
 
 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (UERN) 

CAMPUS AVANÇADO PROF.ª MARIA ELISA DE A. MAIA (CAMEAM) 

 

 

 

 

MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA DE UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA PARA O ENSINO DE FUNÇÕES 

OXIGENADAS E INDICADORES ÁCIDO BASE UTILIZANDO O URUCUM E O 

AÇAFRÃO, COM ENFOQUE NA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAU DOS FERROS/RN 

2019 



 
 

 

 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (UERN) 

CAMPUS AVANÇADO PROF.ª MARIA ELISA DE A. MAIA (CAMEAM) 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO (PPGE) 

CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO EM ENSINO (CMAE) 

INSTITUIÇÕES PARCEIRAS: 

Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA)  

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) 

 

 

 

 

MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA DE UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA PARA O ENSINO DE FUNÇÕES 

OXIGENADAS E INDICADORES ÁCIDO BASE UTILIZANDO O URUCUM E O 

AÇAFRÃO, COM ENFOQUE NA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAU DOS FERROS/RN 

2019 



 
 

 

MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA DE UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA PARA O ENSINO DE FUNÇÕES 

OXIGENADAS E INDICADORES ÁCIDO BASE UTILIZANDO O URUCUM E O 

AÇAFRÃO, COM ENFOQUE NA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ensino (PPGE), 

da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), do Campus 

Avançado Prof.ª Maria Elisa de Albuquerque Maia (CAMEAM), ofertado em 
parceria com a Universidade Federal Rural do Semi Árido (UFERSA) e 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte 

(IFRN), como requisito para obtenção do título de Mestre em Ensino, área de 
concentração: Educação Básica, linha de pesquisa: Ensino de Ciências Exatas 

e Ambientais.  

 

Orientador(a): Prof. Dr. Glaydson Francisco Barros de Oliveira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAU DOS FERROS/RN 

2019 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

A dissertação “PROPOSTA DE UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA PARA O 

ENSINO DE FUNÇÕES OXIGENADAS E INDICADORES ÁCIDO BASE 

UTILIZANDO O URUCUM E O AÇAFRÃO, COM ENFOQUE NA 
APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA”, de autoria de Maria da Conceição 

Oliveira, foi submetida à Banca Examinadora, constituída pelo PPGE/UERN, 

como requisito parcial necessário à obtenção do grau de Mestre em Ensino, 

outorgado pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN. 

 

 

 

 

 

Dissertação defendida e aprovada em 26 de Abril de 2019. 

 

 

 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Prof. Dr. Glaydson Francisco Barros Oliveira  

(Presidente/Universidade Federal Rural do Semi-Árido- UFERSA 

 

___________________________________________________________________________ 

Profa. Dra. Diana Paula de Souza Rego Pinto Carvalho 

(1º Examinador/Universidade do Estado do Rio Grande do Norte- UERN) 

 

___________________________________________________________________________ 

Prof. Dr. Albano Oliveira Nunes 

(2º Examinador/Secretaria de Estado de Educação-SEDUC- CE/Faculdade do vale do 

Jaguaribe/FVJ) 

___________________________________________________________________________ 

Profa. Dra. Ayla Márcia Cordeiro Bizerra 

(Suplente Interno/Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 

Norte-IFRN) 

 

___________________________________________________________________________ 

Prof. Dra. Francisca Sheldakelle Holanda Torres Pinheiro 

(Suplente Externo/Secretaria de Educação e Cultura do RN) 

 

 

 

 

 

PAU DOS FERROS/RN 

2019 

http://www.seduc.am.gov.br/
http://www.seduc.am.gov.br/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico ao meu bom DEUS, que me sustentou nesta caminhada, livrou 

dos pensamentos de inferioridade e me fez prosseguir. Aos meus 

amados pais José Arnaldo e Lúcia Pereira e irmãos pelo incentivo e 

apoio incondicional, por vocês e pra vocês dedico mais essa vitória. 



 
 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Agradeço a Deus por me possibilitar mas esse sonho, pelo seu sopro de paz e conforto que 

proporcionou chegar até aqui. 

Aos meus pais José Arnaldo e Lúcia Pereira foi por vocês que resolvi trilhar essa caminhada 

na esperança de uma vida melhor sem tantas dificuldades. 

Ao meu querido e amado Vítor Alexandre pela capacidade de acreditar em mim, pela sua 

dedicação e ajuda em momentos de crises, sua presença significou segurança na busca por 

esta realização. 

A minha amiga Daiane Silva pela crença depositada em minha capacidade, por ser meu apoio 

amigável durantes todos esses anos. 

A minha amiga Patrícia Lima pela ajuda psicológica, por acreditar tanto em uma inteligência 

que segundo ela existe em mim, por acreditar que voarei alto em minhas conquistas estando a 

todo momento e a cada etapa profissional depositando seu voto. 

Ao Prof. Dr. Glaydson Francisco Barros de Oliveira, pelas orientações e apoio e, 

principalmente, por não desistir de sua orientanda. 

A Prof. Dra. Francisca Sheldakelle Holanda Torres Pinheiro pela disponibilização do seu 

tempo em prol desta pesquisa. Por suas orientações que foram de grande importância, meu 

muito obrigado. 

Ào Prof.ª Dr. Cezinaldo Bessa e demais da coordenação do PPGE e do CAMEAM. 

A todos os meus colegas do Mestrado, parabéns. 

À CAPES, pelo incentivo financeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente 

descansará. Direi do SENHOR: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha 

fortaleza e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da 

peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas 

estarás seguro; a sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto 

noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem 

mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, e dez mil, à tua 

direita, mas tu não serás atingido 

Salmo 91: 1-7. 

 



 
 

 

RESUMO 

 

 

O trabalho aqui dissertado contemplou o uso de metodologia privilegiando uma sequência 

didáticas (SD), para o ensino de conteúdo específicos da Química, com enfoque na 

aprendizagem significativa de David Paul Ausubel. Contemplou-se como parte fundamental do 

processo os conhecimentos prévios dos alunos, conceitos presentes na estrutura cognitiva que 

serviriam como ancoradouro para a nova informação, disposto por Ausubel como a ferramenta 

base essencial para a ocorrência de tal aprendizagem. Dessa forma, ao longo de todo o processo, 

os alunos foram instigados a participação, para ocasionar uma predisposição no ensino dos 

conteúdos estudados. Assim o objetivo deste trabalho é desenvolver uma sequência didática 

(SD) articulada para o ensino de Química, utilizando o estudo conceitual e experimental de 

propriedades de corantes, presentes nas plantas urucum e açafrão, como forma de aprendizagem 

significativa de funções oxigenada e indicadores ácidos base, promovendo uma avaliação 

formativa. O referido trabalho foi aplicado em uma turma de 3º ano do ensino médio, a qual 

obteve menor rendimentos após uma prova realizada pela professora regente. Em seguida 

aplicou-se o questionário como forma de análise dos conhecimentos prévios dos alunos, dando 

início as aulas sugeridas na SD. Todo o procedimento dispôs de aulas teóricas e experimentais, 

abordando características de indicadores de ácido base e as funções oxigenadas presentes nas 

estruturas das plantas, para constatar que ao longo de todo o processo o aluno conseguiria 

ampliar seus subsunçores. Ao final, o uso dos mapas conceituais representou uma importante 

ferramenta para o processo de avaliação formativa do aprendizado do aluno, constatando que 

houve uma aprendizagem significativa. Os conhecimentos prévios foram ampliados e 

ancorados as informações vistas, se tornando abrangentes e gerais, diante disso a metodologia 

aqui proposta pode sim favorecer a construção de conhecimento no ensino de conteúdos da 

Química. 

 

Palavras-chaves: Sequências didáticas. Aprendizagem significativa. Mapas conceituais. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

 

The work presented here contemplated the use of methodology favoring a didactic sequence 

(SD), for the teaching of specific contents of Chemistry, focusing on the meaningful learning 

of David Paul Ausubel. It was considered as fundamental part of the process the students' 

previous knowledge, concepts present in the cognitive structure that would serve as an 

anchorage for the new information, arranged by Ausubel as the essential base tool for the 

occurrence of such learning. Thus, throughout the entire process, the students were instigated 

to participate, to cause a predisposition in teaching the contents studied. Thus, the objective of 

this work is to develop a didactic sequence (SD) articulated for the teaching of Chemistry, using 

the conceptual and experimental study of dye properties, present in urucum and saffron plants, 

as a significant learning method for oxygenated functions and acidic base indicators , promoting 

a formative evaluation. This work was applied in a 3rd grade high school class, which obtained 

lower income after a test performed by the teacher regent. The questionnaire was then applied 

as a way of analyzing the students' previous knowledge, starting the classes suggested in the 

SD. The whole procedure had theoretical and experimental classes, addressing the 

characteristics of basal acid indicators and the oxygenated functions present in the structures of 

plants, to verify that throughout the whole process the student could expand his subsunçores. 

In the end, the use of conceptual maps represented an important tool for the formative 

assessment process of student learning, noting that there was significant learning. The previous 

knowledge has been broadened and anchored the information seen, becoming comprehensive 

and general, before this the methodology proposed here can rather favor the construction of 

knowledge in the teaching of contents of Chemistry. 

 

Keywords:  Didactic sequences. Meaningful learning. Conceptual maps. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUÇÃO 

 

 A Química é um instrumento essencial na cultura da educação humana, 

disponibilizando para educadores, estudantes e comunidade escolar um meio teórico e 

experimental de interpretação do mundo, fatos e acontecimentos que o cercam. Nessa 

perspectiva, os professores devem proporcionar em suas práticas educativas, metodologias que 

atrele e disponham ao aprendiz diversas facetas para o estudo, compreensão e atuação do 

mesmo, no processo de construção e ampliação do seu próprio conhecimento.  

 Já é consolidado, o fato de que o aluno não é mero receptor de informações, já que 

possui saberes também construídos na sua relação direta com seu ambiente sócio histórico. Por 

isso, o educador deve valorizar os conhecimentos prévios do aluno, instigando-o à ligação entre 

conteúdo estudado e o cotidiano. 

Segundo Castro e Carvalho (2006), “o professor quando ensina não apresenta apenas a 

informação. Ele seduz com a informação. Cria um clima favorável ou não a partir da maneira 

como apresenta e desenvolve o tema com seus alunos”. Sendo assim, é necessário que o 

professor planeje suas aulas selecionando metodologias contextualizadas com situações do dia 

a dia do aluno. Tal planejamento poderá ocasionar-lhe a desmistificação de disciplina difícil e 

complicada, despertando o interesse em conhecer e estudar de forma participativa no processo 

de construção do seu próprio conhecimento (ALMEIDA; MARQUES, 2016). 

Corroborando com estas ideias, a presente pesquisa traz uma proposta de sequência 

didática (SD) teórico experimental para aulas de Química e de avaliação formativa através do 

uso de mapas conceituais, para evidenciar a ocorrência da aprendizagem de conceitos de 

funções oxigenada e indicadores ácido base. 

Assim, justificamos a ideia de realizar esta pesquisa, partindo da premissa de que 

metodologias ancoradas diretamente com o cotidiano do aprendiz, permite a criação de pontes 

cognitivas, correlacionando os conceitos prévios (subsunçores) aos conhecimentos mais gerais, 

gerando alterações e ampliação dos conhecimentos já existentes na estrutura cognitiva do aluno 

(AUSUBEL, NOVAK E HANESIAN, 1980; MOREIRA, 2011; MOREIRA, 2013). 

Subjaz a essa concepção a convicção de que uma metodologia com a aplicação de uma 

SD, frisando uma aprendizagem significativa, tendo como ponto de partida subsunçores, 

acarretará no estudante uma aprendizagem, que o estimule a usar em situações corriqueiras do 

seu dia a dia. Nas palavras de Souza (2005, p. 2), “Por isso, a aprendizagem significativa é 

permanente e poderosa, enquanto a aprendizagem desvinculada de um contexto de significado 
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é facilmente esquecida e não é facilmente aplicada em novas situações de aprendizagem ou 

solução de problemas”.  

Uma vez que a ausência ou a obliteração dos subsunçores pode acarretar uma 

aprendizagem mecânica, a aplicação da SD aqui proposta teve como ponto de partida os 

conceitos prévios dos alunos, de modo a estabelecer pontes com as atividades práticas adotadas 

nesta pesquisa. 

Desta maneira, os dados que estipulam a ocorrência de uma aprendizagem significativa, 

foi efetuada pela produção de mapas conceituais, analisados em termos qualitativos, partindo 

da premissa de que avaliar formativamente não é expor ou dar notas ao rendimento alcançado 

pelo aluno, mas valorizar a sua evolução, notando a compreensão e aperfeiçoamento dos 

conhecimentos anteriores a aplicação, segundo a concepção de Moraes (2011). 

Com a ideia de que a avaliação deve estar a serviço da aprendizagem e que o professor 

deve ficar atento às informações que demonstrem facilidades e/ou dificuldades enfrentadas pelo 

aluno acerca da temática estudada (LOPES, 2007), fazemos o seguinte questionamento: Em 

que extensão o uso de uma SD pode contribuir com a aprendizagem significativa referente às 

funções oxigenadas e indicadores ácido base?  

