seja,
este estudante compreende razoavelmente o conteúdo, e apresenta erros conceituais,
também apresenta dificuldades ao realizar cálculos.
O estudante que alcançasse uma pontuação na faixa entre 14 a 10 pontos o
seu Nível de Compreensão de Conteúdo seria considerado BAIXO, pois, este
estudante apresenta pouquíssimo domínio de conteúdo, além de não saber realizar
os cálculos para solução da questão. O estudante que alcançasse uma pontuação
igual ou inferior a 9 pontos, o estudante não possuía subsunçores, ou seja, não
possuía conhecimentos prévios sobre o conteúdo de soluções. Os valores estão
organizados no quadro abaixo:
Tabela 1: Pontuação dos Estudantes da T201 no DI
Pontuação / NCC

Nº de alunos

Status da avaliação

26 a 30 / Ótimo

-

SS

21 a 25 / Bom

-

SS

16 a 20 / Razoável

2

SRS

15 a 10 / Baixo

3

SPS

 a 10 /NASS

15

NASS

Legenda: NCC (Nível de Compreensão de Conteúdo); NASS (Não Apresentou Subsunçores); SPS:
Subsunçor Pouco Satisfatório; SRS: Subsunçor Razoavelmente Satisfatório e SS: Subsunçor
Satisfatório.

Participaram desta etapa 20 voluntários, os dois estudantes (9,52%) que
ficaram na faixa de NCC considerado razoável alcançaram 16 pontos; os três (15%)
que ficaram na faixa de NCC considerado baixo, dois alcançaram 10 e apenas um 12
pontos; e dos 15 (75% dos estudantes) que ficaram na faixa inferior ou igual a 9, ou
seja, não apresentaram subsunçores satisfatórios, oito destes estudantes (40%) não
pontuaram 0 (zero) pontos, dois estudantes (10%) alcançaram 2 pontos; um estudante
(5%) 3 pontos; dois estudantes (10%) 4 pontos; um estudante (5%) 6 pontos e apenas
um estudante (5%) alcançou 7 pontos.
No entanto, como um total de 75% da turma ficou com NCC considerado sem
conhecimentos prévios, se fez necessário o uso dos organizadores prévios. Assim, foi
dado a continuidade da sequência didática proposta, com o uso de dois mecanismos
incluídos como organizadores prévios. A leitura de um texto com os alunos, além da
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explanação do conteúdo com os conceitos, fórmulas e resolução de problemas, onde
os estudantes tomaram nota desta aula dada pela pesquisadora. Ressalta-se que este
conteúdo já tivera sido ministrado pela professora titular da disciplina de química, este
momento de explicação de conteúdo é considerado pela teoria de Ausubel, como
aprendizagem por recepção e as resoluções de exemplos é considerado por Ausubel
como aprendizagem mecânica além de também serem consideradas por Moreira
(2000) como organizadores prévios.
3.2.2 ANÁLISE DA AVALIAÇÃO COMPLEMENTAR POR MEIO DA ATIVIDADE DE
SITUAÇÃO PROBLEMA (ASP)
A Avaliação Complementar (AC) foi respondida pelos estudantes sete dias
após a aula prática experimental, os alunos trouxeram as anotações com os cálculos
por meio de um relatório simples que foi socializado entre os participantes, com isso
foi possível a aplicação da Avaliação Complementar (APÊNDICE 4). Alguns dados
para resolução de algumas questões ficaram dispostos no quadro da sala de aula.
Este diagnóstico foi composto apenas por cinco questões problemas, cada
questão valia três pontos, onde cada critério de análise foi atribuído um ponto,
totalizando 15 pontos.
Apenas três ações da ASP foram levadas em consideração 1ª ação:
compreender o problema; 2ª ação: construir o modelo matemático; 3ª ação: solucionar
o problema.
O Quadro 8 apresenta as ações e operações que os estudantes deveriam
adotar para solucionar o problema 1 proposto na AC (APÊNDICE 4).
Problema 1: Calcule a concentração em g/L de uma solução de nitrato de prata
(AgNO3) que contem 30 g deste sal e 400 mL de solução. Apresente os cálculos.
Quadro 8: Ações e operações para a solução do problema 1.
AÇÕES
1ª
Compreender o
problema
2ª Construir o
modelo
matemático
3ª Solucionar o
problema

Operações
- Extrair os dados do enunciado e determiná-los: massa é = 30 g e volume é 400
mL que convertendo para litros fica 0,4 L.
- Utilizar as fórmulas e cálculo de preparo de soluções: nesse cálculo usa-se a
seguinte fórmula C = m/V que é para encontrar a concentração comum, além de
determinar a incógnita a ser encontrada e construir o seguinte modelo: C = m/ V
C = 30 g/ 0,4 L
- Utilizar as operações matemáticas: A concentração comum é dada pela razão
da massa por volume, sendo: C = 30 g/ 0,4 L => C= 75g/L.
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Os participantes E1, E2, E4, E5, E7, E9, E10, E11, E13, E14, E15, E16, E17,
E20, resolveram os problemas corretamente, realizando as ações e operações
adequadamente. Os participantes E6 e E8 também solucionaram a questão
realizando as ações e operações corretamente, no entanto, apenas esqueceram de
colocar a unidade de medida da concentração comum que é dada em g/L.
Enquanto os participantes E3, E12, E18 e E19, resolveram parcialmente o
problema 1, pois apresentaram erros na realização das divisões, além de terem
dificuldade em usar números em decimais. Conforme apresentamos a seguir no
Quadro 9 as respostas dos mesmos.
Problema 1: Calcule a concentração em g/L de uma solução de nitrato de prata
(AgNO3) que contem 30 g deste sal e 400 mL de solução. Apresente os cálculos.
Quadro 9: Análises das respostas dos participantes E3, E12, E18 e E19 para o
problema 1.
RESPOSTAS DOS PARTICIPANTES
E3

E12

E18

ANÁLISE
O estudante realizou a ação 1
(compreender o problema) ao extrair os
dados, apenas cometeu um pequeno erro
da divisão de 400/1000 que dava 0,4L,
também a ação 2 (construir o modelo
matemático) tentou realizar a ação 3
(solucionar o problema), mas não
conseguiu êxito, pois não soube realizar o
cálculo corretamente, o valor final seria
75g/L, esse erro deve-se à dificuldade de o
estudante realizar cálculos com números
decimais.
Apesar do estudante não ter colocado os
dados da questão em evidência, percebeuse que o mesmo realizou a ação 1
(compreender o problema) também
realizou a ação 2 (construir o modelo
matemático) tentou realizar a ação 3
(solucionar o problema), mas não
conseguiu êxito, pois não soube identificar
que o cálculo realizado era para calcular a
concentração comum em g/L, e o
estudante apresentou o resultado final em
mol, confundindo com concentração molar
dada em mol/L.
O estudante realizou a ação 1
(compreender o problema) ao extrair os
dados da questão, também realizou a ação
2 (construir o modelo matemático) tentou
realizar a ação 3 (solucionar o problema),
mas não conseguiu êxito, pois não soube
realizar o cálculo corretamente, o valor final
seria 75g/L, esse erro deve-se à
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dificuldade de o estudante realizar cálculos
com números decimais.

E19

O participante realizou a ação 1
(compreender o problema) ao extrair os
dados da questão, também realizou a ação
2 (construir o modelo matemático) tentou
realizar a ação 3 (solucionar o problema),
mas não conseguiu êxito, pois não soube
realizar o cálculo corretamente, o valor final
seria 75g/L, esse erro deve-se também a
dificuldade de o estudante realizar cálculos
com números decimais.

O Quadro 10 a seguir, apresenta as ações e operações que os estudantes
deveriam adotar para solucionar o problema 2 proposto na AC.
Problema 2: Com os dados da questão anterior, calcule a concentração em
mol/L desta solução.
Quadro 10: ações e operações para a solução do problema 2.
AÇÕES
1ª
Compreender o
problema
2ª
Construir o
modelo
matemático

3ª
Solucionar o
problema

Operações
- Extrair os dados do enunciado e determiná-los: determinar a massa molar do AgNO3 por
meio da fórmula molecular que é 169g/mol, e utilizar as mesmas 30g para determinar o
número de mols e os mesmos 0,4L para encontrar a concentração molar.
- Utilizar as fórmulas e cálculo de preparo de soluções: nessa resolução primeiro usa-se n =
m/M para determinar o número de mols, em seguida usa-se C = n/V que é para encontrar a
concentração molar. Logo os modelos são:
n = m/M
n = 30 g/ 169g/mol

C = n/V
C = 0,17 mol/ 0,4L

- Utilizar as operações matemáticas: A concentração molar é dada pela razão do número de
mols por volume da solução, sendo:
C = n/V
C = 0,17mol/0,4L
C = 0,425mol/L

Os participantes E1, E4, E5, E6, E7, E8, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E17,
E19 e E20 realizaram todas as ações e operações corretamente para resolução do
problema proposto, enquanto os estudantes E2, E3, E9, E16 e E19, realizaram
apenas as ações 1 e 2, não conseguindo solucionar o cálculo.
O Quadro 11 a seguir apresenta as análises e as respostas dos participantes
E13 e E16.
Problema 2: Com os dados da questão anterior, calcule a concentração em
mol/L desta solução.
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Quadro 11: Análises das respostas dos participantes E13 e E16 para o problema 2
RESPOSTAS DOS PARTICIPANTES

ANÁLISE
O estudante realizou a ação 1
(compreender o problema) ao
determinar a massa molar do
AgNO3, que é um dos dados
para resolver a primeira etapa
do problema (os demais
dados estavam na resolução
da questão anterior), realizou
também a ação 2 (construir o
modelo
matemático)
e
realizou a ação 3 (solucionar
o problema).
O participante realizou a ação
1 (compreender o problema)
ao determinar a massa molar
do AgNO3, que é um dos
dados para resolver a primeira
etapa do problema (os demais
dados estavam na resolução
da questão anterior), realizou
também a ação 2 (construir o
modelo matemático), porém
não concluiu a ação 3
(solucionar o problema) pois o
estudante, considerou que o
número de mols 0,17mol era a
concentração, uma vez que a
concentração molar é dada
em mol/L.

E13

E16

O Quadro 12 a seguir apresenta as ações e operações que os estudantes
deveriam adotar para solucionar o problema 3 proposto na AC.
Problema 3: A partir dos dados apresentados na prática pelos seus colegas,
apresente o cálculo do preparo das soluções de açúcar e sal.
Quadro 12: ações e operações para a solução do problema 3.
AÇÕES
1ª
Compreender o
problema

2ª
Construir o
modelo
matemático

Operações
- Extrair os dados do enunciado e determiná-los: determinar a massa molar do
C12H22O11 (342 g/mol) e do NaCl (58g/mol), utilizar os dados fornecidos pelos
colegas que estavam disponíveis no quadro, tais como: C = 1mol/L para a
sacarose e C = 5 mol/L para o cloreto de sódio e para ambos V = 100mL, o volume
convertendo em litros ficaria 0,1 L.
- Utilizar as formulas e cálculo e preparo de soluções: nessa resolução utiliza-se
primeiro a fórmula de concentração molar para determinação de número de mols,
em seguida utilizar o valor encontrado para descobrir a massa que foi pesada
pelos colegas. Os modelos são:
Açúcar

e

Sal
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3ª
Solucionar o
problema

C = n/V
1 mol/L = n/0,1L

C = n/V
5 mol/L = n/0,1L

n = m/M
0,1 mol = m/ 342 g/mol

n = m/M
0,5 mol = m/ 58 g/mol

- Utilizar as operações matemáticas: os valores das concentrações devem ser
multiplicados pelos os volumes para encontrar o número de mols e os números
de mols devem ser multiplicados pelas massas molares e descobrir qual foram as
massas de C12H22O11 e do NaCl usados pelos colegas. Segue as resoluções
abaixo:
Açúcar
e
Sal
C = n/V
1 mol/L= n/ 0,1L
n=0,1mol

C = n/V
5 mol/L = n/0,1L
n = 0,5mol

n = m/M
0,1mol = m/ 342 g/mol
m =34,2 g

n =m/M
0,5mol = m/58 g/mol
m = 29 g

Os estudantes E1, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E12, E15, E16, E17 e E20
realizaram as ações e operações corretamente, chegando assim na solução do
problema 3. O participante E11 apresentou a resolução apenas dos cálculos do
preparo da solução da sacarose. Os estudantes E2, E3, E14, E18, e E19 realizaram
as ações 1 e 2, porém não concluíram a ação 3 que é solucionar o problema, enquanto
o estudante E13 realizou apenas a ação 1. A seguir apresentamos as respostas de
alguns estudantes para o problema 3.
Quadro 13: Análises das respostas dos participantes E10, E11, E2 e E13 para o
problema 3.
RESPOSTAS DOS PARTICIPANTES
E10

ANÁLISE
O participante realizou a ação
1 (compreender o problema),
ao identificar os dados para
solucionar
o
problema,
também realizou a ação 2,
(construir
o
modelo
matemático) ao utilizar a
fórmula de concentração molar
e posteriormente a fórmula
para cálculo de número de
mols, e realizou a ação 3,
(solucionar
o
problema)
realizando
as
operações
matemáticas,
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E11

Este participante realizou a
ação 1 (compreender o
problema), apenas para o
cálculo da sacarose ao
determinar
os
valores
necessários para solucionar a
questão, também realizou a
ação 2, (construir o modelo
matemático), ao utilizar a
fórmula
de
cálculo
de
concentração molar, e realizou
ação
3
(solucionar
o
problema).
Nota-se que este participante
realizou
a
ação
1
(compreender o problema) ao
determinar os dados para
solução do problema, também
realizou a ação 2 (construir o
modelo matemático) usou a
formula
de
cálculo
de
concentração
molar,
no
entanto, não realizou a outra
ação, pois não concluiu o
cálculo, logo não solucionou o
problema.
Este participante realizou
apenas
a
ação
1
(compreender o problema) ao
determinar os dados da
questão. No entanto, não
realizou
a
ação
2
corretamente,
pois
não
construiu
o
modelo
matemático, a formula de
cálculo se concentração molar
foi apresentada de forma
errada. Logo, também o
participante não realizou a
ação 3 (solução para o
problema).

E2

E13

O Quadro 14 a seguir apresenta as ações e operações que os estudantes
deveriam adotar para solucionar o problema 4 proposto na AC (APÊNDICE 4).
Problema 4: A partir dos dados apresentados na prática pelos seus colegas,
apresente o cálculo da diluição das soluções do NaOH e suco industrializado.
Quadro 14: ações e operações para a solução do problema 4.
AÇÕES
1ª
Compreender o
problema
2ª

OPERAÇÕES
- Extrair os dados do enunciado e determiná-los: utilizar os dados fornecidos pelos
colegas que estavam disponíveis no quadro, tais como: C1= 2mol/L; C2=1mol/L e
V2=100mL para o cálculo de diluição do NaOH e C 1=50g/L; C2= 12g/L e V2=
100mL para o cálculo de diluição do suco industrializado.
- Utilizar as formulas e cálculo e preparo de soluções: Nessa resolução utilizando
a seguinte fórmula para cálculo de diluição C1 x V1=C2 x V2. Os modelos são:
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Construir o
modelo
matemático

3ª
Solucionar o
problema

NaOH
C1 x V1 = C2 x V2
2 x V1 = 1 x 100

Suco
C1 x V1 = C2 x V2
50 x V1 = 12 x 100

- Utilizar as operações matemáticas: em ambos os casos, o cálculo deve ser
realizado multiplicando, C1 por V1 e C2 por V2, teremos então uma incógnita e para
determinar o volume necessário para realizar a transferência e fazer a diluição, é
preciso passar quem está multiplicando para dividir o valor após a virgula.
Conforme os cálculos abaixo:
NaOH
C1 x V1 = C2 x V2
2 x V1 = 1 x 100
2xV1 = 100
V1 = 100/2
V1 = 50mL

Suco industrializado
C1 x V1 = C2 x V2
50 x V1 = 12 x 100
50xV1 = 1200
V1 = 1200/50
V = 24mL

Os estudantes E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E11, E12, E13, E14, E15, E16,
E17, E18 e E19 realizaram as ações e operações corretamente para a solução do
problema. Os participantes E10 e E20 realizaram as ações e operações apenas do
cálculo da diluição do NaOH, enquanto o E1 realizou as ações e operações para o
cálculo da diluição do suco industrializado. A seguir apresentamos as respostas de
alguns estudantes para o problema 4.
Quadro 15: Análises das respostas dos participantes E1, E10, e E14 para o
problema 4.
RESPOSTAS DOS PARTICIPANTES
E1

E10

ANÁLISE
O participante realizou ação 1
(compreender o problema) ao
determinar os dados para a solução
do problema, também realizou a ação
2 (construir o modelo matemático) ao
utilizar a fórmula corretamente de
cálculo diluição e realizou a ação 3
(solucionar o problema) ao realizar os
cálculos e alcançar o valor 24mL para
esta questão. Obs.: este estudante
realizou os cálculos apenas para o
suco industrializado.
Este participante realizou ação 1
(compreender o problema) ao
determinar os dados para a solução
do problema, também realizou a ação
2 (construir o modelo matemático) ao
utilizar a fórmula corretamente de
cálculo diluição e realizou a ação 3
(solucionar o problema) ao realizar os
cálculos e alcançar o valor 50mL para
esta questão. Obs.: este estudante
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realizou os cálculos apenas para o
NaOH.
Este participante realizou os cálculos
para as duas diluições, realizou a
ação 1 (compreender o problema) ao
determinar os dados para a resolução
dos cálculos, também realizou
corretamente a ação 2 (construir o
modelo matemático) ao utilizar a
fórmula de cálculo de diluição e
realizou a ação 3 (solucionar o
problema) para ambas diluições.

E14

O Quadro 16 a seguir apresenta as ações e operações que os estudantes
deveriam adotar para solucionar o problema 5 proposto na AC (ANEXO 7).
Problema 5: A partir dos dados apresentados na prática pelos seus colegas,
apresente o cálculo das misturas das soluções de CuSO4.
Quadro 16: ações e operações para a solução do problema 5.
AÇÕES
1ª
Compreender o
problema
2ª
Construir o
modelo
matemático
3ª
Solucionar o
problema

OPERAÇÕES
- Extrair os dados do enunciado e determina-los: utilizar os dados fornecidos pelos
colegas que estavam disponíveis no quadro, tais como: C1=1,8mol/L;
C2=1,0mol/L; V1=25mL e V2=75mL e determinar V3 que é a soma de
25+75=100mL.
-Utilizar as fórmulas de cálculo e preparo de soluções: nessa resolução utilizando
a fórmula de misturas de soluções C1xV1+C2xV2=C3xV3. O modelo matemático é:
C1xV1+C2xV2=C3xV3
1,8x25 + 1,0x75= C3x100
- Utilizar as operações matemáticas: O estudante deve multiplicar e somar os
valores antes das igualdades. Para determinar o valor de C3, precisa passar o que
está multiplicando para dividir o valor antes da igualdade, conforme a resolução
apresentada a seguir:
C1xV1+C2xV2=C3xV3
1,8x25 + 1,0x75 = C3x100
120 = C3x100
120/100 = C3
1,2mol/L = C3

Todos os estudantes realizaram as ações e operações corretamente para a
solução da questão proposta, exceto o estudante E7, que apresentou o cálculo de
preparo da solução de sulfato do CuSO4, em vez do cálculo da mistura das soluções
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de CuSO4. A seguir apresentaremos as respostas de alguns estudantes para o
problema 5, Quadro 17.
Quadro 17: Análises das respostas dos participantes E7 e E16 para o problema 5.
RESPOSTAS DOS PARTICIPANTES
E7

E16

ANÁLISE
Este participante realizou o cálculo para
o preparo da solução de CuSO4, pois o
mesmo utilizou as formulas de
concentração molar, para determinar o
número de mol em seguida utilizou a
formula de cálculo de número de mol
para determinar a massa necessária
para preparar uma solução de CuSO4 a
0,1mol/L em 100mL. Logo, o mesmo
respondeu ao objetivo do problema.
O participante realizou a ação 1
(compreender
o
problema)
corretamente ao determinar os dados
necessários para a solução do
problema, também realizou a ação 2
(construir o modelo matemático) ao
utilizar a fórmula do cálculo de mistura
de soluções e também realizou a ação 3
(solucionar o problema) para este
problema. Notamos que o estudante
arredondou o valor de C1 de 1,8mol/L
para 2 mol/L, sendo assim mais fácil de
realizar o cálculo.

Os dados da Avaliação Complementar (AC) foram organizados de maneira que
pudesse ser possível uma classificação de nível de compreensão de conteúdo (NCC),
de acordo com as categorias de analises das ações ASP que são elas; primeira ação:
compreensão do problema; segunda ação: construção do modelo matemático; e a
terceira ação: solução do problema.
Para cada categoria de análise foi atribuído um ponto, para uma possível
mensuração de dados obtidos.
A AC era composta apenas por cinco questões problemas, cada questão valia
três pontos, totalizando 15 pontos; o estudante que alcançou uma pontuação na faixa
entre 13 a 15 pontos o seu nível de compreensão de conteúdo foi considerado ÓTIMO,
ou seja, este estudante compreendeu o conteúdo, realizou os cálculos corretamente,
pois compreendeu o problema e solucionou o problema.
O estudante que alcançasse uma pontuação entre 10 a 12 pontos o seu nível
de compreensão foi considerado BOM, este estudante aprendeu o conteúdo,
identificou quais fórmulas deveria usar para solucionar o problema, no entanto,
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apresentou alguns erros no desenvolvimento dos cálculos, como por exemplo,
esquecer as unidades de medidas das grandezas.
O estudante que alcançasse uma pontuação na faixa entre 7 a 9 pontos o seu
nível de compreensão de conteúdo foi considerado RAZOÁVEL, ou seja, este
estudante compreendeu o problema, determinou qual, fórmula usar para a resolução
do mesmo, no entanto errou os resultados finais por apresentar dificuldades com as
operações básicas da matemática.
E o estudante que alcançasse uma pontuação na faixa entre 4 a 6 pontos o seu
nível de compreensão de conteúdo foi considerado BAIXO, ou seja, este estudante
não compreendeu o problema e não soube aplicar as fórmulas para a resolução dos
mesmos.
A Tabela 2 abaixo apresenta a pontuação e/ou nível de compreensão de
conteúdo e número de alunos de acordo com o NCC.
Tabela 2: Pontuação dos Estudantes da T201 na AC.
Pontuação / NCC

Nº de alunos

13 a 15 / Ótimo

13

10 a 12 / Bom

6

7 a 9 / Razoável

1

 6 / Baixo

-

Legenda: NCC (Nível de Compreensão de Conteúdo).

Pode-se observar que os estudantes apresentaram um aumento do Nível de
Compreensão de Conteúdo (NCC) em comparação ao Diagnóstico Inicial. Observase que dos 20 voluntários participantes da pesquisa, 13 alunos, ou seja 65% dos
estudantes ficaram no NCC ótimo, sendo que oito (40%), alcançaram a pontuação
máxima de 15 pontos; três estudantes (15%) alcançaram 14 pontos; e dois estudantes
(10%) alcançaram pontuação 13. Seis estudantes ficaram no NCC bom, sendo que
quatro alunos (20%) alcançaram pontuação 12; um estudante alcançou pontuação 11
e outro aluno alcançou pontuação 10. Apenas um aluno ficou no NCC razoável sendo
sua pontuação igual a 8.
Ressalta-se que esta avaliação foi aplicada logo após a realização da
experimentação investigativa, onde os estudantes tiveram uma memória de trabalho
de curto prazo, por este motivo, de acordo com a TAS, pode ser que tenha sido
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identificado um nível de compreensão elevado dos estudantes. Para saber se os
conhecimentos foram realmente significativos, a teoria explica que a coleta final de
dados deve ser realizada no mínimo quinze dias após a aplicação final da metodologia
adotada.

3. 2. 3 Análises da Avaliação Final (AF)
A avaliação final (APÊNDICE 5) foi respondido pelos estudantes, 15 dias após
o último encontro, esta avaliação foi aplicada pela necessidade de identificarmos o
que os alunos de fato aprenderam significativamente após a fase de obliteração do
processo de assimilação.
Para esta análise qualitativa, foi realizada as transcrições das respostas dos
alunos de cada questão, esta avaliação foi baseada nas seguintes categorias de
análises: interpretação da pergunta, clareza na resposta e responder ao objetivo da
pergunta, cada categoria valia um ponto.
Foi levado em consideração qualquer resposta dada pelo estudante, até
mesmo aquelas consideradas insatisfatórias, o estudante só recebeu pontuação igual
a zero, quando deixou a questão em branco ou não soube responder.
O quadro 18 apresenta as respostas esperadas para a avaliação final, bem
como as palavras-chaves, que podiam ser identificadas nas respostas dos estudantes.
Quadro 18: Respostas esperadas e palavras-chaves para a AF.
QUESTÕES DA AVALIAÇÃO
FINAL (APÊNDICE 5)
1- O que são soluções?