Para responder a tal questionamento, primeiro foi definida a SD em conformidade com 

o nível de escolaridade da turma e com o ambiente na qual os alunos estão inseridos. Dado o 

exposto, os instrumentos selecionados na SD irão desenvolver os níveis de conhecimentos 

prévios do aluno, ao disponibilizar práticas que o instiguem a ouvir, participar e questionar os 

resultados encontrados a partir dos experimentos, para que ao final o mesmo possa ser avaliado 

formativamente, corrigindo falhas e atingindo resultados, que exponham sua aprendizagem de 

forma efetiva. 

Diante disso, a presente pesquisa tem como objetivo desenvolver uma sequência 

didática (SD) articulada para o ensino de Química, utilizando o estudo conceitual e 

experimental de propriedades de corantes, presentes nas plantas urucum e açafrão, como forma 

de aprendizagem significativa de funções oxigenada e indicadores ácidos base, promovendo 

uma avaliação formativa. Ao objetivo geral proposto estão relacionados os seguintes objetivos 

específicos:  

 

● Identificar os conhecimentos prévios dos alunos sobre corantes e ácido base, através do 

uso de questionário; 

● Realizar o estudo cromatográfico das amostras de corantes naturais extraídas pelos 

alunos; 
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● Efetivar experimentos de ácido base com o pó de urucum e açafrão para compreensão 

do tema: indicadores ácido base; 

● Avaliar formativamente a ocorrência da aprendizagem significativa através da produção 

de mapas conceituais produzidos pelos alunos. 

 

Quanto a organização, esta dissertação se apresenta estruturada em cinco capítulos a 

introdução (Capitulo 1) no qual foi apresentado o tema proposto para estudo, o problema, a 

justificativa e os objetivos gerais e específicos. No capítulo 2 é apresentado a primeira parte do 

referencial teórico, abordando um breve histórico sobre o uso dos corantes, além de algumas 

informações gerais sobre as plantas urucum e açafrão. 

O capítulo 3 é destinado a descrever sobre a teoria da aprendizagem significativa na 

concepção de David Ausubel, dispondo de seções que irão aborda todo um contexto, servindo 

de embasamento para a compreensão de tal aprendizagem ao longo desta pesquisa. Nos tópicos 

seguintes, são apresentadas a SD como metodologia para o ensino da Química, e como tópico 

final deste capítulo, uma proposta dos mapas conceituais como ferramenta avaliativa formativa 

na aprendizagem significativa.  

No capítulo 4 descrevemos os procedimentos metodológicos que nortearam a pesquisa, 

no qual se destaca a abordagem da pesquisa, os sujeitos pesquisados, os instrumentos de coleta 

e análise de dados e a descrição das atividades desenvolvidas e aplicadas. 

Por fim, o capítulo 5 trata da análise e discussão dos resultados da pesquisa, discutindo 

cada etapa realizada ao longo de todo o procedimento de aplicação. A dissertação é então 

concluída com as considerações finais nas quais, sintetizamos pontos relevantes que nortearam 

o percurso investigativo. 
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CAPÍTULO 2: URUCUM E AÇAFRÃO: BREVE HISTÓRICO 

 

Neste capítulo, inicialmente foi descrito um breve relato sobre a história dos corantes, 

levando em consideração sua origem e normas que viabilizam o seu uso no Brasil, para uma 

melhor compreensão sobre as plantas urucum e açafrão. Esse primeiro contexto possibilitará ao 

leitor, conhecer um pouco sobre algumas informações gerais das plantas supracitadas, que serão 

manuseadas ao longo da SD, na efetivação das aulas teóricas e experimentais, com enfoque na 

aprendizagem significativa. 

 

2.1. UM BREVE HISTÓRICO DA ORIGEM DOS CORANTES 

 

Na antiguidade, de acordo com Giri (1991), o uso dos primeiros corantes1 ocorreu por 

volta do ano 500 a.C, quando a civilização egípcia, utilizava o carmim e a hena como tintas 

para a pintura do corpo e dos cabelos. Na alimentação, os corantes só foram usados, segundo o 

autor, em torno de 1500 a.C na Índia e no Egito. 

Até meados do ano de 1850 os corantes alimentícios derivaram-se de três fontes: 

extratos de origem animal ou vegetal (o ácido carmínico para vermelho, estigma de açafrão 

para laranja), vegetais comestíveis (como a cenoura para laranja, beterraba para vermelho, casca 

de uva escura para a cor preta), e os corantes resultados da alteração de substâncias naturais 

como o açúcar caramelizado obtendo-se o marrom (SOUZA, 2000). 

Entretanto o manuseio de corantes naturais advindos de plantas, animais e até minerais, 

ocasionava certa insatisfação devido à dificuldade em seu manuseio. Por conseguinte, surgiu a 

necessidade de produzir um corante, mais estável e com cores, mais intensas, gerando em 1856 

o primeiro corante sintético intitulado como malveína (BARROS e BARROS, 2010).  

 De acordo com os autores a substância de cor roxa (lembrava a cor da flor de malva, 

Figura: 01), foi produzida pelo químico William Henry Perkin, em um de seus experimentos. 

Este fato impulsionou, a criação de mais de 90 corantes sintéticos, disponibilizando ao público 

até meados do século XX uma variedade de cerca de 700 cores variadas com um custo bem 

mais acessível. 

 

                                                             
1 “Considera-se corante a substância ou a mistura de substâncias que possuem a propriedade de conferir 

ou intensificar a coloração de alimento (e bebida)”, se excluem dessa definição sucos ou extratos de vegetais que 

possuem sua coloração própria (RESOLUÇÃO - CNNPA Nº 44, DE 1977).  
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FIGURA 01: Jovem William Henry Perkin e o corante malveína. 

 
Fonte: Barros e Barros (2010, p.52). 

 

Com a variedade de corantes, passou-se a ofertar à população alimentos cada vez mais 

modificados. A utilização dos corantes sintéticos no ramo alimentício se concedeu por dois 

fatores: O primeiro, se misturava facilmente e o segundo fato não produzia sabores indesejáveis 

(DOWNHAM e COLLINS, 2000). Os autores citados ainda denotam a extrema influência 

estabelecida pela cor, atuando de forma decisiva na escolha de roupas, móveis e alimentação.  

Para tanto, a escolha de um determinado alimento deveria levar em primeira instância o 

seu valor nutritivo, no entanto, assim como discorre Angelucci (1988, apud CONSTANT, 

STRINGHETA e SANDI, 2002), os órgãos do ser humano captam uma série de sensações 

distribuídas em cor, cheiro, gosto, forma e sons, sendo 87% de suas percepções apenas na visão, 

o restante se distribui em 9 % a audição em 4% para o olfato, paladar e tato, porém são esses 

87% que irão influenciar diretamente o consumo de produtos alimentares. 

Por conseguinte os corantes possuem como única função: restituir à tonalidade, 

conferindo ou reforçando a cor, tornando os alimentos visualmente mais atraentes 

(CONSTANT, STRINGHETA e SANDI, 2002). A sua adição se origina quando o produto não 

possuem cor, necessitando da adição de corantes, ou em segundo caso, a cor foi perdida durante 

as etapas do seu processamento.  

Dessa forma, com o crescimento da fabricação e uso dos corantes, ocasionou então a 

criação de leis que versam sobre a utilização de aditivos2 para o consumo humano, visando um 

controle para que tais produtos não provocasse danos à saúde.  No Brasil, por exemplo, o 

primeiro decreto ocorreu no ano de 1961, no qual definia como corante uma substância que 

tinha como principal funcionalidade conferir ou intensificar a cor dos alimentos (BRASIL, 1961 

                                                             
2 Aditivos são quaisquer substâncias e/ou ingredientes adicionados nos alimentos, com a única finalidade de alterar 

as características físicas, químicas, biológicas ou sensoriais, desprovido de valores nutritivos, os corantes são 

exemplos de aditivos alimentares (PORTARIA Nº 540 - SVS/MS, DE 27 /10/97). 
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apud COSENTINO, 2005). Dezesseis anos depois em 1977, foi intitulada a primeira lei 

(Resolução CNNPA nº11, 37 e 44), e atualizada nos anos de 1997 e 1999 (Portarias nº540 e 

1003), sobre a definição e a utilização de aditivos e corantes nos alimentos (e bebidas). 

No Brasil o órgão responsável pela regulamentação do uso de corantes é a Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), no qual classifica em sua Resolução - CNNPA Nº 

44, DE 1977 os corantes permitidos no Brasil, classificados conforme estabelecido no Quadro 

01. 

 

QUADRO 01: Classificação dos corantes 
CORANTE CONCEITO 

Corante orgânico natural Aquele obtido a partir de vegetal, ou eventualmente, de animal, cujo princípio 

corante tenha sido isolado com o emprego de processo tecnológico adequado. 

Corante orgânico sintético Aquele obtido por síntese orgânica mediante o emprego de processo 

tecnológico adequado. 

Corante artificial É o corante orgânico sintético não encontrado em produtos naturais. 

Corante orgânico sintético 

idêntico ao natural 

É o corante orgânico sintético cuja estrutura química é semelhante à do 

princípio ativo isolado de corante orgânico natural. 

Corante inorgânico Aquele obtido a partir de substâncias minerais e submetido a processos de 

elaboração e adequados a seu emprego em alimento. 

Caramelo O corante natural obtido pelo aquecimento de açúcares à temperatura superior 

ao ponto de fusão. 

Caramelo (processo amônia) É o corante orgânico sintético idêntico ao natural obtido pelo processo 

amônia, desde que o teor de 4-metil, imidazol não exceda no mesmo a 

200mg/kg (duzentos miligramas por quilo). 

Fonte: adaptado de Resolução - CNNPA Nº 44, DE 1977. 

 

Dentre os mais questionados, quanto ao seus efeitos à saúde estão os corantes artificiais, 

sendo onze legalizados no Brasil: a Tartrazina, Amarelo Crepúsculo, Azorrubina, Amaranto, 

Ponceau 4R, Eritrosina, Vermelho 40, Azul Patente V, Indigotina, Azul Brilhante e Verde 

Rápido 10 (PRADO E GODOY, 2007; BARROS E BARROS, 2010; ISENMANN, 2013). 

Apesar dessa variedade de classes de corantes tolerados, bem como as classes dispostos no 

quadro 01, a pesquisa se voltará exclusivamente para dois vegetais, o urucum e o açafrão, que 

possuem em sua composição tipos de corantes classificados como naturais, que serviram de 

base para estudo dos indicadores ácidos bases e das funções oxigenadas.  

 

2.2. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A PLANTA E O FRUTO 

 

2.2.1. Descrição da planta urucum 

 

O urucuzeiro (Figura: 02), é uma planta arbórea nativa do Brasil chegando a atingir 6 m 

de altura. O termo “urucu” é originário da língua tupi uru-ku que significa – vermelho, é 
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cientificamente conhecida como Bixa orellana L., pertencente à família botânica Bixáceas, 

altamente utilizada por indígenas como planta medicinal, e como corante para a pintura da pele. 

O nome Bixa orellana L., foi dado em homenagem a Francisco de Orellana um dos membros 

da expedição de Francisco Pizarro, que participou na descoberta do rio Amazonas (CASTRO 

et al., 2009; TAHAM, 2015). 

A planta pode apresentar-se como um arbusto grande ou como uma árvore pequena tudo 

dependerá, segundo explica Taham (2015), da região de cultivo, bem como da idade da planta. 

Diante disso sua estrutura compreende de “folhas cordiformes, pontudas e denteadas. Suas 

grandes flores são hermafroditas de cor azul róseo, com cinco pétalas nas extremidades dos 

galhos formando fascículos; deles nascem cápsulas ovóides (cachopas), com dois ou três 

carpelos cobertos de espinhos flexíveis” (ALVES, 2001, p. 4). 

 

FIGURA 02: Planta do urucuzeiro 

 
Fonte: Própria do autor (2019). 

 

 Já os frutos do urucuzeiro, como é demonstrado na Figura 02, possuem coloração que 

variam do vermelho ao laranja, com suas cápsulas dispostas em panículas e seus espinhos 

flexíveis que revestem a casca do fruto. Normalmente utilizado na culinária como tempero, na 

preparação de diversos alimentos, obtido da mistura do pó (formado pelas sementes do fruto), 

misturando-se com o fubá, tendo como resultado o colorau (CASTRO et al., 2009). 
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Além do colorau utilizado como condimento alimentar, o urucum possui diversas 

funcionalidades como corante para alimentos, tintas para tecidos, além de suas características 

farmacêuticas e cosméticas na produção de produtos de beleza, assim como exposto por Baliane 

(1982 apud Alves, 2005), adaptado através do Quadro 02. 

 

QUADRO 02: Principais usos do urucum 
Óleo Produzido dos grãos, após a extração do pigmento é usado na composição de vários produtos 

industriais, um deles empregado no revestimento das laranjas, para lhes conferir melhor 

apresentação e conservação. 