2- Qual nome recebe a relação
entre a massa do soluto em
gramas e volume da solução em
litros?
3- Diga qual a característica geral
das soluções.

4- É correto afirmar que o ouro 18
quilates é uma solução sólida
composta por 75% de ouro e 25%
de
outras
ligas
metálicas

RESPOSTAS ESPERADAS

PALAVRAS-CHAVES

São misturas homogêneas de
duas ou mais substâncias, que
apresentam
um
aspecto
uniforme podem se apresentar
no estado líquido, sólido ou
gasoso, são compostas por
soluto e solvente.
Concentração comum

Mistura; Mistura homogênea;
Solução; Soluto; Solvente;
Líquido.

São misturas homogêneas, ou
seja, apresentam um aspecto
visual
uniforme,
pois
apresentam apenas uma fase.
Sim, pois é uma mistura
homogênea
sólida,
que
apresenta
um
aspecto

Mistura Homogênea, aspecto
uniforme, apresenta uma fase.

Concentração comum

Aspecto uniforme, apresenta
uma fase, mistura de metais.
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(principalmente prata, zinco,
cobre,
níquel
e
cádmio)?
Justifique sua resposta.
5- Você sabe definir o que é
soluto e o que é solvente?

6- Antes de ir trabalhar Carla faz
sempre seu delicioso cafezinho,
certo dia Carla acorda atrasada e
nas pressas acabou colocando
açúcar demais no café, e
exclamou “Nossa! Como este
café
ficou
muito
doce!”,
quimicamente como podemos
classificar a solução de café de
Carla?
7- Solução salina normal é uma
solução aquosa de cloreto de
sódio, usada em medicina porque
a sua composição coincide com
aquela dos fluídos do organismo.
Sabendo-se que foi preparada
pela dissolução de 0,9g do sal em
100 mL de solução, podemos
afirmar que a molaridade da
solução é, aproximadamente,
(Apresente o cálculo desta
resolução). M= Na: 23; Cl:35.
a) 1,25
b) 0,50
c) 0,45
d) 0,30
e) 0,15
8- Ao adicionar uma quantia de
75mL de água diretamente em
25mL de uma solução 0,20M de
cloreto de sódio (NaCl), obtemos
uma solução de concentração
molar igual a:
a) 0,010
b) 0,025
c) 0,035
d) 0,040
e) 0,050

uniforme, é constituída por
apenas uma fase.
Soluto: é uma substância que
está dispersa em um solvente,
ou seja, é a substância que
será dissolvida, é a que está
em menor quantidade na
solução.
Solvente: é uma substância
onde o soluto é disperso, ou
seja, é a parte que se
apresenta
em
maior
quantidade em uma solução e
onde o soluto é dissolvido.
A solução de café de Carla
pode ser classificada como
supersaturada ou saturada

C=?
n=?
V = 100 mL =0,1 L
M = 58 g/mol
m = 0,9 g

Soluto;
Solvente,
substância dispersa;

diluído;

Supersaturada;
saturada;
muito concentrada.

-

n = m/M
n = 0,9 g/ 58 g/mol
n = 0,015 mol
C = n/V
C = 0,015 mol/ 0,1 L
C = 0,15 mol/L
Alternativa E

C1 = 0,2M
C2 = ?
V1 = 25mL
V2= 25mL+75mL=100mL
C1 x V1 = C2 x V2
0,2 x 25 = C2 x 100
5 = C2 x 100
C2 = 5/100
C2 = 0,05M (Alternativa E)

No quadro 19 a seguir, apresentamos a transcrições das respostas dos
estudantes para a avaliação final, bem como o status da avaliação, podendo ser:
baixo desempenho, razoável desempenho, bom desempenho, ótimo desempenho.
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Quadro 19: Respostas dos estudantes da T201 do CEM-PEBC para a AF.
ALUNOS

Q1

Q2

Q3

E1

“É a mistura de
duas ou mais
substancias”

“Concentração
comum”

“Solução
homogênea”

E2

E3

E4

“Solução é um
sistema
homogêneo,
constituída por
soluto e
solvente”

“São misturas
homogêneas”

“É a mistura de
duas ou mais
substâncias”

“Concentração
comum”

“Concentração
Comum”

“Concentração
Comum”

“As soluções
apresentam
característica
homogênea”

“São
homogêneas”

“Solução
homogênea”

Q4

Q5

“Sim, pois os
outros metais
são os solutos
e o ouro que
está em maior
quantidade é o
solvente”

“Soluto é o que
está em menor
quantidade na
solução, e o
soluto em
maior
quantidade”

“Sim”

NR

“Sim”

Q6

“O café está
supersaturado”

Q7
C =?
n =?
V =100 mL=
0,1 L
M = 58g/mol
m = 0,9 g
n = m/M
n = 0,9/58
n = 0,015mol

“Soluto é a
quantidade
menor,
solvente é a
menor”

“Sacarose? ”

“Soluto é o que
se dissolve
como sal,
solvente pode
ser a água’

“Supersaturada
”

“Soluto é a
menor
quantidade
adicionada ao
solvente que é
a água”

“Solução
supersaturada”

C = n/V
C = 0,015/0,1
C = 0,15mol/L
n = m/M
n = 0,9/58
n = 0,015mol
C = n/V
C = 0,015/0,1
C = 0,15 mol/L
n = m/M
n = 0,9/58
n = 0,015mol
C = n/V
C = 0,015/0,1
C = 0,15mol/L
n = m/M
n = 0,9/58
n = 0,015mol
C = n/V
C = 0,015/0,1
C = 0,15mol/L

Q8
C1 = 0,2M
C2 = ?
V1 = 25mL
VF= 25mL+75mL=
100 mL

STATUS

ÓTIMO
C1 x V1 = C2 x V2
0,2 x 25 = C2 x
100
5 = C2x100
C2 = 5/100
C2 = 0,05

C1 x V1 = C2 x V2
0,2 x 25 =C2 x 100
5 = C2x100
C2 = 5/100
C2 = 0,05

BOM

C1 x V1 = C2 x V2
0,2 x 25 =C2 x 100
5 = C2x100
C2 = 5/100
C2 = 0,05

BOM

C1 x V1 = C2 x V2
0,2 x 25 =C2 x 100
5 = C2x100
C2 = 5/100
C2 = 0,05

BOM
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E5

E6

E7

E8

E9

E10

“É a mistura de
substâncias”

“Concentração
comum”

“Homogênea”

“É mistura
homogênea de
substâncias’

“Concentração
comum”

“São
homogêneas”

NP

NP

NP

“São sistemas
homogêneos,
formador por
duas ou mais
substâncias”

“Concentração
comum”

“Todas são
misturas
homogêneas”

“São
substâncias de
concentração
e compostos
de misturas
diferentes”
“É uma mistura
de duas ou
mais
substancias,
de soluto e
solvente”

“Concentração
comum”

“Concentração
comum”

“São misturas
de aspecto
homogêneo”

“São
homogêneas”

“Sim”

“Sim, pois é
mistura do
solvente no
caso o ouro e
soluto os
outros metais”
NP
“Sim, porque é
homogêneo e
possui um
solvente e
pouco soluto”

“Sim pois é
uma solução
homogênea,
onde o ouro é
o solvente e o
soluto, os
demais
metais.”
“Sim.”

“Soluto é que
podemos
dissolver,
solvente que é
um líquido”
“Soluto é
massa em
menor
quantidade, e
o solvente está
em maior
quantidade”
NP
“Soluto é o que
está em menor
quantidade na
solução, e o
solvente o que
sempre está
em maior
quantidade,
ex: a água.”
“Soluto é o
produto que
vai em menor
quantidade na
solução,
solvente pode
ser a água”
“Soluto é o que
pode ser
dissolvido, e
soluto algo
líquido no
caso, a água.”

“Carla colocou
muito soluto e
pouco
solvente”

“Supersaturada
”

NP
Carla usou
soluto demais,
neste caso o
açúcar, ou seja
tem mais soluto
do que
solvente”

“Solução muito
saturada”

n = m/M
n = 0,9/58
n = 0,015mol
C = n/V
C = 0,015/0,1
C = 0,15mol/L
n = 0,9/58
n = 0,015mol
C = n/V
C = 0,015/0,1
C = 0,15mol/L
NP
n = m/M
n = 0,9/58
n = 0,015mol
C = n/V
C = 0,015/0,1
C = 0,15mol/L

n = m/M
n = 0,9/58
n = 0,015mol
C = n/V
C = 0,015/0,1
C = 0,15mol/L

“Carla usou
muito soluto e
pouco
solvente”

n = m/M
n = 0,9/58
n = 0,015mol
C = n/V
C = 0,015/0,1
C = 0,15mol/L

C1 x V1 = C2 x V2
0,2 x 25 =C2 x 100
5 = C2x100
C2 = 5/100
C2 = 0,05

ÓTIMO

C1 x V1 = C2 x V2
0,2 x 25 =C2 x 100
5 = C2x100
C2 = 5/100
C2 = 0,05

ÓTIMO

NP
C1 x V1 = C2 x V2
0,2 x 25 =C2 x 100
5 = C2x100
C2 = 5/100
C2 = 0,05

C1 x V1 = C2 x V2
0,2 x 25 =C2 x 100
5 = C2x100
C2 = 5/100
C2 = 0,05

C1 x V1 = C2 x V2
0,2 x 25 =C2 x 100
5 = C2x100
C2 = 5/100
C2 = 0,05

NP

ÓTIMO

ÓTIMO

ÓTIMO
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E11

E12

E13

E14

E15

“São misturas
homogêneas
que podem
estar em
estado líquido,
sólido ou
gasoso, que
contém soluto
e solvente”

“Concentração
comum”

“É a mistura de
duas ou mais
substâncias”

“Concentração
comum”

“São
dispersões que
apresentam
aspectos
homogêneos”

“Soluto é a
menor
quantidade na
solução”

“Solução são
misturas
homogêneas”

“É mistura de
soluto e
solvente”

Concentração
comum”

“Concentração
comum”

“São todas
misturas
homogêneas”

“São todas
misturas
homogêneas”

“Soluções são
misturas
homogêneas”

“São
homogêneas”

“São misturas
homogêneas”

“Sim, porque é
homogênea
contém o ouro
como solvente
e pouco
soluto.”

NR

“Sim, porque o
ouro é
homogêneo e
a prata é o
solvente”

‘Soluto é a
massa que
está em menor
quantidade e
solvente está
em maior
quantidade na
mistura”
“Soluto é o que
vai em menor
quantidade e
solvente em
maior”
“Soluto é o de
menor
quantidade na
solução e
solvente é a
solução.

“Sim, porque é
composto por
uma mistura
homogênea”

“O soluto é
diluído no
solvente”

“Sim, pois o
ouro é o
soluto, e
precisa das
outras
substâncias”

“Soluto é a
menor
quantidade
adicionado ao
solvente, no
caso a água.”

“uma solução
supersaturada”

n = m/M
n = 0,9/58
n = 0,015mol
C = n/V
C = 0,015/0,1
C = 0,15mol/L

“Carla usou
muito soluto e
muito solvente,
o que
caracteriza
uma solução
supersaturada”
“O café não
conseguiu
dissolver todo o
açúcar, e ficou
muito doce”

“Sacarose”

n = m/M
n = 0,9/58
n = 0,015mol
C = n/V
C = 0,015/0,1
C = 0,15mol/L
n = m/M
n = 0,9/58
n = 0,015mol
C = n/V
C = 0,015/0,1
C = 0,15mol/L
Na=23g
Cl= 35g
C= 23/0,9
C=25,5
(O estudante
marcou a
alternativa
correta, mas
apresentou os
cálculos errados)

“solução muito
saturada”

n = m/M
n = 0,9/58
n = 0,015mol
C = n/V
C = 0,015/0,1
C = 0,15mol/L

C1 x V1 = C2 x V2
0,2 x 25 =C2 x 100
5 = C2x100
C2 = 5/100
C2 = 0,05

ÓTIMO

C1 x V1 = C2 x V2
0,2 x 25 =C2 x 100
5 = C2x100
C2 = 5/100
C2 = 0,05

ÓTIMO

C1 x V1 = C2 x V2
0,2 x 25 =C2 x 100
5 = C2x100
C2 = 5/100
C2 = 0,05

RAZOÁVE
L

75 mL+25 mL=
100 mL
0,20 x 25= 5
5/25 = 0,25
(O estudante
marcou a
alternativa b)
C1 x V1 = C2 x V2
0,2 x 25 = C2 x
100
5 = C2 x 100
C2 = 5/100
C2 = 0,05

RAZOÁVE
L

ÓTIMO
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E16

E17

E18

E19

E20

“São
dispersões
cujas as
partículas
apresentam
até 1nm”

“São misturas
homogêneas
entre um
soluto e
solvente”

“Concentração
comum”

“Concentração
comum”

“Solução é o
nome dado a
toda dispersão
que forma um
sistema
homogêneo”

“Concentração
comum”

“São misturas
homogêneas”

“Concentração
comum”

“Solução são
misturas
homogêneas”

“Concentração
comum”

“Homogêneas
de aspectos
uniforme, as
iônicas
apresentam
condutividade
elétrica”

“São misturas
homogêneas”

“São todas de
aspecto
homogêneo”

“o ouro 18
quilates e
também a
prata, zinco,
cobre e níquel”

“O soluto é
diluído no
solvente que é
a solução”

“Sim, pois é
composto por
vários metais e
possui um
aspecto
homogêneo.”

“Soluto é o que
está em menor
quantidade e
solvente é o
que está maior
quantidade.”

“Ouro é
misturado a
prata, cobre,
zinco e níquel”
“O ouro 18
quilates é
mistura
principalmente
de prata,
zinco, cobre e
níquel”

“Soluto é a
substância em
menor
quantidade na
solução, e
solvente em
maior”

“O café ficou
muito doce”

n = m/M
n = 0,9/58
n=0,015mol
C = n/V
C = 0,015/0,1
C = 0,15mol/L

“O café ficou
muito adoçado,
ou seja, tem m
ais soluto do
que solvente, o
que caracteriza
uma solução
supersaturada”

Sacarose

“É a
“São todas
quantidade de
A sacarose
homogêneas”
matéria de um
soluto e a
massa do
solvente”
“Soluto é a
“Sim, porque é
menor
“Como ela
“São
homogêneo e
quantidade em
colocou muita
homogêneas”
o soluto são os
massa e
açúcar, ficou
metais em
solvente maior
uma solução
pequenas
quantidade,
supersaturada”
quantidades.”
geralmente é a
água”
Legenda: NP= Não Participou; NR= Não respondeu.

n = m/M
n = 0,9/58
n = 0,015mol
C = n/V
C = 0,015/0,1
C = 0,15mol/L
n = m/M
n = 0,9/58
n = 0,015mol
C = n/V
C = 0,015/0,1
C = 0,15mol/L
n = m/M
n = 0,9/58
n = 0,015mol
C = n/V
C = 0,015/0,1
C = 0,15mol/L
n = m/M
n = 0,9/58
n = 0,015mol
C = n/V
C = 0,015/0,1
C = 0,15mol/L

C1 x V1 = C2 x V2
0,2 x 25 = C2 x
100
5 = C2 x 100
C2 = 5/100
C2 = 0,05

C1 x V1 = C2 x V2
0,2 x 25 =C2 x 100
5 = C2x100
C2 = 5/100
C2 = 0,05

C1 x V1 = C2 x V2
0,2 x 25 =C2 x 100
5 = C2x100
C2 = 5/100
C2 = 0,05

C1 x V1 = C2 x V2
0,2 x 25 =C2 x 100
5 = C2x100
C2 = 5/100
C2 = 0,05

C1 x V1 = C2 x
V2
0,2 x 25 = C2 x
100
5 = C2x100
C2 = 5/100
C2 = 0,05

BOM

ÓTIMO

BOM

BOM

ÓTIMO
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Os dados da Avaliação Final (AF) foram organizados de maneira que pudesse
ser possível uma classificação do Nível de Compreensão de Conteúdo (NCC), de
acordo com as categorias de análises que foram: interpretação da pergunta, clareza
na resposta e responder ao objetivo da pergunta.
A AF era composta por oito questões onde foi atribuído um ponto por cada
categoria analisada, contabilizando três pontos por questões e 24 pontos no total. O
estudante que alcançasse uma pontuação na faixa entre 20 a 24 pontos o Nível de
Compreensão de Conteúdo seria considerado ÓTIMO, pois este estudante
apresentou indícios da aprendizagem significativa, ao conseguir expor o que
aprendeu, mesmo que seja com outras palavras, isso significa que o material
interacional sofreu modificações gerando um novo significado.
O estudante que alcançasse uma pontuação entre 16 a 19 pontos o seu Nível
de Compreensão seria considerado BOM, ou seja, este estudante também apresentou
indícios de aprendizagem do conteúdo de soluções, no entanto na sua estrutura
cognitiva existia uma certa confusão com relação a alguns conceitos, por outro lado,
este estudante conseguiu realizar os cálculos propostos por meio de uma
diferenciação progressiva dos conceitos para resolução dos problemas de solução.
O estudante que alcançasse uma pontuação na faixa entre 12 a 15 pontos o
seu Nível de Compreensão de Conteúdo seria considerado RAZOÁVEL, este
estudante, apresentou poucos indícios de aprendizagem significativa, o produto
interacional sofreu poucas modificações após a realização das atividades,

o

estudante que alcançasse uma pontuação na faixa igual ou inferior a oito pontos o
seu Nível de Compreensão de Conteúdo seria considerado BAIXO, ou seja, este
estudante apresentou pouquíssimo indícios de aprendizagem.
A Tabela 3 a seguir apresenta o número de alunos e as respectivas pontuações
e/ou nível de compreensão de conteúdo (NCC).
Tabela 3: Pontuação dos Estudantes da T201 na AF.
Pontuação / NCC

Nº de alunos

20 a 24 / Ótimo

11

16 a 19 / Bom

6

12 a 15 / Razoável

2

 8 / Baixo

-

Legenda: NCC (Nível de Compreensão de Conteúdo).
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Apenas 19 voluntários participaram desta etapa da pesquisa, destes 11 alunos
(57,89%) ficaram na faixa de NCC considerado ótimo; seis estudantes alcançaram
pontuação 24, quatro alcançaram a pontuação 22, um aluno alcançou a pontuação
21. Dos cinco estudantes que ficaram na faixa de NCC bom, dois destes alcançaram
19 pontos, outros dois alunos alcançaram 18 pontos, um aluno 17 pontos e outro aluno
16 pontos. Apenas dois estudantes ficaram no NCC considerado razoável, sendo que
os dois alcançaram pontuação igual a 15; O participante E7 faltou no dia da aplicação
da AF, por este motivo não participou desta etapa.
Destacamos que esta avaliação foi aplicada 15 dias corridos após a AC, a
aplicação da Avaliação Final foi necessária pelo fato de existir no processo de
assimilação da TAS um processo denominado por Ausubel de Obliteração (fase de
esquecimento), após esta fase é possível identificar evidências de Aprendizagem
significativa dos estudantes.
3.3 PANORAMA GERAL DO NÍVEL DE COMPREENSÃO DO CONTEÚDO DA T201
EM CADA ETAPA.
O quadro 20 abaixo apresenta um panorama geral do Nível de Compreensão
do Conteúdo (NCC) nas etapas de Diagnóstico Inicial (DI), Avaliação Complementar
(AC) e Avalição Final (AF).
Quadro 20: Panorama geral do NCC dos estudantes da T201.
ESTUDANTES

DI
(NCC /Pontuação)

AC
(NCC / Pontuação)

AF
(NCC / Pontuação)

E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
E13
E14
E15

NASS / 3
NASS / 0
NASS / 0
NASS / 0
NASS / 0
NASS / 7
BAIXO / 10
BAIXO/ 10
RAZOÁVEL / 16
BAIXO / 12
NASS / 6
NASS / 2
NASS / 0
NASS / 4
NASS / 0

BOM / 12
BOM / 11
RAZOÁVEL / 8
ÓTIMO / 15
ÓTIMO / 15
BOM / 12
BOM / 12
ÓTIMO / 15
ÓTIMO / 15
ÓTIMO / 15
ÓTIMO / 15
ÓTIMO / 15
ÓTIMO / 15
BOM / 10
ÓTIMO / 15

ÓTIMO / 24
BOM / 17
BOM / 19
BOM / 19
ÓTIMO / 22
ÓTIMO / 24
---------ÓTIMO / 24
ÓTIMO / 22
ÓTIMO / 22
ÓTIMO / 24
ÓTIMO / 21
RAZOÁVEL / 15
RAZOÁVEL / 15
ÓTIMO / 22
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E16
E17
E18
E19
E20

NASS / 0
RAZOÁVEL / 16
NASS / 2
NASS / 0
NASS / 4

ÓTIMO / 14
ÓTIMO / 15
BOM / 12
ÓTIMO / 13
ÓTIMO / 15

BOM / 18
ÓTIMO 24
BOM / 18
RAZOÁVEL / 15
ÓTIMO / 24

Legenda: NCC (Nível de Compreensão de Conteúdo); NASS (Não Apresentou Subsunçores
Satisfatório).

De acordo com o quadro 20, percebemos que os resultados, foram
satisfatórios, tendo em vista a evolução conceitual dos estudantes e a capacidade de
resolver problemas durante e após a experimentação por resolução de problemas.
Nos resultados do Diagnóstico inicial (DI) percebeu-se que 15 estudantes da
turma não apresentaram subsunçores satisfatórios, surgindo então a necessidade de
fazermos uso de organizadores prévios para darmos continuidade das atividades;
enquanto a avaliação complementar (AC) realizada após a atividade de
experimentação por resolução de problemas apontou que 19 estudantes tiveram
evolução conceitual ao compreender o conteúdo e solucionaram as questões
problemas por meio dos cálculos, e apenas um aluno teve uma aprendizagem
considerada razoável.
Na avaliação final (AF) em que participaram apenas 19 estudantes e foi
aplicada após 15 após a avaliação complementar, mostrou que 16 estudantes
alcançaram um bom desempenho mesmo depois da fase de obliteração (fase de
esquecimento), de acordo com o processo de assimilação da TAS, é após essa fase
que é possível verificar ocorrência da aprendizagem significativa; logo, entendemos
que a realização desta sequência didática contribuiu para a Aprendizagem
Significativa do conteúdo de soluções.
Evidenciando a eficiência da sequência didática desenvolvida, ressalta-se
ainda que entre a avaliação complementar e avaliação final teve apenas um pequeno
decréscimo no desempenho dos estudantes. Entretanto, entende-se que ao
implementar a experimentação em sala de aula, e esta por sua vez sendo bem
planejada e seguindo uma sequência didática é possível influenciar e/ou contribuir
para uma aprendizagem mais significativa.
E ao articular a experimentação à resolução de problemas pode-se instigar o
aluno a pensar em como poderá solucionar os problemas propostos, de modo a
permitir que o mesmo seja um agente ativo na construção do próprio conhecimento,
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fazendo com que essas atividades surjam como materiais potencialmente
significativos, ajudando-os a terem predisposição para aprender.
Ao se fazer uma análise final da intervenção didático-metodológica percebe-se
que é possível alcançar a Aprendizagem Significativa, através de metodologias
adotadas que valorizem a participação ativa do estudante, além de levar em conta
seus conhecimentos prévios e as interações entre o que o aluno já sabe e o que ele
está prestes a aprender, e de contribuir para a interação entre os alunos e professores.

3.4 RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DA METODOLOGIA DE ENSINO
Ao aplicar a avaliação final, dispôs-se também de um questionário (APÊDICE
6) para que os estudantes pudessem avaliar a metodologia utilizada pela
pesquisadora. O questionário foi composto por cinco perguntas fechadas.
A primeira pergunta foi a respeito de toda a sequência didática perguntou-se
como o estudante avalia a sequência didática realizada pela pesquisadora. O Gráfico
1 a seguir apresenta as respostas dos estudantes da turma 201.
Gráfico 1: Respostas da T201 para a pergunta 1: como você avalia a
sequência realizada pela pesquisadora?

Com a segunda pergunta procuramos saber se as atividades propostas
contribuíram para a aprendizagem dos mesmos, entendendo que a opinião dos alunos
frente ao processo de ensino e aprendizagem é muito importante.
O Gráfico 2 a seguir apresenta as respostas dadas pelos estudantes para a
segunda pergunta da avaliação da metodologia aplicada.
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Gráfico 2: Respostas da T201 para a pergunta 2: as atividades propostas
contribuíram para a minha aprendizagem?

11%

DISCORDO TOTALMENTE

DISCORDO PARCIALMENTE

89%

NÃO CONCORDO E NEM DISCODO

CONCORDO PARCIALMENTE

CONCORDO TOTALMENTE

A terceira pergunta questionava se a aula no laboratório ajudou na
compreensão do conteúdo abordado.
O Gráfico 3 a seguir apresenta as respostas dos alunos para este
questionamento.
Gráfico 3: Respostas da T201 para a pergunta 3: a aula prática em
laboratório ajudou na compreensão do conteúdo abordado?