Pasta, pó 

solúvel e 

oleosos 

Na indústria, são usados para tingir tecidos, nas cores amarela, alaranjada e vermelha forte, e 

também para avivar e modificar certas tintas. São usados, ainda, para dar cores aos vernizes, 

às graxas animais – especialmente queijos, manteigas, margarinas e salsichas – aos sorvetes, 

picolés e refrigerantes, bem como às bebidas alcoólicas e carnes em geral 

Rações para 

aves em 

postura 

O grão triturado do urucum entra na proporção de 0,8% nas rações avícolas, pois o caroteno 

influencia a pigmentação da casca e da gema dos ovos 

Medicina Utilizado como antidiarreico, anti febril. As sementes são reputadas como estomáticas e 
tonificantes do aparelho gastrointestinal. A massa do urucum é usada eficazmente nas 

queimaduras, evitando formação de bolhas; 

Cosméticos Na fabricação de pós-faciais, esmaltes, batons e creme bronzeador da pele. 

Fonte: adaptado de Baliane (1982 apud Alves, 2005). 

 

Toda a sua funcionalidade em vários setores está ligado a uma característica específica 

do urucum, a capacidade de fornecer cor aos produtos, isto porque o fruto possui em sua 

composição tipos de corantes que forneceram certas tonalidades, como é o caso da bixina 

contido no revestimento externo da semente, um dos corantes presentes em maior concentração 

representando cerca de 80% dos carotenoides do fruto (CASTRO et al., 2009; CUNHA, 2008). 

De acordo com Castro et al (2009), o urucum possui dois corantes: bixina e norbixina. 

A bixina possui uma coloração vermelha escura em extrato concentrado, coloração amarela em 

extrato diluído, solúvel em óleo e insolúvel em água, instável à luz e a temperaturas acima de 

125 °C. Enquanto a norbixina possui uma tonalidade amarela, é solúvel em água, instável na 

presença de luz e em solução quando se muda o pH, ambas serão aplicadas em produtos de 

acordo com a sua solubilidade. A bixina é lipossolúvel em laticínios (margarina, queijos), já a 

norbixina por ser solúvel pode ser empregada em cerveja, iogurtes, refrigerantes entre outros 

produtos (CASTRO et al., 2009). 

 Na Figura 03, apresenta a estrutura química dos dois corantes presentes no urucum: a 

bixina (a), composta por 25 átomos de carbonos, contendo um ácido carboxílico e um éster 

metílico em suas extremidades, duas funções oxigenadas que conferem características 

lipossolúveis a substância. Ao retirar o radical metil (CH3), do éster da molécula da bixina, tem-

se a norbixina (b), um ácido dicarboxílico (SILVA, 2007), conforme mostra a Figura 03-(b). 
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FIGURA 03: A estrutura química da bixina (a) e norbixina (b) 

 

                 
Fonte: Elaborada pelo autor (2019). 

 

A bixina e a norbixina podem também se apresentar nas formas cis e trans. Assim, como 

mencionado por Silva (2007), a maioria dos carotenoides dispostos na natureza possui uma 

estrutura trans o que difere do carotenoide bixina sendo encontrado naturalmente na forma cis. 

Para tal no Quadro 03, estão listadas o nome das as estruturas químicas dos corantes bixina e 

norbixina em sua forma cis e trans.  

 

QUADRO 03: Nome e peso molecular dos corantes das sementes de urucum 
NOME FÓRMULA MOLECULAR 

α-bixina ou cis-bixina C25H30O4 

β-bixina ou trans-bixina C25H30O4 

α-norbixina ou cis-norbixina C24H28O4 

β-norbixina ou trans-norbixina C24H28O4 

Produto amarelo de degradação C17H20O4 

Fonte: Adaptado de Alves (2005, p. 27). 

  

 Dentre as formas citadas no quadro 03, a cis bixina estará presente nas sementes de 

urucum totalizando cerca de (> 80 % do total), seguidas em menores quantidades a trans-bixina 

e cisnorbixina. Assim Alves (2005, p. 47), destaca a bixina como “o mono-metil éster de um 

ácido dicarboxílico de um composto carotenoide; a norbixina é o ácido derivado da hidrólise 

deste éster e o produto de degradação possui estrutura C17, (ácido 4,8-



26 
 

 

dimetiltetradecahexaenodioico)”, assim como disposto no quadro 03, em sua fórmula 

molecular.  

 

2.3.1. Descrição da planta açafrão 

 

 A cúrcuma longa L. (Figura: 04), é uma planta da família das Zingiberaceae 

botanicamente conhecida como Cúrcuma doméstica, popularmente chamada de açafrão da terra 

ou açafrão da índia. Originária da Índia e cultivada em quase toda região tropical do planeta no 

ramo medicinal, alimentício e condimentar. “Uma planta pequena herbácea perene, que 

apresenta os chamados rizomas ou "dedos", possuindo características aromáticas com coloração 

amarelo avermelhada” (COSENTINO, 2005, p.31). 

A parte utilizada da planta é o rizoma (raiz), Figura 04, podendo medir até 10 cm de 

cumprimento, de cultivo extremamente simples e com grande valor comercial, despertando 

certo interesse na substituição dos corantes sintéticos cujo uso ainda gera controvérsias 

(GUIMARÃES E ALVES, 1986). 

 

FIGURA 04: Rizomas de cúrcuma 

 
Fonte: Tosati (2017, p.34). 

 

De acordo com Nair (2013, apud Tosati, 2017), são várias as espécies de cúrcuma, 

contudo a cúrcuma longa (possui substâncias antioxidantes e antimicrobianas), é aplicada como 

corante, condimento e manuseada na medicina tradicional no tratamento de diversas doenças é 

comercialmente a mais importante, com uma produção que chegar a alcançar cerca de 1.100 

toneladas anualmente. 



27 
 

 

Existem três produtos comercializados da curcumina: a cúrcuma em pó, a oleoresina e 

a cúrcuma purificada, podendo ainda ser vendido os rizomas frescos. A cúrcuma em pó 

apresenta cor amarelo ao laranja intenso, é utilizado como tempero e corante alimentício, o 

famoso açafrão em pó, no entanto, as indústrias alimentícias optam pelo uso da oleoresina com 

ótimo poder de coloração, um concentrado dos extratos obtido por meio da extração com 

solventes (BRAGA et al., 2003; CONSENTINO, 2005). 

O uso da curcumina ou oleoresina em alimentos ou produtos industrializados permitem 

cores que vão desde o tom limão em meio ácido ao alaranjado em meio alcalino. A oleoresina 

é lipossolúvel, enquanto a curcumina possui menor solubilidade em meio oleoso, ambas são 

insolúveis em água (CONSENTINO, 2005). 

Dessa forma as cores características da planta são derivados da presença dos compostos 

fenólicos os curcuminoides divididos em três substâncias: a curcumina, a desmetoxicurcumina 

e bisdesmetoxicurcumina, responsáveis pela coloração amarela dos rizoma, sendo a curcumina 

o pigmento de maior concentração, insolúvel em água e éter, e solúvel em álcool e acetona 

(COSENTINO, 2005), encontrado nas raízes do açafrão, possuem como fórmula molecular: 

1,7-bis- (4 hidroxi-3-metoxifenil) -1,6-heptadieno-3,5 diona, com fórmula molecular C21H20O6, 

Figura 05 (GUIMARÃES E ALVES, 1986). 

 

FIGURA 05: Estrutura da molécula de curcumina 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

 Sua estrutura química, (Figura: 05), é composta por dois anéis metoxifenol, ligados por 

um β-dicetona, conferindo à planta propriedades: anti-inflamatória, antioxidante, 

antibacteriana, antifúngica, antiviral e anticancerígena (ALMEIDA, 2006; TOSATI, 2017).  

Outro aspecto a se observa são as funções oxigenadas presentes no corante curcumina, 

compostos de um fenol e um éter em suas extremidades, e duas cetonas localizadas no meio da 

estrutura do corante norbixina, assim como se observa na Figura 05. 
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CAPÍTULO 3. APRENDIZAGEM DA QUÍMICA 

 

Neste capítulo esta apresentado alguns temas referentes à abordagem dessa pesquisa 

para melhor compreensão deste trabalho. A despeito disso, iniciamos descrevendo sobre as 

ideias de Ausubel no que tange a aprendizagem significativa, dando suporte aos seus 

pressupostos, serão dispostas nesse contexto as ideias do físico Marco Antônio Moreira um dos 

principais estudiosos desta aprendizagem no Brasil. Logo em seguida nos aportaremos de 

tópicos abordando a SD como metodologia para o ensino de Química, de forma a propiciar um 

ensino que gere no aluno uma aprendizagem significativa. Mais adiante será discutido a 

avaliação formativa com mapas conceituais para uma melhor compreensão desta ferramenta, 

utilizada no final da pesquisa como método avaliativo na busca de dados qualitativos que 

evidenciem uma aprendizagem significativa. 

 

3.1. TEORIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA DE DAVID PAUL AUSUBEL 

 

Neste contexto serão articuladas às ideias de David Paul Ausubel (1980), autor que trata 

sobre a aprendizagem significativa, em resposta às aprendizagens mecânica, memorística e por 

descobrimento, reorganizando no seu contexto um aporte para novos métodos de como ensinar 

e aprender determinado conteúdo oferecido no ambiente escolar. 

Ausubel, como um dos teóricos do cognitivismo, propõe estudar, segundo Moreira e 

Mazini (1982, p.2), “o ato da formação de significados ao nível da consciência ou, em outras 

palavras, ao estudar o ato da cognição”. Para Ausubel o ser humano possui em sua mente uma 

estrutura cognitiva, capaz de associar a organização e a integração com os conhecimentos 

existentes denominados de “ancoradouro” que irão se associar com as novas ideias, conceitos 

repassados ao indivíduo de forma significativa (MOREIRA, 2013). 

São esses conhecimentos preexistentes denominados de subsunçores que servirão de 

ligação para a nova aprendizagem, gerando conceitos mais gerais e ampliados, denominadas 

por Ausubel de aprendizagem significativa. Baseado nessas concepções se faz viável discutir 

um pouco sobre a aprendizagem significativa e a aprendizagem mecânica.  

 

3.1.1. Aprendizagem significativa versus aprendizagem mecânica 

  

No atual quadro escolar a aprendizagem mecânica é uma das mais presentes no ensino, 

ditada do termo “memorística” é desprovida de ligação com os conhecimentos advindos do 
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meio social do aprendiz, tal aprendizagem dispõe um ensinar, onde o aluno memorizar 

fórmulas, conceitos que servirão na realização das provas sendo logo após esquecido 

(MOREIRA, 2013).  

Neste caso, a aprendizagem mecânica efetua-se por meio da “absorção literal e não 

substantiva do novo material” (TAVARES, 2004, p.56), exigindo um esforço articuladamente 

menor do estudante. Como exemplo, pode-se citar o estudo de fórmulas nas áreas das ciências 

exatas, onde o aprendizado é comumente associado à reprodução automática e espontânea das 

fórmulas na resolução de exercícios. Assim, a falta de articulação existente entre os tópicos do 

conteúdo exposto em sala de aula ocasiona um rendimento e um desenvolvimento 

substantivamente inferior na aprendizagem de médio e longo prazo. 

Parafraseando com essas ideias Ausubel, Novak e Hanesian (1980, p.23) conceituam 

que a aprendizagem mecânica “ocorre se a tarefa consistir de associações puramente arbitrárias, 

como na associação de pares, quebra-cabeça, labirinto, ou aprendizagem de séries”. Deste 

modo, quando o ensino e aprendizagem desconsidera os conhecimentos prévios existentes na 

estrutura cognitiva do aluno, as informações adquiridas serão assim recebidas de forma 

arbitrária e literal. A aprendizagem acontece através da exposição de conceitos isolados, usados 

mecanicamente na resolução de problemas. A aquisição de conhecimentos é desprovida de 

conexão com os saberes já existentes na estrutura cognitiva do aluno. 

Em contraste a educação mecânica, a aprendizagem significativa é conceituada como as 

ideias expressas e/ou transmitidas em uma dada tarefa de forma não arbitrária e não literal, ou 

seja, “as ideias são relacionadas, a algum aspecto relevante existente na estrutura cognitiva do 

aluno, como por exemplo, uma imagem, um símbolo, um conceito ou uma proposição” 

denominadas de subsunçor ou ideia-âncora (AUSUBEL, NOVAK E HANESIAN, 1980, p. 24). 

O autor aponta que para ocorrer tal aprendizagem é crucial que o aluno possua em sua mente 

conhecimentos prévios, a qual irá chamar de subsunçores, responsáveis pelo encadeamento 

entre a nova informação com as já existentes. 

Como exemplo, para estudar a temática funções oxigenadas, o estudante precisa ter 

conceitos prévios acerca dos elementos químicos da tabela periódica, desse modo ao introduzir 

os conceitos grupos funcionais como o –OH (hidroxila), o mesmo entenderá que se trata de um 

oxigênio e um hidrogênio, formando o grupo funcional hidroxila. Ao ampliar as informações o 

educador expõe que a hidroxila pode estar presente na função oxigenada álcool, onde o OH faz 

ligação apenas com carbonos saturados. De acordo com o exposto o aluno partiu de subsunçores 

menos específicos, ligando no decorrer da aula a ideias gerais, chegando assim ao conceito de 

funções oxigenadas. 
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Por outro lado, a estrutura cognitiva a qual está presente o principal fator para a 

ocorrência de uma aprendizagem significativa, possuem dois processos denominado de 

diferenciação progressiva que implica na hierarquização dos conceitos partindo dos mais 

abrangentes e inclusivos até os menos específicos, porém, ao ser utilizado no ensino 

recomenda-se conhecer inicialmente os conceitos menos inclusivos para posteriormente, 

decorrer os conhecimentos gerais, como o exemplo citado anteriormente (SOUZA E 

BORUCHOVITCH, 2010).  