DISCORDO TOTALMENTE
DISCORDO PARCIALMENTE

32%
68%

NÃO CONCORDO E NEM DISCODO
CONCORDO PARCIALMENTE
CONCORDO TOTALMENTE

A quarta pergunta procurava saber de qual etapa da sequência didática o
aluno mais gostou. O Gráfico 4 a seguir apresenta as respostas dos estudantes
para a pergunta quatro.
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Gráfico 4: Respostas da T201 para a pergunta 4: qual etapa da sequência
didática você mais gostou?
A AULA DE SEGURANÇA EM
LABORATÓRIO
O DIAGNÓSTICO INICIAL
A PROBLEMATIZAÇÃO E
CONTEXTUALIZAÇÃO DO COMTEÚDO

21%
79%

A AULA PRÁTICA EM LABORATÓRIO
A RESOLUÇÃO DA AVALIAÇÃO
COMPLEMENTAR
A AVALIAÇÃO FINAL
TODAS AS ETAPAS

A quinta pergunta buscava saber se para melhorar o processo de ensino e
aprendizagem é necessário o uso de metodologias diferenciadas.
O Gráfico 5 apresenta as respostas dos estudantes para este questionamento.
Gráfico 5: Respostas da T201 para a pergunta 5: para melhorar o processo
de ensino e aprendizagem é necessário o uso de metodologias diferenciadas?
DISCORDO TOTALMENTE

5%
95%

DISCORDO PARCIALMENTE
NÃO CONCORDO E NEM
DISCODO
CONCORDO PARCIALMENTE
CONCORDO TOTALMENTE

Frente aos resultados da avaliação da metodologia pode-se perceber que os
estudantes apreciam atividades diversificadas, tendo em vista que 95% dos
estudantes avaliou a sequência didática como boa ou muito boa. Quando
questionamos se as atividades contribuíram para a aprendizagem dos mesmos, 89%
concordou totalmente e 11% concordou parcialmente.
E quando questionados se a aula prática ajudou na compreensão do conteúdo,
95% concordou totalmente, enquanto apenas 5% concordaram parcialmente. Quando
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perguntamos de qual das etapas os estudantes mais gostaram 79% da turma gostou
mais da atividade de experimentação no laboratório, enquanto 21% afirmou ter
gostado de todas as etapas.
E por fim, quando perguntamos aos alunos se para melhoria do processo de
ensino e aprendizagem é necessário o uso de metodologias de ensino diferenciadas,
95% da turma afirmou que concordava totalmente e apenas 5% afirmou que não
concordava e nem discordava.
Logo, mediante estes resultados, ressaltamos a importância de cativar os
alunos para que se possa fazer com que os mesmos, despertem o interesse em
aprender, não somente na disciplina de química, mas de todos os componentes
curriculares, assim é possível motivar o aluno e fazer com que o mesmo tenha
predisposição para aprender.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Além das dificuldades que professores encontram no ensino de química, em
ensinar conteúdos que exigem realização de cálculos e memorização de fórmulas,
como no caso do conteúdo de soluções, existem também as dificuldades encontradas
com relação a disponibilização de material didático, estrutura apropriada para
realização de aulas práticas, além da desmotivação dos estudantes; ressalta-se que
tais dificuldades foram as mesmas encontradas nesta pesquisa.
No entanto, pode-se em partes, reverter esta situação por meio de uma
sequência didática bem planejada com a articulação da experimentação e resoluções
de problemas, onde o desenvolvimento intelectual do estudante é o foco principal.
Foi notado que houve empenho por partes dos estudantes, além da evolução
cognitiva em relação ao conteúdo, contribuindo para a aprendizagem do conteúdo em
questão. Acredita-se que a iniciativa rompe um pouco a ideia que a maioria dos
estudantes possuem, em ver a química como uma disciplina monótona e “tediosa”,
por muitos deles pensar que a química se limita apenas a tabela periódica e cálculos
sem relação nenhuma com seu cotidiano.
Com relação aos objetivos da pesquisa, fica evidente que a articulação da
experimentação e a resolução de problemas em uma sequência didática para o estudo
de soluções, contribui para a aprendizagem significativa dos estudantes, uma vez que
se utilizou princípios de uma teoria da aprendizagem, neste caso da TAS.
O percurso metodológico permitiu diagnosticar os conhecimentos prévios dos
estudantes na temática de soluções, além de analisar o desenvolvimento intelectual
dos mesmos a cada etapa da sequência realizada. Ressaltamos ainda, que a
terminologia determinada pelas pesquisadoras como Nível de Compreensão de
Conteúdo (NCC) proporcionou uma melhor avaliação, verificação e qualificação da
unidade de análise, ou seja, a aprendizagem.
Embora encontradas dificuldades com a falta de um espaço laboratorial
adequado com materiais/vidrarias, reagentes e da pouca disponibilidade de tempo, a
pesquisa possibilitou avaliar como uma boa estratégia de ensino, a sequência didática
desenvolvida contribuiu para a aprendizagem significativa do conteúdo de soluções.
Logo, foi possível a elaboração de um guia didático que pode ser utilizado como
produto educacional para o ensino de soluções, que possa auxiliar o professor tanto
da rede pública de ensino, quanto da rede privada.
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Destaca-se que a pesquisa promoveu não apenas a aprendizagem, mas
também contribuiu para uma mudança de postura dos alunos e da professora frente
ao processo de ensino e aprendizagem de química. Para os alunos esta pesquisa foi
importante, pois os mesmo perceberam que a disciplina de química pode ser divertida
e fascinante de se estudar, e para a professora da disciplina, esta pesquisa mostrou
que é possível adotar atividades diversificadas para ensinar química. É claro que irá
exigir um pouco mais de dedicação e planejamento, mas tais atividades podem fazer
com que o professor saia da zona de conforto e busque instrumentos didáticos que
surjam como materiais de ensino potencialmente significativo.
Deste modo, quando se leva em consideração o uso de atividades que
direcionam rumo a aprendizagem significativa, os resultados são mais duradouros e
satisfatórios.
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(ANEXOS)
ANEXO 1
Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE)
Aluno menor de 18 anos
Instituição: Universidade Estadual de Roraima -UERR / Curso: Mestrado Profissional em Ensino de Ciências
Título: A EXPERIMENTAÇÃO INVESTIGATIVA INCLUÍDA EM UMA SEQUÊNCIA DIDATICA DO
CONTEÚDO DE SOLUÇÕES, A LUZ DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA
Pesquisador: Paloma Mota Mateus de Sousa.
Pesquisadora (Orientadora): DSc. Régia Chacon Pessoa de Lima, professora efetiva da UERR e do
Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências-UERR
Este é um convite para você participar da pesquisa de ensino e aprendizagem conforme o título mencionado.
Este documento, chamado termo de Assentimento Livre e Esclarecido, explica esta pesquisa em detalhes,
porém pode conter palavras que você não compreenda. Por favor, peça a pesquisadora ou a outra pessoa da
escola para lhe explicar o que significa qualquer palavra ou informação que você não entenda. Antes de
assinar, você pode levar para casa uma cópia deste documento para pensar a respeito ou conversar com sua
família e/ou amigos antes de tomar sua decisão.
Este Termo de Assentimento Livre e Esclarecido tem o propósito de convidá-lo a participar do projeto
de pesquisa acima mencionado. O objetivo desta pesquisa científica é estudar a contribuição da
experimentação como atividade investigativa incluída numa sequência didática, para o estudo de soluções,
fundamentada na teoria da aprendizagem significativa de Ausubel nos estudantes da 2ª série do ensino médio.
Pois além de fazer parte de uma dissertação de mestrado, irá contribuir para que outros alunos adquiram
facilidade no aprendizado da linguagem Química, estimulando os presentes e futuros docentes em inovar as
aulas de Química utilizando essa sequência didática.
Para tanto, faz-se necessária a sua participação, onde você irá responder a um questionário referente
às atividades acadêmicas e não acadêmicas, uma atividade experimental onde fará observações na sala de aula
e preencherá um diagnóstico inicial (para levantamento dos conhecimentos prévios) e um diagnóstico
complementar (questionário), durante as atividades e uma avaliação final após o termino das atividades. Sendo
que a aplicação da sequência didática será realizada durante 7 (sete) aulas previstas do 2º semestre do ano
letivo 2018 com início no dia 13 de novembro e término 11 de dezembro.
Quaisquer registros feitos durante a pesquisa não serão divulgados, mas o relatório final, contendo
citações anônimas, estará disponível quando estiver concluído o estudo, inclusive para apresentação em
encontros científicos e publicação em revistas especializadas. O uso das informações oferecidas pelo (a) aluno
(a) será apenas em situações acadêmicas (artigos científicos, palestras, seminários, etc.), sendo o aluno (a)
identificado (a) apenas pela inicial “E” de estudante e um respectivo número, exemplo, E1, E2, E3 etc.
Atendendo desta forma a Resolução 510/2016 do CNS-MS.
Dos riscos e benefícios da Participação na Pesquisa
Embora seja um estudo do processo de ensino e aprendizagem a respectiva pesquisa pode apresentar riscos
como descrito abaixo:
a) o (a) aluno (a) participante pode apresentar desconforto, fadiga ou impaciência na leitura dos instrumentos
de coletas de dados, nesse caso para minimizar estes riscos o aluno terá o auxílio da pesquisadora que lerá os
instrumentos aplicados e utilizará o tempo adequado na aplicação desses recursos.
b) ao interagir realizar a atividade experimental, o (a) aluno participante poderá ter incômodo provocado pelo
uso das substâncias como (sal, açúcar entre outros), gerado por fatores como a mau manipulação dos mesmos,
para minimizar esse risco a pesquisadora se preocupará se o aluno está com luvas e calça comprida e sapatos
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fechados, se o ambiente é bem iluminado, organizado e arejado.
c) desconfortos ou tensões nos membros superiores ou inferiores podem aparecer no (a) aluno (a) participante
devido ao fato de precisar ficar em pé durante as atividades experimentais, ou precisar ficar sentado por muito
tempo durante a realização dos diagnósticos e avaliação final. Para minimizar esse risco a pesquisadora
recomendará o tempo de atividades, e orientá-los a sentar de forma correta nas carteiras.
d) cautela nas observações de um experimento, embora a água utilizada em temperatura ambiente ou na forma
gelo não seja uma substância tóxica e o experimento ocorrerá na sala de aula, o aluno participante será
orientado pela pesquisadora para manipular tal experimento de acordo com as regras de prática do laboratório,
será informados que não poderá ingerir a água ou ter contato direto com os materiais dispostos no experimento,
para tanto, no momento dessa prática será fornecido ao (a) aluno (a) participante luvas descartáveis para
executar os procedimentos como descritos no roteiro do experimento.
Não haverá benefícios de natureza financeira, porém pode haver benefícios em relação ao conhecimento
científico do (a) aluno (a) participante deste estudo o que lhe permitirá compreender os termos utilizados na
linguagem (macroscópica, microscópica e simbólica) da Química. Facilitando o avanço nos estudos dos
conteúdos dessa e das séries seguintes do Ensino Médio e desenvolver uma leitura do mundo de forma mais
atuante e participativa, compreendendo a importância do significado dessa ciência na vida humana e social. E
assim, construir uma cidadania mais crítica para agir diante das inúmeras questões políticas, ambientais,
sociais e cotidianas.
Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Estadual
de Roraima, sob parecer n° 3.005.029 E o Gestor do Colégio Militar Estadual Profª Elza Breves de Carvalho,
tem conhecimento e incentiva a realização da pesquisa.
Discutimos esta pesquisa com seus pais ou responsáveis e eles sabem que também estamos pedindo seu
acordo. Se você vai participar na pesquisa, seus pais ou responsáveis concordaram com isso.
Mediante qualquer desconforto em relação aos questionamentos desenvolvidos no momento da pesquisa, a
pesquisadora irá prestar atendimento às solicitações e/ou pedidos do (a) /s aluno (a) participantes. A
pesquisadora assegura aos alunos participantes desta pesquisa a preservação da imagem bem como acesso aos
procedimentos, produtos ou agentes da pesquisa.
Ou seja, todos os (as) alunos (as) participantes da pesquisa terão acesso aos instrumentos utilizados na
pesquisa, bem como ao resultado e ao produto final da pesquisa.
Este TERMO, (em duas vias: uma para a pesquisadora e outra para o (a) aluno (a) participante), é para
certificar que eu, _________________________________________________________, na qualidade de
participante voluntário (a), aceito participar do projeto científico acima mencionado.
Estou ciente de que a participação na pesquisa poderá trazer riscos associados desconforto, fadiga ou
impaciência na leitura dos instrumentos de pré-teste, atividades formativas e pós-teste, nesse caso para
minimizar estes riscos terei o auxílio da pesquisadora que lerá os instrumentos aplicados e utilizará o tempo
adequado na aplicação desses recursos.
Estou ciente de que a participação na pesquisa poderá causar incômodo provocado pelo uso das substancias
químicas mesmo aquelas de uso cotidiano, gerado por mau manipulação dos mesmos, para minimizar esse
risco a pesquisadora se preocupará se o aluno está com luvas e calça comprida e sapatos fechados, se o
ambiente é bem iluminado, organizado e arejado. Desconfortos ou tensões nos membros superiores ou
inferiores podem aparecer no (a) aluno (a) participante devido ao fato de precisar ficar em pé durante as
atividades experimentais, ou precisar ficar sentado por muito tempo durante a realização dos diagnósticos e
avaliação final. Para minimizar esse risco a pesquisadora recomendará o tempo de atividades, e orientá-los a
sentar de forma correta nas carteiras.
Estou ciente de que nas observações de um experimento, terei que ter cautela, embora a água utilizada em
temperatura ambiente ou na forma gelo não seja uma substância tóxica e o experimento ocorrerá na sala de
aula receberei orientação da pesquisadora para manipular tal experimento de acordo com as regras de prática
do laboratório, sendo informado que não poderei ingerir a água ou ter contato direto com os materiais dispostos
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no experimento e no momento dessa prática terei que utilizar luvas descartáveis para executar os
procedimentos como descritos no roteiro do experimento.
Estou ciente de que serei incluído em todas as etapas da sequência didática dessa pesquisa.
Estou ciente de que terei direito a manutenção do sigilo e da privacidade, bem como acompanhamento e
assistência pedagógica, também após a coleta de dados.
Estou ciente de que sou livre para recusar e retirar meu consentimento, encerrando a minha participação a
qualquer tempo, sem penalidades.
Para participar deste estudo, não terei nenhuma forma de incentivo financeiro ou indenização, sendo a única
finalidade da minha participação à contribuição para o desenvolvimento da pesquisa. Apesar disso, diante de
eventuais danos, identificados e comprovados, decorrentes da pesquisa, terei assegurado (a) plena liberdade
de recusar a participar e retirar o meu consentimento e interromper a participação como voluntário (a) em
qualquer fase da pesquisa sem necessidade de comunicado prévio. A minha participação é voluntária e a recusa
em participar não acarretará qualquer penalidade ou modificação na forma em que serei atendido (a) pela
pesquisadora. Os resultados da pesquisa estarão à minha disposição quando finalizada. Não serei identificado
(a) em nenhuma publicação que possa resultar. O nome ou o material que indique a minha participação como
voluntário (a) não será liberado sem a minha permissão. Por fim, sei que terei a oportunidade para perguntar
sobre qualquer questão que eu desejar, e que todas deverão ser respondidas a meu contento.
Assinatura da Criança/Adolescente: ________________________________________
RG: _______________
Data:_____/_______/__________
Eu Paloma Mota Mateus de Sousa (pesquisadora responsável) declaro que serão cumpridas as exigências
contidas na Resolução. CNS nº 510/16.
Para esclarecer eventuais dúvidas ou denúncias ligue para:
Pesquisadora: Paloma Mota Mateus de Sousa: (95) 99133-2521
Pesquisadora (Orientadora): Prof.ª DSc. Régia Chacon Pessoa de Lima Tel: (95) 2121-0943.
Comitê de Ética em Pesquisa com seres Humanos-CEP/UERR: Rua Sete de Setembro, nº 231 - Bairro
Canarinho. Tels: (95) 2121-0953
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ANEXO 2
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) em Pesquisas com Seres Humanos
Instituição: Universidade Estadual de Roraima / Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências PPGEC
Título: A EXPERIMENTAÇÃO INVESTIGATIVA INCLUÍDA EM UMA SEQUÊNCIA DIDATICA DO
CONTEÚDO DE SOLUÇÕES, A LUZ DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA
Pesquisador (a): Paloma Mota Mateus de Sousa.
Este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido tem o propósito de autorizar a participação do (a)
menor sob minha responsabilidade no projeto de pesquisa acima mencionado. O objetivo desta pesquisa
científica é estudar a contribuição da experimentação como atividade investigativa incluída numa sequência
didática, para o estudo de soluções, fundamentada na teoria da aprendizagem significativa de Ausubel nos
estudantes da 2ª série do ensino médio.
Este estudo é importante porque a proposta visa levar os alunos a fazerem uso da experimentação como
atividade investigativa como ponta pé inicial para desenvolver a compreensão de conceitos, e uma forma direta
de levar o estudante a participar de seu processo de aprendizagem, sair de uma postura passiva e começar a
perceber e agir sobre o seu objeto de estudo, relacionando o objeto com acontecimentos e buscando as causas
dessa relação, procurando, portanto, uma explicação causal para o resultado de suas ações e/ou interações.
Pois além de fazer parte de uma dissertação de mestrado, irá contribuir para que outros alunos adquiram
facilidade no aprendizado da linguagem Química, estimulando os presentes e futuros docentes em inovar as
aulas de Química utilizando essa sequência didática.
Para tanto, faz-se necessária a participação do aluno, onde o mesmo irá responder a um questionário
referente às atividades acadêmicas e não acadêmicas, uma atividade experimental, onde fará observações na
sala de aula e preencherá um diagnóstico inicial (para levantamento dos conhecimentos prévios) e um
diagnóstico complementar (questionário), durante as atividades e uma avaliação final após o termino das
atividades. Sendo que a aplicação da sequência didática será realizada durante 7 (sete) aulas previstas do 2º
semestre do ano letivo 2018 com início no dia 13 de novembro e término 11 de dezembro.
Quaisquer registros feitos durante a pesquisa não serão divulgados, mas o relatório final em formato
de Dissertação, contendo citações anônimas, estará disponível quando estiver concluído o estudo, inclusive
para apresentação em encontros científicos e publicação em revistas especializadas (garantia de manutenção
do sigilo e da privacidade dos participantes da pesquisa durante todas as fases da pesquisa).
Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade
Estadual de Roraima, sob parecer n° 3.005.029 e o Gestor do Colégio Militar Estadual Professora Elza breves
de Carvalho tem conhecimento e incentiva a realização da pesquisa.
Este TERMO, assinado em duas vias, de modo que uma permanecerá em meu poder e outra com a
pesquisadora,
é
para
certificar
que
o
menor
sob
minha
responsabilidade,
_________________________________________________________, na qualidade de participante
voluntário, está autorizado a participar do projeto científico acima mencionado.
Assinando este termo, estou ciente que:
a) A participação do (a) aluno (a) como voluntário (a) da pesquisa se iniciará apenas a partir da entrega desse
documento por mim assinado;
b) A participação do menor sob minha responsabilidade não envolve nenhuma forma de incentivo financeiro
ou indenização, sendo a única finalidade desta participação à contribuição para o desenvolvimento da
pesquisa;
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c) O uso das informações oferecidas pelo menor sob minha responsabilidade será utilizado pela pesquisadora
apenas em situações acadêmicas (artigos científicos, palestras, seminários, etc.), sendo o menor identificado
apenas pela inicial “E” de estudante e um respectivo número, exemplo, E1, E2, E3 etc.
d) A colaboração se fará por meio de questionários escritos, e registros das atividades realizadas através de
observações por escrito e diário da pesquisa, bem como da execução de atividades realizadas na sala de aula,
em que ele (ela) será observado (a) e sua produção analisada, sem nenhuma atribuição de nota ou conceito às
tarefas desenvolvidas;
e) No caso de fotos e vídeos, obtidas durante a participação do menor sob minha responsabilidade, autorizo
que sejam utilizadas em atividades acadêmicas, tais como artigos científicos, palestras, seminários, etc., sem
identificação;
f) Podem ocorrer riscos de origem psicológica, intelectual; emocional, tais como: possibilidade de
constrangimento do menor em não saber apresentar-se durante a aula prática experimental e não conseguir
responder as questões propostas na Sequência de Atividades; cansaço ou aborrecimento ao responder as
questões propostas; quebra de sigilo e quebra de anonimato;
g) O (a) aluno (a) participante pode apresentar desconforto, fadiga ou impaciência na leitura dos instrumentos
de coletas de dados, nesse caso para minimizar estes riscos o aluno terá o auxílio da pesquisadora que lerá os
instrumentos aplicados e utilizará o tempo adequado na aplicação desses recursos.
h) Ao interagir realizar a atividade experimental, o (a) aluno participante poderá ter incômodo provocado pelo
uso das substâncias como (sal, açúcar entre outros), gerado por fatores como a mau manipulação dos mesmos,
para minimizar esse risco a pesquisadora se preocupará se o aluno está com luvas e calça comprida e sapatos
fechados, se o ambiente é bem iluminado, organizado e arejado.
i) Desconfortos ou tensões nos membros superiores ou inferiores podem aparecer no (a) aluno (a) participante
devido ao fato de precisar ficar em pé durante as atividades experimentais, ou precisar ficar sentado por muito
tempo durante a realização dos diagnósticos e avaliação final. Para minimizar esse risco a pesquisadora
recomendará o tempo de atividades, e orientá-los a sentar de forma correta nas carteiras.
j) cautela nas observações de um experimento, embora a água utilizada em temperatura ambiente ou na forma
gelo não seja uma substância tóxica e o experimento ocorrerá na sala de aula, o aluno participante será
orientado pela pesquisadora para manipular tal experimento de acordo com as regras de prática do laboratório,
será informados que não poderá ingerir a água ou ter contato direto com os materiais dispostos no experimento,
para tanto, no momento dessa prática será fornecido ao (a) aluno (a) participante luvas descartáveis para
executar os procedimentos como descritos no roteiro do experimento.
k) A participação do menor na pesquisa é voluntária;
l) Estou ciente de que sou livre para recusar e retirar meu consentimento, bem como o menor sob minha
responsabilidade, encerrando assim a participação dele (a) a qualquer tempo, sem sofrer quaisquer sanções ou
constrangimentos;
Caso eu tenha dúvida, ou me sinta prejudicado (a), poderei contatar a pesquisadora responsável no Colégio
Militar Estadual Professora Elza Breves de Carvalho (Rua CC 05, Bairro Laura Moreira, Boa Vista-RR), pelo
telefone (95) 99133-2521 / (95) 98119-1982 ou pelo e-mail: palomamota.ps@gmail.com
m) Por fim, sei que terei a oportunidade para perguntar sobre qualquer questão que eu desejar, bem como o
menor sob minha responsabilidade e que todas deverão ser respondidas a meu contento.
Assinatura do Autorizante: ___________________________________________
RG: _______________
Data: _____/_______/__________
Eu _______________________________________________________, RG 351074-3 - SSP/RR,
pesquisadora responsável, declaro que serão cumpridas as exigências contidas na Resolução nº 510/16 do
Conselho Nacional de Saúde (CNS).
Para esclarecer eventuais dúvidas ou denúncias, favor entrar em contato com:
Pesquisadora: Paloma Mota Mateus de Sousa.
Cargo/Função: Professora
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E mail:palomamota.ps@gmail.com
Fone: (95) 99133-2521 / (95) 98119-1982
Instituição: Universidade Estadual de Roraima – UERR
Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências – PPGEC
Secretaria de Pós-graduação - Fone: (95) 2121-0943 - E-mail: ppgec@uerr.edu.br
Projeto submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UERR
Rua Sete de Setembro, nº 231 - Bairro Canarinho (sala 201) - Fone: (95) 2121-0953

94
ANEXO 3
SOLUÇÕES QUÍMICAS NO COTIDIANO
Como vocês sabem a química e o cotidiano estão extremamente ligados, e isso inclui
as soluções químicas, pois estas estão sempre ao nosso redor, e isso é inevitável...
Mas o que são essas soluções? Onde elas estão presentes em nosso cotidiano?
Soluções são sistemas homogêneos formados pela mistura de duas ou mais
substâncias.
As soluções são constituídas de dois componentes: o soluto, que é o que se dissolve
e se encontra em menor quantidade, e o solvente, que é o componente em maior
quantidade e que atua dissolvendo o soluto. Por exemplo, quando misturamos o
açúcar na água, produzimos uma solução em que o açúcar é o soluto e a água é o
solvente. A água devido à sua capacidade de dissolver uma grande quantidade de
substâncias, é denominada de solvente universal.