Como segundo processo, tem-se a reconciliação integradora onde ocorre o 

estabelecimento de relações e diferenças entre os conceitos que integram a hierarquia, o aluno 

possuirá uma compreensão mais ampla acerca das ligações e distinções entre os conceitos mais 

amplos e os menos generalizáveis (AUSUBEL; NOVAK; HANESIAN, 1980; MOREIRA, 

2010).   

Portanto, à medida que novos conceitos, ideias e proposições são repassados, os 

subsunçores existentes são aperfeiçoados, enriquecidos por meio da ancoragem com as novas 

informações através dos processos acima referidos. Dessa forma, ao contrário da aprendizagem 

mecânica, a aprendizagem significativa, ocorre através de uma interação modificando e 

enriquecendo os conhecimentos prévios do estudante (MOREIRA, 2013). 

 

3.1.2. Condições para a aprendizagem significativa 

  

A aprendizagem significativa possui duas condições para que o processo de ensino 

acarrete em tal aprendizagem, a saber: “1) o material de aprendizagem seja potencialmente 

significativo e 2) o aprendiz deve apresentar uma predisposição para aprender” (MOREIRA, 

2013, p.11). 

Neste caso, o material potencialmente significativo irá se relacionar de forma não 

arbitrária e substantiva às ideias presentes na estrutura cognitiva do aprendiz. Para tanto, é de 

cunho essencial e indispensável, a presença dos subsunçores relacionáveis ao novo material, 

tornando possível a aprendizagem. Por outro lado, se a intenção do aluno for a de memorizar, 

todo o material obterá um resultado mecânico, cogita-se então, a necessidade de uma disposição 

do educando a relacionar o aprendizado exposto pelo seu educador, aos seus conhecimentos 

prévios, de forma não arbitrária e não literal (AUSUBEL, NOVAK E HANESIAN, 1980; 

MOREIRA, 2011). 

Entretanto os conhecimentos prévios são uma das variáveis mais importantes, são eles 

que irão afetar direta ou indiretamente a ocorrência ou não da aprendizagem significativa 
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(MOREIRA, 2013). Dessa forma, os “subsunçores podem ser proposições, modelos mentais, 

construtos pessoais, concepções, ideias, invariantes operatórios, representações sociais e, é 

claro conceitos, já existentes na estrutura cognitiva de quem aprende” (MOREIRA, 2011, p.28), 

são ideias prévias encontradas na estrutura cognitiva do estudante, ao servir como “ideia-

âncora” dando significado aos conhecimentos adquiridos por meio da recepção ou por 

descobrimento, obtendo como produto final, um aparato de informações modificado com a 

introdução de novos significados.  

Em algumas situações pode ocorrer do aprendiz não possuir subsunçores. Neste caso, 

os chamados “organizadores prévios” serão usados quando o educando não possuir 

conhecimentos prévios adequados para a aquisição das novas informações. Assim, segundo 

Ausubel, Novak e Hanesian (1980), os organizadores prévios podem ser aplicados antes da 

tarefa potencialmente significativa, para complementar a lacuna existente entre o que o aluno 

já sabe e o que ele irá aprender, ou para oferecer um suporte de ideias que favoreça a retenção 

do novo material. 

Os organizadores segundo Moreira (2011), podem ser uma pergunta, uma situação-

problema, uma leitura de um texto, são vários os tipos que poderão ser manuseados. Para 

Ausubel, Novak e Hanesian (1980), os mesmos são divididos em organizador expositivo, 

ocorrendo quando a tarefa apresentada ao aluno é pouco familiar, servindo como ponte entre o 

que o aluno já sabe e o conhecimento que o aluno deveria possuir em sua estrutura cognitiva, 

para tornar o material aplicado potencialmente significativo.  

Em segundo caso, tem-se o organizador comparativo usado quando a tarefa apresentada 

ao educando é relativamente familiar, servindo então para conectar as ideias novas com as 

ideias já existentes e a diferenciá-las de outros subsunçores presentes na estrutura, mas que são 

diferentes e podem ser confundidos pelo educando no ato da aprendizagem (AUSUBEL, 

NOVAK E HANESIAN1980). 

Esses aparatos mencionados para possibilitar a ocorrência de uma aprendizagem 

significativa, só tornaram eficazes se o professor identificar antes da temática a ser abordada, 

se o aluno possuir conceitos prévios que nortearam a ligação com as informações a serem 

repassadas. 

 

3.1.3. Formas de aprendizagem significativa 

 

 Para auxiliar na compreensão das formas de aprendizagem significativa, é importante 

entender como está organizado o conhecimento na estrutura cognitiva, fato explicado pela 
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teoria da assimilação. Assim, como relata Ausubel, Novak e Hanesian (1980, p.57), a teoria da 

assimilação é definida quando uma “nova informação está relacionada aos aspectos relevantes, 

preexistentes na estrutura cognitiva e tanto a nova informação como a estrutura preexistente são 

modificados no processo”, ou seja as novas ideias serão integradas aos subsunçores existentes 

modificando e sendo ao mesmo tempo modificados. Esta pode ser representada pela 

esquematização da Figura 06. 

 

FIGURA 06: Visão esquemática de como ocorre a teoria da assimilação. 
Nova informação, 

Potencialmente 

significativa 

Relaciona e assimilada 

por 

Conceito subsunçor 

existente na estrutura 

cognitiva 

Produto interacional 

(subsunçor modificado) 

 

Fonte: Moreira e Masini (1982, p.17). 

 

Neste caso, segundo Ausubel há três formas de se aprender significativamente. A 

primeira delas, chamada de aprendizagem subordinada, ocorre quando os conceitos 

potencialmente significativos são relacionados com as ideias relevantes da estrutura cognitiva 

do indivíduo, adquirindo significado para o aprendiz. Em outras palavras, os conhecimentos 

prévios à medida que ocorre a interação, vão tornando-se mais estáveis, ambos os 

conhecimentos se modificam (MOREIRA, 2011). 

Como exemplo, suponha-se que um determinado aluno possua uma ideia do que venha 

a ser um corante, os novos conceitos do que seria um corante natural, corante artificial ou 

corante sintético serão facilmente, por meio de ancoragem e subordinação, ligada ao 

conhecimento inicial de corante, modificando e tornando, mais ricos e relevantes. Todo o 

processo de interação, onde a nova informação liga-se com os subsunçores existentes 

adquirindo significado, é denominado por Ausubel de aprendizagem subordinada. 

Por outro lado, se o aluno não possui conhecimentos prévios acerca do que seria um 

corante, deve-se então através de uma aprendizagem fazer com que o aluno note as semelhanças 

e as diferenças entre um corante natural, artificial ou sintético, para que esse estudo possibilite 

ao aluno chegar ao conceito de corante, por meio de um raciocínio indutivo, este tipo de 

aprendizagem nos levar, a denominação do segundo tipo de aprendizagem significativa, a 

superordenada. A mesma ocorre quando:  

 

[...] se aprende uma nova proposição inclusiva que condicionará o surgimento de 

várias outras ideias. A aprendizagem superordenada ocorre no curso do raciocínio ou 

quando o material apresentado é organizado indutivamente ou envolve a síntese de 

ideias compostas (AUSUBEL, NOVAK E HANESIAN 1980, p.49) 
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De acordo com Moreira (2011, p.37), a aprendizagem superordenada envolve 

“processos de abstração, indução, síntese, que levam a novos conhecimentos que passam a 

subordinar aqueles que lhes deram origem”. 

Todos os tipos de aprendizagem significativa dependem dos conhecimentos prévios, 

necessários para a interação com as novas ideias, conceitos ou proposições, na qual subsunçores 

específicos servirão de ancoradouro para a nova informação a ser adquirida. No entanto, na 

última aprendizagem, a combinatória, é necessário ao invés de subsunçores específicos um 

conhecimento bem mais amplo.  

É o caso em que, uma proposição potencialmente significativa, segundo Ausubel, 

Novak e Hanesian (1980, p.37), “não pode ser relacionada às ideias superordenadas nem às 

subordinadas na estrutura cognitiva do aluno, mas é relacionável a um conjunto de conteúdo 

relevantes a esta estrutura” ou seja, a nova informação necessita de um conteúdo mais amplo e 

não apenas de aspectos específicos preexistentes. Pode-se citar a aprendizagem de fórmulas 

químicas, isto é, para o seu entendimento é perceptível que o aluno possua informações, bem 

mais gerais da Química, e não apenas saberes específicos sobre a mesma (MOREIRA, 2011). 

Dessa forma, levando como base o contexto discutido será apresentado no tópico a 

seguir, uma proposta de metodologia com a utilização de SD para o ensino de Química, frisando 

uma aprendizagem dita por Ausubel como significativa. 

 

3.2. METODOLOGIA PARA O ENSINO DE QUÍMICA 

 

A disciplina de Química é uma ciência com características teóricas e experimentais, 

podendo ser utilizados em seu ensino diversas ferramentas, sejam elas contextuais ou práticas 

que despertam no aluno o interesse e a curiosidade científica pelo assunto. De acordo com 

Carvalho (2013), as estratégias de ensino elaboradas pelo professor devem conduzir o aluno a 

participação com o objeto em estudo, podendo observar, criticar, concluir, relacionar, 

diferenciar, conceituar e refletir sobre o mesmo.  

De forma geral, como expostos nos PCNEM a aprendizagem de Química no Ensino 

Médio devem proporcionar ao alunos a compreensão das “transformações químicas que 

ocorrem no mundo físico de forma abrangente e integrada e assim possam julgar com 

fundamentos as informações advindas da tradição cultural, da mídia e da própria escola, para 

tomar decisões autonomamente, enquanto indivíduos e cidadãos” (BRASIL, 2000, p. 31). 

Sendo assim, é necessário que o professor planeje o ensino, priorizando os conhecimentos 

prévios dos alunos, adquiridos ao longo da sua vida que poderão agora ser meios de ligação 
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para a nova informação. A Química pode então vir a ser um instrumento de ligação entre sala 

de aula e cotidiano do aluno. Os PCN preconizam que a: 

 
Química pode ser um instrumento da formação humana que amplia os horizontes 

culturais e a autonomia no exercício da cidadania, se o conhecimento químico for 

promovido como um dos meios de interpretar o mundo e intervir na realidade, se for 

apresentado como ciência, com seus conceitos, métodos e linguagens próprios, e 

como construção histórica, relacionada ao desenvolvimento tecnológico e aos muitos 

aspectos da vida em sociedade (BRASIL, 2002, p.87). 

  

Portanto, os professores juntamente com a escola, devem estar dispostos a introduzir em 

suas aulas metodologias que privilegiam a autonomia do aluno como personagem principal de 

sua aprendizagem. É imprescindível que o professor transmita um aprendizado que contribua 

para que o mesmo possa utilizar desse conhecimento adquirido em situações reais do seu 

cotidiano.  

Por conseguinte, são várias as estratégias de ensino que podem ser usadas nas aulas de 

Química. Dentre elas destacamos a utilização de sequência didáticas (SD), desenvolvidas com 

o objetivo de aferir ao final do estudo uma aprendizagem significativa, pode favorecer uma 

maior interação do aluno com o objeto em estudo.  

Um material cuja estrutura pode ser modificado ao longo da sua aplicação, levando em 

consideração a promoção da aprendizagem significativa dos alunos, pois aprender de forma 

significativa os conhecimentos da Química no Ensino Médio é uma recomendação dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) (BRASIL, 2002), ao enfatizar que a mera 

transmissão dos conteúdos ocasionar uma aprendizagem memorística. O ensino-aprendizagem 

da Química devem decorrer de atividades que estabeleçam ligações com o cotidiano do aluno, 

possibilitando um ensino em que o mesmo possa construir e se utilizar dos conhecimentos 

adquiridos em sala de aula. 

Para tanto, a Química não deve se resumir à mera transmissão de informações, mas 

ensinar de forma a desenvolver as competências e habilidades cognitivas e afetivas do aluno, 

permitindo-lhe a capacidade de tomar suas próprias decisões frente a problemáticas discutidas 

em sala de aula (BRASIL, 2000, p. 31). Nesse sentido a ideia de disciplina com conhecimentos 

prontos e acabados, deve ser desmistificado, o aluno é construtor do seu conhecimento, pode 

então opinar, discordar e tomar decisões autonomamente, enquanto cidadãos.  