Uma solução pode ser classificada quanto ao estado físico (sólidas, líquidas e
gasosa), quanto à natureza das partículas dispersas (iônicas e moleculares) e quanto
à proporção entre soluto e solvente (insaturada - diluída ou concentrada - saturada
(com ou sem corpo de fundo) e supersaturada).
Tipos de soluções: solução líquida (ex.: refrigerantes), solução sólida (ex.: bronze =
cobre+ estanho) e solução gasosa (ex.: ar atmosférico).
Alguns exemplos de solução presentes em nosso cotidiano.
Além do exemplo da água com o açúcar, um outro exemplo de solução bastante
comum, é quando de manhã, preparamos um copo com leite misturado ao chocolate
em pó. Ao adicionar o chocolate em pó no leite, percebemos que o chocolate se
dissolve no leite, ocorrendo assim uma mistura que poderá ser homogênea caso todo
o chocolate (soluto) seja dissolvido ou mesmo heterogênea se houver a formação de
um precipitado (corpo de fundo) no recipiente (copo) utilizado, ou seja, em ambos os
casos teremos uma solução. Assim como esta solução, há várias outras que são
utilizadas em nosso dia-a-dia como bebidas, por exemplo, cafés, sucos, refrigerantes,
entre outros. Além das bebidas há outras soluções com diferentes finalidades, como:
Álcool: utilizado para abastecer automóveis, diluir bebidas.
Água oxigenada: utilizada nos salões para clareamento de cabelo, ou como
anticépticos.
Água sanitária: utilizada como produto de limpeza por domésticas e donas de casa.
E até mesmo soluções destinadas para fins medicinais, por exemplo, os xaropes e o
soro.
Bom pessoal, por hoje a ideia seria essa, de passar para vocês um pouco sobre as
soluções e sua relação com o cotidiano.
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(APÊNDICES)
APÊNDICE 1
PLANO DE AULA: segurança no laboratório
ESCOLA:

CME- Profª Elza Breves de Carvalho.

PROFESSOR (A): Paloma Mota Mateus de Sousa.
DISCIPLINA:
TURMA
2ª série 201

QUÍMICA
DURAÇÃO
2h

Teóricas
-

Práticas
-

EMENTA: segurança no laboratório.
OBJETIVOS:
 Esclarecer aos estudantes algumas medidas de segurança em um laboratório;
 Alertar e instruir sobre como se deve agir em caso de algum acidente;
 Apresentar algumas Vidrarias e equipamentos de laboratório, bem como suas
finalidades para uso e aplicações.
 Conhecer as avaliações de perigo de algumas substâncias químicas.
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:
1- Medidas de segurança no laboratório
METODOLOGIA DE ENSINO
Expositiva.

AVALIAÇÃO
Atitudinal

MATERIAIS:
Datashow, notebook, Papel A4, Lápis e Borracha.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
PERUZZO, F.M.; CANTO, E.L.; Química na abordagem do cotidiano. Volume 1, 2 e 3, 4°
edição, ed moderna, São Paulo, 2006.
USBERCO, João; SALVADOR, Edgard. Química geral. 12° edição. São Paulo; Saraiva,
2006.
FELTRE, Ricardo. Fundamentos da química: vol. 1, 2 e 3 4° ed. São Paulo. Moderna,
2005.
FONSECA, M.R.M. Química Integral, 2° grau/Marta Reis. São Paulo: FTD, 1993.
SARDELLA, Antônio. Química: série novo ensino médio. Volume único, 3° ed. Ática, São
Paulo.1981.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
Sítios da Internet: Ponto Ciência, Revista Química Nova na Escola; Portal do Professor; Mundo
Educação; etc.
OBS: Este plano de ensino poderá ser modificado de acordo com o rendimento e a necessidade da
turma a fim de melhorar o processo de ensino e aprendizagem.
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REGRAS DE SEGURANÇA NO LABORATÓRIO (aula em PowerPoint)
Criar, explorar, inventar, investigar – são habilidades essenciais ao se estudar ciências.
Frequentemente, os cientistas se esforçam ao máximo no laboratório. Para garantir que as suas
experiências sejam seguras e também interessantes e produtivas, orientações de segurança
devem ser estabelecidas e seguidas.
Então, o que é preciso saber sobre segurança? A seguir está um manual de como agir de maneira
segura e responsável nas aulas práticas no laboratório.
Essas regras devem sempre ser seguidas!
Começando com o pé direito!
Foco de bagunça: Livros e cadernos extras, casacos e outros materiais que você não usará no
experimento criam uma bagunça que interfere na hora de fazer a atividade. Não deixe esses objetos
sobre a bancada do laboratório.
Enrolação: Roupas muito folgadas, bijuterias compridas e cabelo longo solto podem ficar no meio
do caminho dos seus experimentos científicos e causar acidentes. Use roupas adequadas e prenda
o cabelo quando estiver no laboratório.
A flor da pele: Não use calçados abertos, shorts ou bermudas no laboratório. Assim você não
estará protegido caso um produto químico ou um objeto afiado entre em contato com seu corpo.
Se liga!
Quem está falando? Saiba quais são os telefones para emergências para ambulâncias,
bombeiros, entre outros.
Patrulha da Segurança: Saiba a localização e função dos extintores e alarmes de incêndio, lavaolhos, chuveiro de segurança e outros equipamentos de segurança.
Fuga rápida: O laboratório deve ter estabelecido saídas de emergência. Conheça-as.
O que tem hoje? Antes de começar o experimento, revise os produtos e materiais que você
utilizará e as regras de segurança que você deve levar em consideração.
Ação de Prevenção!
A segurança está em números: Nunca trabalhe sozinho nem sem supervisão no laboratório.
Fique seguro: Use os equipamentos e materiais apenas da forma como o professor demonstrou.
Se você tem uma ótima ideia para um experimento, primeiro informe ao seu professor.
O apressado come cru: O laboratório não é lugar para comidas, bebidas e cosméticos. Nunca
coma ou passe cosméticos quando no laboratório, eles podem se tornar contaminados.
Estilo cientista: Saiba quais equipamentos de proteção individual (EPIs) serão usados na aula e
siga as instruções de uso. Eles te protegem de machucados bastante sérios.
Olha o olho! Use óculos de proteção quando lidar com aquecimento ou químicos e objetos que
possam expandir, explodir ou de alguma forma machucar seus olhos.
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Afiado: Às vezes, objetos afiados como facas, tesouras e lâminas de corte são usados em
experimentos.
Você deve ser extremamente cauteloso nesses casos. Nunca corte algo na sua mão, use a
bancada como apoio. Nunca corte na sua direção ou na direção dos seus colegas.
Teto de vidro: Nunca use vidraria lascada, rachada ou quebrada. Esses aparentemente pequenos
incômodos podem sofrer pontos de pressão e quebrar.
Eletrizante: Seja cuidadoso com equipamentos elétricos. Nunca use um objeto com fios soltos e
cuide para que o fio não fique no meio do caminho. Nunca use um objeto elétrico em lugares ou
com as mãos molhadas ou úmidas. Não brinque com tomadas.
Compostos químicos: Seja cuidadoso ao lidar com substâncias químicas. Alguns compostos são
corrosivos, tóxicos, inflamáveis e outros se tornam perigosos quando combinados com outro
material.
Sem mistura! Nunca misture materiais sem ter sido instruído pelo professor.
Isso é básico: Ao lidar com soluções ácidas ou básicas, sempre adicione o ácido/base na água e
não o contrário. Adicionar água em um ácido ou base pode causar uma reação violenta.
Acidentes acontecem: No caso de um acidente, sempre avise seu professor, não importa quão
pequeno seja o problema e siga as instruções que receber.
Quase lá!
Sem evidências! Quando terminar seus experimentos, retorne todos os objetos para seus lugares,
limpe os materiais indicados ou os jogue fora da forma instruída.
Mãozinhas: Lave suas mãos com sabão ao fim de um experimento.
Deixa aí: Nunca retire nada do laboratório sem a permissão do seu professor.
Alertas Anti-pânico
O que faço quando... um incêndio ocorrer? Avise o professor do incêndio e deixe o local
imediatamente.
Uma substância entra em contato com meus olhos? Use o lava-olhos para lavar seus olhos com
água em abundância durante 10 minutos. Avise seu professor.
Derramei uma substância no meu corpo? Lave a área afetada durante 10 minutos. Informe seu
professor.
Derramei uma substância no chão? Mantenha seus colegas afastados da área e imediatamente
avise seu professor.
Atividade
Estude a figura abaixo. Escreva um parágrafo sobre quais regras de segurança estão sendo
quebradas e como esse aluno pode melhor seus procedimentos de segurança.
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Considerações Gerais de Segurança
1.Sempre leia todo o procedimento do experimento antes de começar.
2.Experimentos podem ser perigosos. Coisas podem quebrar, pegar fogo ou derramar. Sempre
informe ao professor caso ocorra um acidente.
3.Seja cuidadoso ao lidar com materiais, vidraria e objetos cortantes.
4.Não faça brincadeiras de correr, empurrar e bater no laboratório.
5.Use as roupas e equipamentos de proteção individual conforme for instruído.
6.Meça as medidas de forma precisa.
7.Nunca coloque nada na boca a não ser que tenha sido instruído para isso.
8.Mantenha a bancada organizada e limpa.
9.Descarte materiais da forma correta. Peça ajuda ao seu professor.
Obs.: aula adaptada do Blog aulanapratica.wordpress.com.
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APÊNDICE 2
Diagnóstico inicial para levantamentos prévios sobre o conteúdo de soluções
Escola: _________________________________________ série: ________
Nome: _________________________________________
1- Você sabe dizer o que são soluções?
______________________________________________________________________________
________________________________________________
2- Em química, você saberia definir o que é concentração de uma solução?
______________________________________________________________________________
________________________________________________
3- Diga qual a característica geral de uma solução:
_______________________________________________________________
4- É correto afirmar que o latão que é uma mistura de cobre e zinco é uma solução sólida?
______________________________________________________________________________
________________________________________________
5- Você sabe definir o que é soluto e o que solvente?
_______________________________________________________________
6- A mãe de Luana pede para ela preparar um suco de um pacote industrializado, no entanto, em
um dia anterior Luana teve uma aula de química sobre soluções e se questionou, qual seria o soluto
e o solvente nesta solução? Vamos ajudar a Luana a distinguir?
_______________________________________________________________
7- Ao dissolver 100 g de NaOH em 400 mL de água, obtiveram-se 410 mL de solução. A
concentração comum dessa solução será igual a? (Apresente o cálculo desta resolução).
8- Dissolve-se 20 g de sal de cozinha em água. Qual será o volume da solução, sabendo-se que a
sua concentração é de 0,05 g/L? (Apresente o cálculo desta resolução).
9- Assinale a alternativa que contém exemplos de soluções:
a) água de torneira, mar, granito.
b) granito, mistura de água e óleo, ar.
c) petróleo no mar, granito, água destilada.
d) água pura, gás nitrogênio, ouro puro.
e) ar, água de torneira, ouro 18 quilates.
10- Antes de ir trabalhar Carla faz sempre seu delicioso cafezinho, certo dia Carla acorda atrasada
e nas pressas acabou colocando açúcar demais no café, e exclamou “nossa! Como este café ficou
doce! ”, quimicamente como podemos classificar a solução de café de Carla?
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APÊNDICE 3
(ROTEIROS EXPERIMENTAIS)
ROTEIRO EXPERIMENTAL 1
ATIVIDADE PRÁTICA SOBRE SOLUÇÕES
OBJETIVO:
Preparar solução de NaCl usando materiais alternativos e convencionais, além do preparo,
a solução terá de ser diluída e na sequência misturar a solução mais concentrada com a menos
concentrada, assim é possível estudar os cálculos de preparo, diluição e mistura de uma solução.
MATERIAIS E REAGENTES:
 Béqueres (50mL)
 Pipeta (20,0 mL)
 Vidro de relógio
 Bastão de vidro
 Balão volumétrico (100mL)
 Pipetador alternativo ou pêra
 Balança semi-analítica
 Colher (descartável)
 Sal de cozinha (NaCL)
 Pisseta (500mL)
 Água destilada
 Recipiente para armazenamento
 Fita para identificação
PROCEDIMENTO 1 – Um estudante precisa preparar 100mL de uma solução de NaCl a 5mol/L
1. Qual a massa necessária de NaCl este estudante precisa para preparar a solução a 5 mol/L?
2. Pese a massa e transfira para um béquer, adicione uma pequena quantidade de água, para
dissolver o sal.
3. Transfira a solução para o balão de 100,0 mL e adicione mais água até na altura do menisco
para completar seu volume
4. Faça a homogeneização e transfira a solução preparada para um frasco e rotule.
PROCEDIMENTO 2 – Este estudante continua seus estudos e precisa diluir a solução de
NaCl a uma concentração de 3mol/L
1. Qual o volume da solução inicial precisa ser transferido para diluir o mesmo a uma
concentração de 3 mol/L de NaCl.
2. Sabendo o volume necessário para a diluição, transfira-o para um balão de 100 mL e
complete com água.
PROCEDIMENTO 3 – O estudante decide misturar 50 mL de cada solução de NaCl (5mol/L) e
(3mol/L)
1. Qual a concentração da nova solução?
2. Transfira os volumes necessários para um balão volumétrico e faça a homogeneização da
nova solução.
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ROTEIRO EXPERIMENTAL 2
ATIVIDADE PRÁTICA SOBRE SOLUÇÕES
OBJETIVO:
Preparar solução de C12H22O11 usando materiais alternativos e convencionais de laboratório,
além do preparo, a solução terá de ser diluída e na sequência misturar a solução mais concentrada
com a menos concentrada, assim é possível estudar os cálculos de preparo, diluição e mistura de
uma solução.
MATERIAIS E REAGENTES:
 Béqueres (50mL)
 Pipeta (20,0 mL)
 Vidro de relógio
 Bastão de vidro
 Balão volumétrico (100mL)
 Pipetador alternativo ou pêra
 Balança semi-analítica
 Colher (descartável)
 Açúcar comercial (C12H22O11)
 Pisseta (500mL)
 Água destilada
 Recipiente para armazenamento
 Fita para identificação
PROCEDIMENTO 1– Um estudante precisa preparar 100mL de uma solução de C 12H22O11 a
1mol/L
1. Qual a massa necessária de C12H22O11 que este estudante precisa para preparar a solução a 1
mol/L.
2. Pese a massa e transfira para um béquer, adicione uma pequena quantidade de água, para
dissolver o açúcar.
3. Transfira a solução para o balão de 100,0 mL e adicione mais água para completar seu volume
4. Faça a homogeneização e transfira a solução preparada para um frasco.
PROCEDIMENTO 2– o estudante continua seus estudos e decide fazer a diluição da solução
de C12H22O11
1. Faça o cálculo e descubra qual o volume na solução inicial precisa ser transferido, para este
estudante diluir a mesma a uma concentração de 0,5mol/L.
2. Sabendo o volume necessário para a diluição, transfira-o para um balão de 100 mL e complete
com água.
PROCEDIMENTO 3– O estudante decide misturar 30mL da solução de 1mol/L e 70mL da
solução de 0,5mol/L soluções
1. Qual a concentração da nova solução?
2. Transfira os volumes necessários para um balão volumétrico e faça a homogeneização da nova
solução.
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ROTEIRO EXPERIMENTAL 3
ATIVIDADE PRÁTICA SOBRE SOLUÇÕES
OBJETIVO:
Preparar solução a partir de um pó industrializado (suco em pó), usando materiais
alternativos e convencionais de laboratório, além do preparo, a solução terá de ser diluída e na
sequência misturar a solução mais concentrada com a menos concentrada, assim é possível
estudar os cálculos de preparo, diluição e mistura de uma solução.
MATERIAIS E REAGENTES:
 Béqueres (50mL)
 Pipeta (20,0 mL)
 Vidro de relógio
 Bastão de vidro
 Balão volumétrico (100mL)
 Pipetador alternativo ou pêra
 Balança semi-analítica
 Colher (descartável)
 Suco em pó industrializado
 Pisseta (500mL)
 Água destilada
 Recipiente para armazenamento
 Fita para identificação
PROCEDIMENTO 1– Um estudante utilizou um pacote de suco industrializado e prepara uma
solução.
1. Em um béquer pesou exatos 5g do pó industrializado e acrescentou 20ml de água para dissolver
o suco.
2. Transferiu a solução para o balão de 100,0 mL e adicionou mais água para completar seu volume
3. Fez a homogeneização e transferiu a solução preparada para um frasco.
4. Faça o cálculo e descubra qual a concentração desta solução preparada por este estudante.
PROCEDIMENTO 2– O estudante continuou a estudar e decidiu fazer a diluição da solução
de suco em pó
1. Faça o cálculo e descubra qual o volume na solução inicial precisa ser transferido pelo estudante,
para diluir a mesma a uma concentração de 12g/L do pó industrializado.
2. Sabendo o volume necessário para a diluição, transfira-o para um balão de 100 mL e complete
com água.
PROCEDIMENTO 3– O estudante mistura as soluções, para isso utilizou 40mL da primeira
solução e 60mL da solução de 12g/L.
1. Realize os cálculos e descubra a concentração da nova solução.
2. Transfira os volumes necessários para um balão volumétrico e faça a homogeneização da nova
solução.
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ROTEIRO EXPERIMENTAL 4
ATIVIDADE PRÁTICA SOBRE SOLUÇÕES
OBJETIVO:
Preparar solução de NaOH, usando materiais alternativos e convencionais de laboratório,
além do preparo, a solução terá de ser diluída e na sequência misturar a solução mais concentrada
com a menos concentrada, assim é possível estudar os cálculos de preparo, diluição e mistura de
uma solução.
MATERIAIS E REAGENTES:
 Béqueres (50mL)
 Pipeta (20,0 mL)
 Vidro de relógio
 Bastão de vidro
 Balão volumétrico (100mL)
 Pipetador alternativo ou pêra
 Balança semi-analítica
 Colher (descartável)
 Soda cáustica (NaOH)
 Pisseta (500mL)
 Água destilada
 Recipiente para armazenamento
 Fita para identificação
PROCEDIMENTO 1 – Um estudante precisa preparar 100mL de uma solução de NaOH a uma
concentração de 2mol/L
1. Qual a massa necessária este estudante precisa para o preparo desta solução?
2. Pese a massa e transfira para um béquer, adicione uma pequena quantidade de água, para
dissolver a base.
3. Transfira a solução para o balão de 100,0 mL e adicione mais água para completar seu
volume
4. Faça a homogeneização e transfira a solução preparada para um frasco e rotule.
PROCEDIMENTO 2 – O estudante continua seu estudo e decide fazer a diluição da solução
de NaOH
1. Faça o cálculo e descubra qual o volume da solução inicial precisa ser transferido, para este
estudante diluir a mesma a uma concentração de 1 mol/L de NaOH.
2. Sabendo o volume necessário para a diluição, transfira-o para um balão de 100 mL e
complete com água.
PROCEDIMENTO 3 – Este estudante mistura 40mL da solução a 2mol/L e 60mL da solução
a 1mol/L
1. Realize os cálculos e descubra a concentração da nova solução.
2. Transfira os volumes necessários para um balão volumétrico e faça a homogeneização da
nova solução.

104
ROTEIRO EXPERIMENTAL 5
ATIVIDADE PRÁTICA SOBRE SOLUÇÕES
OBJETIVO:
Preparar solução de CuSO4, usando materiais alternativos e convencionais de laboratório,
além do preparo, a solução terá de ser diluída e na sequência misturar a solução mais concentrada
com a menos concentrada, assim é possível estudar os cálculos de preparo, diluição e mistura de
uma solução.
MATERIAIS E REAGENTES:
 Béqueres (50mL)
 Pipeta (20,0 mL)
 Vidro de relógio
 Bastão de vidro
 Balão volumétrico (100mL)
 Pipetador alternativo ou pêra
 Balança semi-analítica
 Colher (descartável)
 Sulfato de cobre (CuSO4)
 Pisseta (500mL)
 Água destilada
 Recipiente para armazenamento
 Fita para identificação
PROCEDIMENTO 1 – Um estudante precisa prepara 100mL de uma solução de CuSO 4 a
4mol/L
1. Qual a massa necessária este estudante precisa para o preparo desta solução?
2. Pese a massa e transfira para um béquer e adicione uma pequena quantidade de água, para
dissolver o sal.
3. Transfira a solução para o balão de 100,0 mL e adicione mais água para completar seu
volume
4. Faça a homogeneização e transfira a solução preparada para um frasco e rotule.
PROCEDIMENTO 2 – O estudante continua seus estudos e decide fazer a diluição da solução
de CuSO4
1. Faça o cálculo e descubra qual o volume na solução inicial precisa ser transferido, para este
estudante diluir a mesma a uma concentração de 2 mol/L de CuSO4.
2. Sabendo o volume necessário para a diluição, transfira-o para um balão de 100 mL e
complete com água.
PROCEDIMENTO 3 – O estudante realiza uma mistura de 25ml da solução a 4mol/L e 75mL
da solução a 2mol/L
1. Realize os cálculos e descubra a concentração da nova solução.
2. Transfira os volumes necessários para um balão volumétrico e faça a homogeneização da
nova solução.
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APÊNDICE 4
AVALIAÇÃO COMPLEMENTAR
Escola: _________________________________________ série: ________
Nome: _________________________________________
1- Calcule a concentração em g/L de uma solução de nitrato de prata (AgNO 3) que contem 30g
deste sal e 400mL de solução. Apresente os cálculos.

2- Com os dados da questão anterior, calcule a concentração em mol/L desta solução.

3-A partir dos dados apresentados na prática pelos seus colegas, apresente o cálculo do preparo
das soluções de açúcar e sal.

4- A partir dos dados apresentados na prática pelos seus colegas, apresente o cálculo da diluição
das soluções do NaOH e suco industrializado

5- A partir dos dados apresentados na prática pelos seus colegas, apresente o cálculo das misturas
das soluções de CuSO4.
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APÊNDICE 5
AVALIAÇÃO FINAL
1- O que são soluções?
___________________________________________________________________
2- Qual nome recebe a relação entre a massa do soluto em gramas e volume da solução em litros?
___________________________________________________________________
3- Diga qual a característica geral das soluções:
___________________________________________________________________
4- É correto afirmar que o ouro 18 quilates é uma solução sólida composta por 75% de ouro e 25%
de outras ligas metálicas (principalmente prata, zinco, cobre, níquel e cádmio)? Justifique sua
resposta.
___________________________________________________________________

5- Você sabe definir o que é soluto e o que solvente?
___________________________________________________________________
6- Antes de ir trabalhar Carla faz sempre seu delicioso cafezinho, certo dia Carla acorda atrasada
e nas pressas acabou colocando açúcar demais no café, e exclamou “nossa! Como este café ficou
doce! ”, quimicamente como podemos classificar a solução de café de Carla?
___________________________________________________________________
7- Solução salina normal é uma solução aquosa de cloreto de sódio, usada em medicina porque a
sua composição coincide com aquela dos fluídos do organismo. Sabendo-se que foi preparada pela
dissolução de 0,9g do sal em 100 mL de solução, podemos afirmar que a molaridade da solução é,
aproximadamente, (Apresente o cálculo desta resolução). M= Na: 23; Cl:35.
a) 1,25
b) 0,50
c) 0,45
d) 0,30
e) 0,15
8- Ao adicionar uma quantia de 75mL de água diretamente em 25mL de uma solução 0,20M de
cloreto de sódio (NaCl), obtemos uma solução de concentração molar igual a:
a) 0,010
b) 0,025
c) 0,035
d) 0,040
e) 0,050
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APÊNDICE 6
AVALIAÇÃO DA METODOLOGIA DE ENSINO
Escola: _________________________________________ série: ________
Nome: _________________________________________
1- Como você avalia a sequência de atividades (sequência didática) adotada pela pesquisadora?
( ) Péssima
( ) Ruim
( ) Razoável
( ) Boa
( ) Muito boa
2- As atividades propostas contribuíram para a minha aprendizagem.
( ) Discordo totalmente
( ) Discordo parcialmente
( ) Não concordo nem discordo
( ) Concordo parcialmente
( ) Concordo totalmente
3- A aula prática em laboratório ajudou na compreensão do conteúdo abordado.
( ) Discordo totalmente
( ) Discordo parcialmente
( ) Não concordo nem discordo
( ) Concordo parcialmente
( ) Concordo totalmente
4- Qual etapa da sequência você mais gostou?
( ) A aula de segurança em laboratório
( ) O diagnóstico inicial
( ) A problematização e contextualização do conteúdo
( ) A aula prática em laboratório
( ) A resolução da avaliação complementar
( ) A avaliação final
( ) Todas as etapas
5- Para melhorar o processo de ensino e aprendizagem é necessário o uso de metodologias
diferenciadas.
( ) Discordo totalmente
( ) Discordo parcialmente
( ) Não concordo nem discordo
( ) Concordo parcialmente
( ) Concordo totalmente