Baseados nessas concepções a SD leva em consideração o aluno como centro e o 

professor como mediador, construindo uma série de aulas baseadas nos subsunçores do 

aprendiz, para que ao final o mesmo possa enxergar sua evolução em termos conceituais, 

frisando suas dificuldades e avanços diante do objeto em estudo. 
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3.2.1 Sequência didática com o uso da experimentação  

 

Dentre inúmeras ferramentas de ensino disponibilizadas na literatura, podemos destacar 

a SD, uma estratégia de ensino que pode ser utilizada na disciplina de Química, abordando uma 

sequência de atividades teóricas e experimentais com potencial instrumento motivador para o 

aluno, já que possibilita uma participação mais efetiva nas aulas. 

Sobre esta estratégia de ensino Zabala (1998, apud Sarmento et al., 2013, p. 575), 

entende por “sequência didática”, como “um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e 

articuladas para a realização de certos objetivos educacionais, que têm um princípio e um fim 

conhecidos tanto pelos professores como pelos alunos”. Numa SD pode-se utilizar ferramentas 

de leituras, trabalhos em conjunto, vídeos, experimentos, permitindo a consolidação dos 

conhecimentos em fase de construção e outras abstenções que serão adquiridas 

progressivamente, pois a organização da sequência, leva em consideração os conhecimentos 

prévios dos alunos acerca do tema proposto (BRASIL, 2012). 

Baseadas nessas características alguns autores, dispuseram em suas aulas, metodologias 

utilizando a SD, podemos citar como exemplo, os autores Silva et al (2017), aplicaram esta 

ferramenta em uma turma de Educação de Jovens e Adultos (EJA), com o objetivo de analisar 

as contribuições advindas de seu uso, fundamentada na resolução de problemas, atividades 

investigativas e experimentais, articulada a produção de mapas conceituais. Como resultado os 

autores perceberam um maior aprendizado nos conhecimentos de Química propostos para 

estudo, revelando-se como estratégia relevante para o ensino de Ciências. 

Os autores Lima et al (2017) também utilizaram a SD como forma de aprendizagem das 

funções orgânica e sua relação com as plantas medicinais baseada numa aprendizagem 

significativa, ao final da prática o mapa conceitual foi aplicado como método avaliativo, 

constatando que uso dessa ferramenta constituiu uma estratégia eficiente no ensino da temática 

abordada. 

Dentre outros autores destacamos, Espanhol e Hussein (2017), ao produzirem uma SD 

com o objetivo de auxiliar os professores no ensino da temática de ligações químicas para os 

aluno do 1ª ano do ensino médio. Partindo desses exemplos, esta ferramenta metodológica aqui 

discutida, baseia se em aulas teóricas e experimentais. Uma SD com aulas experimentais pode 

apresentar um amplo potencial ao direcionar os alunos a se utilizar de suas habilidades 

cognitivas, isto porque aulas práticas motivam os alunos a aprender (GAMELEIRA, 2017). 

Para Fonseca e Soares (2016), é de suma importância desenvolver esse tipo de aula com os 

alunos: 
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(...) para que o mesmo possa explorar suas potencialidades, bem como aliar 

suas habilidades ao que está aprendendo. Precisamos pensar em formar 

estudantes que tenham prazer pela pesquisa, pela observação de fatos e que 
busquem na experimentação as conclusões de suas hipóteses. Assim sendo, 

teremos a formação de indivíduos que se preocupem com seu meio em que 

vive e que busque alternativas para melhorá-lo (WANDER e ASSIS, 2016, p. 

4). 
 

Nesse sentido, a experimentação faz com que o estudante torne-se mais participativo, 

instigando a ancoragem entre a prática e suas habilidades, resultando numa expansão do seu 

raciocínio lógico. Por isso, o professor necessita proporcionar uma participação ativa do aluno, 

que por sua vez, deve se sentir motivado e predisposto a pôr em campo suas ideias e hipóteses 

relacionadas ao problema estudado. O educador não pode possuir uma visão tradicional da 

experimentação, como forma de validar teorias onde a participação do discente se resume a 

receber meras instruções, executando o experimento mecanicamente, mais permitir a interação, 

para que de forma dinâmica e dialógica ocorra o estímulo de questionamento de investigação 

(GAMELEIRA, 2017). 

A manipulação dos procedimentos experimentais deve gerar no aluno uma capacidade 

em fazê-lo relacionar ou até aplicar em situações corriqueiras de seu dia a dia, na ancoragem 

dinâmica entre os conceitos químicos e seu cotidiano, tornando a aula o mais próxima possível 

com sua vivência diária. 

Diante do exposto, a SD com aulas experimentais, seria uma estratégia onde os alunos 

trabalharão em equipe, favorecendo o diálogo, a exposição de dúvidas, e uma maior facilidade 

na compreensão do assunto e na aprendizagem do mesmo pelos aluno. 

 

3.3. A AVALIAÇÃO DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA NA PERSPECTIVA FORMATIVA 

 

Um dos elementos de maior relação amigável ou não entre professor e aluno são as 

avaliações. Um artifício muito discutido devido à sua estrutura e resultados adquiridos, que 

viabilizam a interpretação de conhecimentos e as supostas dificuldades de seus alunos, para 

serem transmitidas a sua família, escola e sociedade (CASTRO e CARVALHO, 2006). 

Um instrumento que traz em seu contexto dificuldades, resultante de uma tradição que 

dispõe sempre dos mesmos procedimentos, avaliações escritas, orais ou práticas aplicadas 

durante todo um ano, com a suposta finalidade de aferir o aprendizado do aluno, não se valendo 

de meios que ocasionem em resultados, mais significativos ao que se pretende verificar 

(CASTRO E CARVALHO, 2006).  
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Baseados nessa tradição, o ambiente escolar exige em seu currículo avaliações que irão 

medir o grau de conhecimento fundamentado no “sabe ou não sabe”, estimulando em sala de 

aula a aprendizagem mecânica e não construtivista (MOREIRA, 2013). A avaliação é vista, 

como classificatória e excludente, para a escola as notas estimarão a aprendizagem do aluno, 

além de servir como uma forma de manter, a ordem, o respeito e a disciplina. Enquanto para os 

alunos a mesma tem apenas a condição de disponibilizar para seu currículo e familiares, uma 

aprovação ou reprovação (MORAES, 2011). 

Castro e Carvalho (2006) citam duas concepções pedagógicas no que tange os objetivos 

da avaliação: de um lado um exame que busca estimar o grau de conhecimento, sem levar em 

consideração a heterogeneidade, necessidades, interesses e capacidades individuais, a avaliação 

se resume a um sistema fechado. Por outro lado, um método avaliativo onde o centro é o aluno, 

priorizando seus níveis cognitivos, seus conhecimentos prévios, motivações, pontos 

importantes quando o interesse é medir o grau de conhecimento adquirido diante de um 

respectivo tema. Entre as duas concepções há um abismo, onde um lado está uma avaliação 

fechada (aferidora de resultado) e do outro, um exame com o intuito de melhorar o aprendizado, 

sua transmissão e as relações sociais dos alunos com a escola. 

Nesse contexto, buscou-se abordar uma avaliação para a utilização de SD no ensino de 

conteúdos da Química, de modo a gerar dados que evidenciam uma aprendizagem significativa 

ao final de toda temática. Ancorado com essas ideias, uma das possibilidades é a produção de 

mapas conceituais avaliados formativamente, cujo objetivo seja fornecer ao educador uma 

visão qualitativa do avanço no aprendizado do aluno,  

Uma avaliação formativa não pode ser entendida como um instrumento de aferição de 

conhecimento, estimando o que supostamente o aluno aprendeu, mas, assumir a função de 

colaboradora, demonstrando ao professor informações qualitativas sobre a aprendizagem e o 

desenvolvimento educacional do seu aluno (MORAES, 2011). 

Assim, segundo Moraes (2011), um objetivo deste tipo de avaliação é regular a 

aprendizagem do aluno, além de possibilitar ao professor corrigir eventuais falhas no seu 

processo de ensino e aprendizagem, possibilitando ao aluno uma forma de sanar seus erros e 

evidenciar seus progressos. O educador pode analisar os pontos positivos e negativos da 

elaboração e aplicação da SD, sendo informado dos resultados do seu trabalho pedagógico, 

enquanto que os alunos enxergarão seus erros, dificuldades e avanços alcançados em sua 

aprendizagem (Hadji, 2001 apud Moraes, 2011, p. 240). 

Portanto, avaliar o aluno formativamente é encontrar no erro “uma fonte informacional, 

bem como perceber que a partir dele é fundamental conceber e implementar intervenções que 
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propiciem a regulação do ensino e a autorregulação da aprendizagem, contribuindo para a 

evolução do aluno na apropriação dos conhecimentos” (LOPES et al, 2016, p.9), é 

comprometer-se com uma prática, que permita ao aluno criar condições que melhorem o seu 

sucesso escolar. Por isso, o ato de avaliar implica elaborar avaliações que possam mapear, o 

conhecimento já adquirido pelo aluno e aqueles em processo de construção, além disso o 

processo de ensino deve ser flexível, adaptável às dificuldades de aprendizagem do aluno, e 

determinante para modificação da metodologia de ensino, a fim de se obter um melhor 

rendimento da aprendizagem (LOPES, 2007).  

Para melhor entendimento da avaliação aqui proposta, será disposto no tópico a seguir, 

informações sobre os mapas conceituais como possível ferramenta de avaliação. 

 

3.3.1. Os mapas conceituais como forma de avaliação formativa na aprendizagem 

significativa 

  

Os mapas conceituais foram propostos inicialmente por Joseph Novak em meados do 

ano 1970. São diagramas que buscam refletir relações entre conceitos de um determinado corpo 

de conhecimento ou de parte dele. Cumpre ressaltar que este pode ser vinculado num modelo 

hierárquico, inter-relacionando ideias. No entanto, essa forma de estruturação não 

necessariamente necessita seguir este tipo de hierarquia, mas deve estar claro no mapa, quais 

os conceitos mais abrangente e menos específicos (MOREIRA, 2011). 

Para melhor compreensão desta ferramenta, dispomos na Figura 07, um mapa conceitual 

que internaliza alguns pontos discutidos neste tópico. Em seu formato estrutural, os mapas 

conceituais podem ser construídos em uma, duas ou mais dimensões. Os mapas 

unidimensionais apresentam listas de conceitos organizados vertical e linearmente, enquanto 

que os mapas bidimensionais apresentam uma explanação bem mais ampla do assunto ou da 

abordagem a serem aferidos, podendo possuir disposições vertical e horizontal, ambos possuem 

os conhecimentos mais inclusivos e gerais em sua parte superior e os conceitos específicos em 

sua base inferior (MOREIRA, 2006).  
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FIGURA 07: Mapa conceitual como ferramenta avaliativa 

 
Fonte: Elaborada pelo autor (2019). 

 

Dessa forma, é importante destacar, de acordo com as palavras de Moreira (2011), que 

não há regras fixas para a produção de mapas conceituais, sua elaboração subjazem evidenciar 

a aprendizagem do aluno, retratado através da representação gráfica dos conceitos e suas 

supostas relações, expostos na estrutura do mapa conceitual produzidos pelos mesmos. Para o 

autor, o professor deve ser um instrutor, na construção dos mapas, ao apresentar que não existe 

um mapa “correto”, possibilitando a sua elaboração, para que o aprendiz possa integrar, 

reconciliar e diferenciar conceitos.  

Como ferramenta pedagógica, os mapas conceituais podem ser usados como recurso de 

aprendizagem, técnica, didática ou como meio de avaliação (FIGURA: 07), podendo revelar a 

ocorrência de uma aprendizagem significativa, através da análise da diferenciação progressiva 

e da reconciliação integrativa (MOREIRA, 2010). O mesmo ainda pode ser usado como uma 

ferramenta de uma avaliação formativa, ao fornecer para o professor dados qualitativos sobre 

os conhecimentos adquiridos pelo aluno e o que ainda está por ser aprendido (LOPES et al, 

2016). 

Ao ser aplicado como método avaliativo, o uso dos mapas conceituais busca:  

 

(...) analisar a elaboração da estrutura cognitiva do aprendiz: como ele organiza, 

hierarquiza, integra e relaciona os conceitos explorados durante o estudo de uma 

unidade didática, expondo os eventuais indícios de ocorrência da assimilação 

significativa da informação, evidencia o grau de relação que ele estabelece 
mentalmente entre os conceitos pertinentes a um campo de conhecimento. Tais 
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relações são categorizadas por Ausubel como: diferenciação progressiva e 

reconciliação integrativa. (LIMA ET AL., 2017, p.39). 

 

Os mapas conceituais expõem a organização das informações sobre um determinado 

conjunto de conceito. Portanto, através de uma análise qualitativa, o professor analisa o mapa 

conceitual produzido e apresentado pelo aluno, buscando pontos que exponham o entendimento 

acerca do tema em estudo. Ao evidenciar uma aprendizagem significativa, a ferramenta irá 

expor alterações nos subsunçores presentes na estrutura cognitiva, ao mostrar uma mudança 

dos conhecimentos preexistentes e os novos repassados, além das suas supostas ligações. 

Vale ressaltar que não existe apenas um mapa conceitual correto, existem inúmeras 

maneiras de representar um conceito. Quando utilizados como ferramenta avaliativa formativa, 

apresentam as seguintes características: 

 

            (a)promover feedbacks frequentes e de alta qualidade que ativam os processos 

cognitivos e metacognitivos dos educandos; (b) possibilitar a regulação do ensino 

e a consequente promoção de variabilidade didática; (c) situar o erro como etapa 
do processo de aprendizagem, rompendo com a dicotomia saber/não saber e 

favorecendo a edificação de pontes entre o que se considera importante ensinar e 

o que é possível aprender; (d) ampliar o envolvimento do educando com a gestão 

de seus percursos de aprendizagem, melhorando sua autoestima e ampliando sua 

motivação; e, (e) favorecer a autorregulação da aprendizagem, gerando condições 

para os alunos se responsabilizarem progressivamente pelas suas aprendizagens 

(SOUZA E BORUCHOVITCH, 2010, p. 802) 

 

 O seu objetivo não se restringe a nota, mas ao avanço nos processos cognitivos do aluno, 

analisando se a metodologia adotada para determinada temática, alcançou os objetivos 

esperados, fazendo com que o aluno melhore seu desempenho, afinal o que se espera de uma 

avaliação formativa é assegurar que o aluno aprenda e se desenvolva. 

Na avaliação com mapas conceituais, o objetivo é avaliar formativamente o que o 

aprendiz já sabe, em termos de construções conceituais, ou seja, “como ele estrutura, 

hierarquiza, diferencia, relaciona, discrimina, integra, conceitos de uma determinada unidade 

de estudo, tópico, disciplina, etc.” (MOREIRA, 2006, p.19). É comprometer-se com o percurso 

metodológico, possibilitando que o aluno avance ou amplie sua compreensão sobre um dado 

conteúdo, enriquecendo seus conhecimentos prévios, superando as dificuldades encontrados 

nesse percurso (SOUZA e BORUCHOVITCH, 2010). 

 Portando, uma avaliação para diagnosticar se houve uma aprendizagem significativa, 

depende da ancoragem dos novos conhecimentos ao prévios, dessa maneira, este tipo de 

avaliação deve permitir que o aluno reveja seus conhecimentos, expondo seus saberes, 
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justificando suas respostas, tolerando que o mesmo possa refazer as tarefas de aprendizagem, 

se for assim necessário (MOREIRA, 2013). 
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CAPÍTULO 4: METODOLOGIA 

 

No presente capítulo descreve-se todas as etapas da construção da proposta didática. 

Nele consta a tipologia e a natureza da pesquisa deste trabalho, as ferramentas utilizadas para 

eleger o corpus da pesquisa e os critérios empregados para a busca de resultados. Destacamos 

os procedimentos baseados na teoria da aprendizagem significativa de David Paul Ausubel 

direcionados para uma avaliação formativa com o uso de mapas conceituais. 

 

4.1. ASPECTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

 

A presente pesquisa traz uma proposta de SD para o ensino de Química, utilizando o 

urucum e açafrão como instrumentos para a aprendizagem sobre funções oxigenada e 

indicadores ácido base, de modo a diminuir ou sanar o insucesso de alunos na avaliação 

realizada pela professora regente desta pesquisa, bem como, reforçar o conhecimento adquirido 

pelos alunos que obtiveram êxito. Tal avaliação, visava aferir o conhecimento dos alunos de 

duas turmas de 3º ano do ensino médio, sobre funções orgânicas após uma série de aulas teóricas 

e práticas.  

Uma vez conhecida a metodologia aplicada pela professora regente e, tendo acesso ao 

resultado da avaliação, foi identificado qual das duas turmas obtiveram menor rendimento, para 

atuarmos de modo eficaz através do uso de outra metodologia focada em atividades 

experimentais, tendo como fundamento a avaliação formativa e levando em consideração a 

aprendizagem significativa.  

Para atingirmos nossos objetivos, foi aplicado a SD aqui proposta, onde os alunos foram 

os principais agentes responsáveis pela realização das práticas experimentais, ao passo que o 

pesquisador e a professora regente realizavam intervenções durante a realização da mesma, 

levando ao ambiente escolar nas aulas de Química, métodos e ferramentas que utilizam 

elementos e situações do convívio social do aluno, mantendo contato direto com o ambiente e 

objeto de estudo.  

Após esta etapa, solicitou-se aos alunos a elaboração de mapas conceituais envolvendo 

todo o conteúdo abordado, a fim de averiguar os conhecimentos adquiridos ao longo da SD. 

Todas as etapas desta pesquisa estão esquematizadas no Figura 08. 
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FIGURA 08: Etapas da pesquisa 

 
Fonte: Elaborada pelo autor (2019). 

 

É importante ressaltar que ao todo foram necessárias 19 aulas para a aplicação da 

pesquisa, divididas da seguinte forma: 6 aulas para a observação das turmas, 1 aula para 

aplicação do questionário, 2 aulas para lecionar a aula contextualizada, 4 aulas para o primeiro 

experimento de extração e análise cromatográfica, 2 aulas para o segundo experimento de ácido 

base, 2 para apresentação dos experimentos pelos alunos e 2 aulas para a produção dos mapas 

conceituais. 

Diante disso, a pesquisa é caracterizada como sendo qualitativa, conforme os 

apontamentos de Bogdan e Biklen (1994): 

1º os dados são retirados diretamente do ambiente natural, sendo o investigador o 

instrumento principal;  

2º a investigação qualitativa é essencialmente descritiva;  

3º na investigação dá-se maior importância ao processo ao invés do resultado final;  

4ª os dados são analisados de forma indutiva;  

5º o significado tem um destaque importante na pesquisa qualitativa.  

Alguns dos pontos citados podem ser mais evidentes que outros em algum momento, 

como bem frisam Bogdan e Biklen (1994), o que não descaracterizará tal pesquisa. Assim, a 

pesquisa qualitativa trata-se “assim, de uma ocasião privilegiada, reunindo o pensamento e a 

ação de uma pessoa, ou de um grupo, no esforço de elaborar o conhecimento de aspectos da 

realidade que deverão servir para a composição de soluções propostas aos seus problemas” 

(LÜDKE e ANDRÉ, 1989, p.02). 

Quanto aos objetivos gerais, o estudo se caracteriza como “explicativo”. Para Gil (2008) 

a finalidade é identificar quais os fatores que contribuíram para a ocorrência dos fenômenos, é 

um dos métodos que investiga a realidade dos fatos, ao se deter a questionamentos de 

investigação, da razão e do porquê das coisas. 

 Ao intervir diretamente na realidade ao qual deseja realizar a pesquisa, a proposta é 

então delimitada como pesquisa-ação, pois exige uma participação direta do pesquisador com 

o ambiente e as pessoas envolvidas na pesquisa, adquirindo uma postura ativa no estudo e 
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acompanhamento do problema. O pesquisador deve se ater aos dados encontrados de forma a 

estar tomando os cuidados necessários, para que haja reciprocidades por parte dos sujeitos 

envolvidos, possibilitando ao final do processo propostas de soluções para os problemas 

diagnosticados ou para a resolução dos fatos ao qual se deseja aferir na investigação 

(THIOLLENT, 2011). 

 

4.2. SUJEITOS E UNIVERSO DE ESTUDO DA PESQUISA  

 

A pesquisa foi realizada com uma turma de 3° ano do Ensino Médio composta por 39 

alunos de uma escola pública do alto oeste potiguar. A escola atende cerca de 451 alunos no 

ensino médio, oriundas de cidades circunvizinhas, funcionando em regime integral. 

A escolha dos participantes foi efetuada por estarem cursando o 3° ano, situação que 

permite a aprendizagem da química orgânica de acordo com os parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN+), são dispostos nessa serie o “estudo dos compostos orgânicos de origem 

vegetal e animal como fontes de recursos necessários à sobrevivência humana: suas 

composições, propriedades, funções, transformações e usos”, além do estudo dos ácidos e 

bases. Uma segunda justificativa foi ocasionada pela realização de uma prova elaborada pela 

professora regente desta pesquisa, o que possibilitou entre as duas turmas do 3° ano selecionar 

a que obteve um menor rendimento.  

 

4.3. INSTRUMENTOS DE COLETA E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Como instrumento de coleta de dados dessa primeira etapa tem-se: a observação das 

aulas ministradas pela professora regente da disciplina e os resultados da avaliação analisados 

e interpretados pela mesma professora, o que possibilitou identificar qual das turmas obteve 

maior índice de insucesso escolar. O levantamento dessas informações, serviram de suporte 

para a aplicação da SD. No que tange a observação como fonte de dados para a pesquisa, Lüdke 

e André (1986) enfatizam que nas abordagens qualitativas, a observação possibilita ao 

pesquisador um contato pessoal e direto com o fenômeno pesquisado, pelo qual poderá explorar 

os seus conhecimentos e experiências pessoais, como ferramenta de análise, no processo de 

interpretação dos dados adquiridos. 

Na sequência, após a seleção da turma, realizou-se a aplicação de um questionário 

(APÊNDICE I), objetivando verificar os conhecimentos já existentes na estrutura cognitiva do 

aluno, acerca da temática corantes e ácido base. Um dado de fundamental importância, já que 
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a ocorrência de uma aprendizagem significativa só poderá ser efetuado, se o aluno possuir 

subsunçores necessários para a efetivação de sua aprendizagem (AUSUBEL, NOVAK E 

HANESIAN, 1980). 

Por último, a produção dos mapas conceituais pelos estudantes, foi usado como uma 

ferramenta da avaliação formativa, para a análise de ocorrência de uma aprendizagem 

significativa, pois segundo conceitua Moreira (2011, p. 129), os mapas conceituais são 

“basicamente uma técnica não tradicional de avaliação que busca informações sobre os 

significados e relações significativas entre conceitos-chave da matéria de ensino segundo o 

ponto de vista do aluno”, sua estrutura traz dados qualitativos da mudança ocorrida nos 

conhecimentos prévios ao longo de processo da pesquisa. 

 Os mapas conceituais produzidos foram analisados de forma qualitativa, em 

conformidade com o proposto por Novak e Gowin (1984, apud Lima 2017), levando em 

consideração: Hierarquização/Abrangência relativa dos conceitos; Proposições/Número de 

conceitos e relações válidas; Ligação/Diferenciação Progressiva (conceitos mais gerais incluem 

os mais específicos), e Reconciliação Integrativa (relações cruzadas ou transversais entre 

conceitos). De forma mais detalhada, Novak (1984) em seu livro “Aprender a aprender” 

apresenta os pontos que devem ser levados em consideração, na compreensão e interpretação 

dos dados, expostos nos mapas conceituais (Quadro 04). 

 

QUADRO 04: Critérios de classificação dos mapas conceptuais 
1. 

 

Proposições. A relação de significado entre dois conceitos é indicada pela linha que os une e pela(s) 

palavra(s) de ligação correspondentes? A relação é válida? 

 

 

2. 

Hierarquia. O mapa revela uma hierarquia? Cada um dos conceitos subordinados é mais específico e 

menos geral que o conceito descrito por cima dele (do ponto de vista do contexto no qual se constrói o 

mapa conceptual)? 

 
 

3. 

Ligações cruzadas. O mapa revela ligações significativas entre um segmento da hierarquia conceptual e 
outro segmento? Será que a relação que se mostra é significativa e válida? 

Fonte: adaptado de Novak, 1984, p.52. 

 

Dessa forma, segundo os dados expostos no Quadro 04, as produções serão analisadas 

buscando evidências de uma ancoragem entre os conhecimentos já existentes e os adquiridos 

ao longo da SD, comprovando através da análise a ocorrência de uma aprendizagem 

significativa dos conceitos estudados. 
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4.4. PROPOSTAS DE ATIVIDADES DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 

Uma vez estabelecido o sujeito do universo de estudo, as atividades da SD foram 

realizadas em seis encontros subsequentes na ordem esquematizada na Figura 09. A seguir, 

discutiremos sobre cada um destes momentos 

FIGURA 09: Encontros da sequência didática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2019). 

4.4.1. 1º Encontro: Aplicação do questionário 

  

De início, foi aplicado um questionário (APÊNDICE I), com objetivo de averiguar quais 

os conhecimentos prévios dos discentes em relação a temática que seria abordada na pesquisa. A 

análise dos conhecimentos prévios do educando, possibilitou a aplicação da SD, visto que a 

construção do conhecimento de acordo a Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel, só 

será efetivada se o aluno possuir subsunçores, que norteiam a ligação dos conhecimentos 

preexistentes e os novos respaldados pelo educador. 

 

4.4.2. 2º Encontro: Aula contextualizada 

 

 Para auxiliar os alunos no tema proposto na pesquisa, foi discutido nesta aula um texto 

de Barros e Barros (2010), intitulado “Desde quando e por que o homem usa corantes nos 

alimentos?” (APÊNDICE II). O texto contém discussões sobre: a influência da cor na escolha 
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de uma alimento, de onde eram retirados os corantes naturais e o surgimento dos corantes 

artificiais.  

 A aula lecionada teve ainda a apresentação e discussão de um slide com informações 

sobre as funcionalidades de um corante, quando adicionado em produtos alimentícios, além de 

trazer em seu contexto as principais características gerais e químicas do urucum e açafrão, tendo 

como desígnio demonstrar para os alunos as características gerais das plantas. Toda essa 

abordagem serviu de introdução para uma melhor compreensão da temática abordada na 

aplicação.  

 

4.4.3. 3º Encontro, 4º Encontro, 5º Encontro: Propostas de experimentos da SD    

 

Devido à falta de um laboratório físico, foram utilizados materiais de fácil acesso e de 

baixo custo para oportunizar aos alunos a reprodução do experimento em seu ambiente familiar. 

Durante a execução dos experimentos, os alunos foram divididos em grupos de 4 ou 5 

componentes, privilegiando o diálogo aluno e professor, com o objetivo de estimular o 

aparecimento de perguntas e posicionamentos de ideias. 

O primeiro experimento da SD executado (3º Encontro), denominado de “experimento 

de extração e análise das estruturas”, teve como ênfase os seguintes objetivos: Realizar a 

extração dos corantes presentes nas plantas com solvente orgânico, para mediante estudo 

cromatográfico das amostras obtidas; Estudar as funções oxigenadas por meio da análise das 

estruturas das plantas de urucum e açafrão. Para a execução desta atividade foi necessário 

conhecimentos sobre: as propriedades químicas dos corantes, e os métodos de extração e 

separação de misturas. 

Na realização da primeira etapa do experimento foram utilizadas sementes de urucum, 

raízes de açafrão e o solvente etanol (vendido em posto de combustível). As amostras foram 

coletadas num sítio da cidade vizinha a qual reside o pesquisador. Antes de iniciar os 

procedimentos foram retornados alguns conceitos e informações repassados na aula 

contextualizada. Logo após, foram realizadas as extrações dos corantes presentes das plantas 

citadas.  

Cada grupo seguindo as instruções do roteiro experimental, preparam as amostras de 

acordo com o (APÊNDICE III), deixando as quantidades solicitadas de sementes de urucum e 

raiz de açafrão em repouso no solvente etanol no período de 24hs. Na sequência, no dia 

consecutivo as amostras foram filtradas e realizadas as análises cromatográficas com o líquido 

obtido da extração. 
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Devido ao tempo da realização e discussão do experimento, a segunda etapa da aula que 

constava em uma atividade de análise das estruturas dos corantes presentes nas plantas 

(APÊNDICE IV), foi deslocada para a aula do dia seguinte. Cada aluno analisou as estruturas 

identificando as informações (funções oxigenadas, fórmula molecular, radicais presentes e 

número de carbonos terciários), a qual se pedia a questão. 

O segundo experimento (APÊNDICE V) da SD (4º Encontro), denominado de 

“experimento de indicador ácido base”, teve como objetivo a compreensão dos indicadores 

ácido base. Na realização desta etapa, eram necessários os conhecimentos prévios acerca dos 

ácidos e bases e das substâncias voláteis e não voláteis. 

Ao iniciar o procedimento, os alunos produziram tintas a partir do pó de açafrão e do 

urucum. Misturando os respetivos componentes em água até obter a consistência desejada. Com 

o material já produzido, foram pintadas diferentes folhas de papel ofício. Após a secagem do 

papel, os estudantes utilizaram um pincel molhado com uma solução feita com amoníaco e 

outra com bicarbonato de sódio, para escreverem no mesmo algo que quisessem. 

Subsequentemente, observaram uma mudança de tonalidade, a saber, a escrita com amoníaco 

na folha, após alguns segundos desaparecia, enquanto a com bicarbonato de sódio, permanecia 

fixada na folha. 

Dando continuidade ao roteiro experimental (APÊNDICE V), os discentes adicionaram 

em diferentes copos descartáveis álcool, vinagre, água sanitária, bicarbonato de sódio 

dissolvido em água e suco de limão. Logo após, utilizaram a mistura de pó de açafrão em água 

e adicionaram algumas gotas nos respectivos copos com as amostras. Observaram as mudanças 

de cor, expondo à pesquisadora, as possíveis explicações. 

Ao final da prática foi proposto aos alunos a elaboração para a aula seguinte de práticas 

experimentais (5º Encontro), que abordassem o tema corantes, envolvendo o estudo das funções 

oxigenadas e indicadores ácido base. A realização desta atividade ocorreu em duas aulas, 

seguindo a divisão dos grupos anteriores. Os experimentos levaram como base os 

conhecimentos obtidos durante as etapas da aplicação da SD. 

  

4.4.4. 6º Encontro: Atividade avaliativa: produção dos mapas conceituais 

 

Esta etapa foi executada em duas aulas. Sendo os alunos distribuídos em duplas para 

melhor análise dos resultados. No primeiro encontro, o professor pesquisador explicou aos 

alunos como produzir os mapas conceituais, uma atividade que teve como intenção conhecer o 

nível de aprendizagem dos mesmos. Para tal, os dados foram analisados de forma qualitativa, 
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buscando evidências de uma evolução de seus subsunçores, no que tange os conteúdos 

repassados. 
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CAPÍTULO 5: RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo são apresentados os dados coletados da aplicação da proposta desta 

dissertação. Também traz relatos das observações realizadas nas aulas da professora regente; 

os resultados obtidos com o questionário acerca dos conhecimentos prévios sobre a temática 

abordada; as intervenções e discussões sobre a realização das atividades experimentais 

realizadas pelos alunos; e, por fim, os resultados alcançados com a avaliação através dos mapas 

conceituais. As etapas citadas foram analisadas de forma qualitativa, considerando as 

observações e os resultados obtidos através de discussões baseadas, exclusivamente, no 

referencial teórico da referida pesquisa. 

 

 5.1. PRIMEIRO CONTATO COM A TURMA 

 

Foram observadas as aulas ministradas pela professora regente, durante as duas semanas 

que antecederam o dia da aplicação da avaliação de duas turmas do 3º ano do ensino médio, 

denominadas 3ª A e 3ª B (ressaltando que anterior a observação, foi solicitado aos pais, a sua 

assinatura no termo de consentimento, Anexo II, permitindo aos alunos a participação na 

pesquisa), sendo a primeira composta por 41 alunos e a segunda por 39 alunos. A etapa de 

observações foi fundamental para conhecimento dos métodos trabalhados pela professora para 

melhor pensarmos nas etapas seguintes. Na ocasião, a professora regente ensinava, às duas 

turmas, o conteúdo “funções orgânicas”. Vale ressaltar que o 3ª B foi contemplado com aulas 

teóricas e práticas, enquanto que o 3ª A apenas com aulas teóricas. 

Na abordagem do conteúdo de aminas, foram utilizados como instrumento de ensino, o 

livro didático adotado pela escola e as listas de exercícios elaboradas pela própria professora 

regente, que também explicava o assunto dispondo na lousa, exemplos de substâncias para que 

os alunos pudessem identificar os nomes das estruturas e as possíveis funções oxigenadas 

presentes nas mesmas. Já nas aulas práticas, foram utilizados materiais acessíveis aos alunos, 

como exemplo, ameixas, jujubas e palitos de dentes, na construção da estrutura química de 

algumas substâncias, para a identificação de grupos funcionais. 

 Num dos encontros com as turmas, foi realizada uma atividade extra que abordava 

sobre a nomenclatura de alguns compostos, a identificação dos grupos funcionais de algumas 

funções orgânicas, e por último, uma que requeria uma pesquisa sobre as propriedades físicas 

dos grupos funcionais aldeídos e cetonas.  
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Posteriormente, foi estudado sobre os hidrocarbonetos, álcool, aldeído, cetona e os 

ácidos carboxílicos, com a utilização de exemplos, também dispostos em lousa, e sempre 

cedendo espaço para as dúvidas apresentadas pelos alunos.  Além da aplicação da prova que 

serviu como ponto chave para escolha da turma. 

De acordo com os dados fornecidos pela professora, o 3° B obteve menor rendimento, 

após o resultado final da prova. Com esta informação em mãos, deu-se início à aplicação da SD 

composta por aulas teóricas e experimentais, a fim de despertar nos alunos, ao longo das aulas 

um interesse em aplicar seus conhecimentos, de modo a possibilitar uma aprendizagem 

significativa dos conteúdos.  

   

5.1.1. Conhecimentos prévios dos alunos 

 

Nas pesquisas que buscam oportunizar uma aprendizagem significativa é essencial 

tomar posse das percepções dos sujeitos sobre o objeto e/ou temática abordada na pesquisa. É 

imprescindível que os alunos exponham os seus entendimentos prévios sobre o tema, para que 

o pesquisador analise de forma segura os resultados alcançados.  

Nessa perspectiva, buscou-se através do questionário conhecer as ideias preexistentes 

relacionadas ao tema. O questionário era constituído por 6 questões relacionados a temática 

corantes e indicadores ácido base. Dos 39 alunos da turma, 30 responderam às perguntas. As 

respostas ao questionário foram analisadas considerando três possibilidades: resposta completa, 

resposta incompleta e resposta equivocada. O Gráfico 01 apresenta as respostas dos alunos a 

partir da segunda questão.  

 

Gráfico 01: Resultados do questionário aplicado 

 
Fonte: própria do autor (2019). 
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Nas questões 2 e 3, os alunos deveriam identificar os corantes naturais e industrializados 

consumidos em seu dia a dia e defini-los. Na questão 2, observa-se que 19 dos estudantes 

(GRÁFICO: 02), acertaram completamente, 11 apresentaram respostas equivocadas. Algumas 

das respostas estão apresentadas no Quadro 05. 

 

Quadro 05: Respostas dos alunos para a questão 2 
RESPOSTAS COMPLETAS RESPOSTAS INCOMPLETAS 

 “Naturais: frutas e vegetais. Industrializados: sorvete, 

doces, massas” 

 “Gelatina, frutas como maçã, cenoura, beterraba” 

 “Naturais: banana, maçã, sucos naturais. 

Industrializados: todinho, refrigerante” 

 “Frutas, Danone, verduras, refrigerante” 

 “Naturais: manga, abacate, colorau. Industrializados: 

balas, xilito, refrigerante e etc.” 

“Cenoura, beterraba, tomate, dindin, alface, 

refrigerante etc”. 

Fonte: própria do autor (2019). 

 

A partir das respostas é possível notar que os alunos possuem a noção de alimentos que 

possuem algum tipo de coloração, seja natural ou artificial, caracterizaram frutas e vegetais 

como alimentos coloridos naturais, enquanto consideram alimentos industrializados 

refrigerantes, doces e sorvetes. No entanto, alguns ainda não conseguem identificar os 

alimentos aos quais foram adicionados corante, daqueles que já possuem sua cor natural. 

Com o objetivo de fortalecer a pergunta anterior, foi questionado sobre o que seria um 

corante. Esperava-se que os discentes possuíssem noções básicas sobre a funcionalidade deste 

produto nos alimentos. Das 30 respostas, 17 estudantes responderam de forma completa, 11 de 

forma incompleta e 2 apresentaram respostas equivocadas. Como visto em alguns exemplos no 

Quadro 06. 

 

Quadro 06: Respostas dos alunos para a questão 3 
RESPOSTAS COMPLETAS RESPOSTAS INCOMPLETAS RESPOSTAS EQUIVOCADA 

“Um determinado pigmento que 

pode mudar a coloração de 

determinadas substâncias” 

“Na minha concepção corante é 

aquilo que são colocados em 

produtos para dar cor e também 

gosto” 

“Substância que dar gosto a um 

alimento” 

“Uma substância que é usada para 
dar cor a um alimento” 

“São produtos que dão cor e gosto 
a determinadas comidas e bebidas” 

“Na minha concepção são produtos 
usados para dar gosto a certos 

alimentos” 

“Sim corante é um composto 

natural ou industrializado que 

serve para dar cor aos alimentos 

que também podem ser natural ou 

industrializado” 

“É uma substância que dar cor em 

alimentos ou até mesmo sabor”  

 

 

Fonte: própria do autor (2019). 

 

A maioria dos alunos caracterizaram corante como uma substância que fornece cor a 

um alimento ou a outra determinada substância. Como esperado, percebeu-se que a maior parte 

dos alunos possuía certa noção da definição. Porém, alguns deles atribuíram ao corante a função 
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de conferir sabor ao alimento, uma visão errônea da sua funcionalidade.  De acordo com os 

dados expostos pela ANVISA, os corantes possuem como única funcionalidade conferir, 

intensificar ou restaurar a cor de um alimento, não possuem nem um valor nutritivo, bem como 

não interferem no sabor de um produto. 

Apesar dos conhecimentos pouco enriquecidos, os estudantes possuem subsunçores que 

foram essenciais para a continuidade da pesquisa, permitindo-lhe dar significado às novas 

informações que foram apresentadas ao longo da aplicação. 

Na questão 4, seguiu-se a mesma linha de perguntas, solicitando a diferença entre 

corantes naturais e artificiais. No que se refere às respostas 17 sujeitos responderam 

corretamente, 12 acertaram de forma incompleta e 1 dos estudantes de forma equivocada. 

 

Quadro 07: Respostas dos alunos para a questão 4 
RESPOSTAS COMPLETAS RESPOSTAS INCOMPLETAS RESPOSTAS EQUIVOCADA 

“Corantes naturais são substâncias 

que já estão presentes na 

composição do alimento, como por 

exemplo o corante presente na 

beterraba. Corante artificial: é uma 
substância acrescentada no 

alimento para fornecer cor” 

“Naturais são saudáveis enquanto 

os artificiais traz alguns 

malefícios” 

“Os corantes naturais servem para 

colorir, já o artificial vem para 

descolorir qualquer alimento” 

“Corantes naturais são aqueles que 

somente são encontrados na 

natureza e os artificiais são feitos 

através de produtos 

industrializados” 

“A diferença é que os naturais faz 

bem à saúde e os artificiais não” 

 

“Naturais são os encontrados na 

natureza possuem sua cor própria. 

Artificiais são os que são 

produzidos nas indústrias” 

“Os naturais não prejudicam a 

saúde; os artificiais muitas pessoas 

são alérgicas a alguns”  

 

 

Fonte: própria do autor (2019). 

 

No quadro 07, percebe-se que na primeira coluna os alunos conseguiram diferenciar os 

corantes naturais dos artificiais, porém na segunda e última colunas, seus conhecimentos 

necessitam ainda de informações acerca do assunto.  

Ao focar nas consequências causadas pelo uso dos corantes artificiais, sabe-se que, 

alguns podem ocasionar efeitos contraditórios no consumidor, assim como é afirmado pelos 

autores Polônio e Peres (2009, p. 1654), ao citarem problemas causados à saúde, como exemplo, 

reações “aguda ou crônica, tais como reações tóxicas no metabolismo desencadeantes de 

alergias, de alterações no comportamento, em geral, e carcinogenicidade, esta última observada 

a longo prazo”. Dessa forma, alguns alunos focaram nos problemas causados à saúde, não se 

atentando às principais diferenças entre os tipos de corantes.  

A ANVISA em sua Resolução - CNNPA Nº 44, DE 1977 classifica os corante em 

natural e sintético. O primeiro é “aquele obtido a partir de vegetal, ou eventualmente, de animal, 
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cujo princípio corante tenha sido isolado com o emprego de processo tecnológico adequado”. 

O segundo é “aquele obtido por síntese orgânica mediante o emprego de processo tecnológico 

adequado”, podendo ser artificial ou orgânico sintético similar ao natural. Na penúltima questão 

(Quadro 08) foi solicitado exemplos de alimentos ácidos ou básico, consumidos em seu 

cotidiano. 15 alunos citaram frutas como exemplos, mas não realizaram a identificação de quais 

consideravam ácidos e quais seriam básicos e 3 não responderam a questão. Do restante, 12 

alunos completaram a questão de modo satisfatório, destacamos no quadro 08. 

 

Quadro 08: Respostas dos alunos para a questão 5 
RESPOSTAS COMPLETAS 

“Alimentos ácidos: limão, coca, caju. Alimentos com alcalinidade: maçã, banana” 

“Ácidos: limão, laranja, refrigerante. Base: banana, melão” 

“Alimentos que são ácidos tem: tamarindo, limão, frutos azedos como os já dito, os básicos como a maçã, banana. 

São alimentos com pH acima de 7” 

Fonte: própria do autor (2019). 

 

Na última questão, foi solicitado a definição de ácido e bases, os alunos utilizaram a 

escala de pH como explicação. Assim 10 responderam de forma equivocada, citando “ácido 

como substâncias como pH acima de 7 e base com pH abaixo 7”, porém 20 dos alunos 

descreveram que substâncias ácidas possuem pH abaixo de 7, enquanto substâncias básicas 

possuiriam pH acima de 7, dentre as quais destacamos duas das respostas no Quadro 09. 

 

Quadro 09: Respostas dos alunos para a questão 6 
RESPOSTAS COMPLETAS 

“Ácidos são as que possuem pH abaixo de 7, e base acima de 7”  

 “Ácidos são substâncias com pH (potencial hidrogênico) abaixo de 7 e as bases irão possuir pH acima de 7” 

Fonte: própria do autor (2019). 

 

 De acordo Brown, LeMay e Bursten (2005), na década de 1880 o químico Svante 

Arrhenius definiu ácido como substância que produz íons H+ em água, e base com substâncias 

que produzem íons OH- em água. Em 1923 BronSted e Lowry analisando os conceitos de 

Arrhenius limitadas a soluções aquosas, propuseram: ácido como substância que doa um próton 

e base substância que recebe um próton. Logo em seguida Lewis define de forma mais 

abrangente o conceito de ácido e base, sendo respectivamente, receptor e doador de elétrons. 

 Apesar das definições dos alunos terem se limitado ao pH, não se utilizando dos 

conceitos supracitados, os mesmo responderam o essencial para a aplicação da pesquisa, não 

necessitam ter conhecimento de conceitos gerais e abrangente, o básico de informações 

identificadas foram suficientes para dar continuidade. 
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 Portanto, a análise do questionário evidenciou que os alunos possuem alguns 

conhecimentos prévios sobre a temática, que segundo Ausubel, Novak e Hanesian (1980), é o 

componente de maior importância para a ocorrência de uma aprendizagem significativa. Só 

assim, as novas informações poderão ser associadas às já existentes, tornando-as mais 

relevantes.  

 Esta etapa foi importante no processo de investigação dos subsunçores presentes, 

possibilitando uma adequada organização dos materiais para as aulas seguintes. 

 

5.2. AULA CONTEXTUALIZADA  

 

Um dos maiores desafios do ensino de Química, de acordo com Cavalcanti et al (2010), 

consiste em desenvolver uma “ponte” entre o conhecimento ofertado na escola e o cotidiano 

dos estudantes, ou seja, em desenvolver um aprendizado que possibilite um vínculo entre as 

concepções prévias e as concepções científicas (MARTINS; MARIA e AGUIAR, 2003). 

Após o diagnóstico inicial dos conhecimentos prévios, deu-se início à aplicação da SD, 

através de uma aula contextualizada com o auxílio de apresentações em slides e um texto 

impresso (APÊNDICE II). Nesse primeiro momento foi disponibilizado ao aluno, ideias mais 

gerais e inclusivas, relacionando a vivência do aluno com a temática que seria trabalhada 

durante toda a pesquisa. Para tal, os conhecimentos presentes na estrutura cognitiva do aluno, 

adquiridos durante toda a sua trajetória escolar ou em seu cotidiano através dos meios de 

comunicação em massa (televisão, internet, revistas, livros) foram questionados e discutidos de 

modo a perceberem a ligação dos conteúdos a sua realidade cotidiana.  

Os alunos se mostraram interessados, alguns mencionaram sobre o uso das plantas 

urucum e açafrão em seu ambiente domiciliar, citando exemplos de alguns alimentos, que 

segundo eles, adicionavam tais substâncias. 

Por meio do texto impresso, também foi questionada a evolução dos corantes e o uso 

cada vez mais constante dos corantes artificiais em alimentos, considerando os motivos da 

mudança alimentar. Os estudantes retrataram, após a leitura do texto, o seguinte apontamento: 

“Os corantes naturais podem não ser tão atrativos, enquanto que os corantes artificiais possuem 

cores variadas chamando a atenção do consumidor”. Foi então, discutida a influência da cor na 

escolha de um alimento.  

Apesar da maioria dos alunos terem concepções formadas acerca do tema corantes, foi 

comum a presença de conceitos errôneos, dentre os quais destacamos: como qualquer 

substância que ao ser introduzida no alimento mudaria a cor e gosto, assim como foi visto na 
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questão 3 do questionário (APÊNDICE I). Foi então demonstrado por meio dos slides e 

exposição de um pequeno experimento com o refrigerante Fanta, a verdadeira função desta 

substância. 

FIGURA 10: Experimento de descoloração da Fanta 

   
Fonte: própria do autor (2019). 

 

O experimento ilustrado na Figura 10, consistiu numa simples demonstração de que a 

cor característica do refrigerante se trata apenas de um corante, para isso, foi retirada a cor do 

mesmo, apenas com a adição da água sanitária. O objetivo era socializar com a turma a função 

dos corantes como substância: que fornece cor ao alimento. Com a prática, surgiram perguntas 

sobre os malefícios causados pelo uso dos corantes artificiais. Foi então explicado que alguns 

dos mesmos poderiam causar reações adversas, como o caso do corante amarelo tartrazina: 

Reações alérgicas em pessoas sensíveis à aspirina e asmáticos. 

Após uma abordagem mais geral, iniciamos os estudos acerca dos corantes presente no 

urucum e açafrão. Alguns estudantes já conheciam e citaram a utilização do “colorau” derivado 

do urucum na preparação de carnes e o pó de açafrão usado no arroz. Por serem plantas típicas 

do nordeste, as perguntas foram surgindo ao longo da aula o que constatou ser a aula 

contextualizada uma ótima ferramenta para a exposição de dúvidas e conhecimentos pelo aluno. 

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM) (BRASIL, 2000), 

é disposto a importância da contextualização no ensino, fugindo do modelo tradicional, 

fornecendo ao aluno momentos que lhe permitam manifestar suas dúvidas e conhecimentos 

prévios. Assim os PCNEM expõe: 

 

O tratamento contextualizado do conhecimento é o recurso que a escola tem para 

retirar o aluno da condição de espectador passivo. Se bem trabalhado permite que, ao 

longo da transposição didática, o conteúdo do ensino provoque aprendizagens 

significativas que mobilizem o aluno e estabeleçam entre ele e o objeto do 
conhecimento uma relação de reciprocidade. A contextualização evoca por isso áreas, 

âmbitos ou dimensões presentes na vida pessoal, social e cultural, e mobiliza 

competências cognitivas já adquiridas. (BRASIL, 2000, p.78). 



57 
 

 

 Nesse sentido o aluno deixa de ser um ser passivo, receptor de informações e passar 

juntamente com o professor a participar expondo informações ligados a sua vivência, o que 

ocasiona uma educação voltada para um ensino que provoque no aluno uma aprendizagem 

capaz de explicar ou conhecer a Química presente em seu cotidiano, uma aprendizagem dita 

significativa. Porém para ocorrer uma aprendizagem, é preciso por parte do aluno uma 

predisposição para aprender, só assim o mesmo conseguirá de forma significativa criar vínculos 

entre o conhecimento já existente e o novo conhecimento (MOREIRA, 2011). 

 Nessa perspectiva, toda a contextualização serviu para o aluno diferenciar os corantes 

naturais dos artificiais, tendo destaque aos corantes presentes nas plantas urucum e açafrão, 

tomando conhecimento nessa aula, que no urucum à presença da bixina e da norbixina duas 

substâncias que possuem em sua estrutura funções oxigenadas, bem como o açafrão cujo 

corante a curcumina também possuir tais funções, estas que seriam trabalhadas ao longo das 

aulas experimentais, sendo o aluno o principal agente. 

 

5.3.EXPERIMENTO DE EXTRAÇÃO E ANÁLISE DAS ESTRUTURAS 

 

Esse primeiro contato com as aulas experimentais da pesquisa, permitiu ao educando 

um momento de ligação entre informações contextualizadas na primeira aula e os dados e 

observações realizados no desenvolvimento das práticas. A aula com atividades experimentais 

possibilitou um trabalho coletivo, o que evidenciou interações entre estudante-estudante e 

estudante-professor. 

Segundo Guimarães (2009), um ensino com enfoque em metodologias experimentais 

pode ser uma ótima ferramenta quando utilizada de forma adequada, estimulando a 

contextualização e os questionamentos de investigação. A curiosidade de pesquisar e o 

compartilhamento de ideias por parte dos alunos geraram um constante diálogo ao longo da 

efetivação do experimento, proporcionando uma aquisição de novos conhecimentos de forma 

significativa. 

 Vale ressaltar que, a falta de laboratório físico, facilitou ao aluno enxergar a diversidade 

de utensílios presentes em seu meio que podem ser utilizados como substitutos dos materiais 

específicos de laboratório. 

No início da aula, retomamos alguns conceitos e informações repassados na aula 

contextualizada. Foi também explicada, a cromatografia em papel e o seu principal objetivo. 

Logo após, foram realizadas as extrações dos corantes presentes nas plantas urucum e açafrão. 

Cada grupo, seguindo as instruções do procedimento experimental, deixaram as amostras de 
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sementes de urucum e de raiz de açafrão em repouso no solvente etanol durante 24h. Esse 

processo experimental pode ser visto na Figura 11, na qual ocorre a presença de quatro 

diferentes grupos na realização da primeira etapa da prática. 

 

FIGURA 11: Processo para a obtenção dos extratos de urucum (a) e açafrão (b) 

(a) 

 
 

(b) 

 
Fonte: Própria do autor (2019). 

 

Os alunos ficaram motivados a participar do processo de separação das amostras, o que 

possibilitou as discussões em grupo, posicionamentos de ideias sobre qual substância obteria 

um maior arraste na cromatografia em papel. Dessa maneira, foram explicados que, a cor 

característica de cada planta se justifica pela presença da bixina presente no urucum e da 

curcumina presente no açafrão, além da possibilidade de se estudar, através das estruturas das 

mesmas, algumas das funções oxigenadas. 

Logo após alguns apontamentos, as amostras foram deixadas em repouso (Figura:12) 

para serem realizadas na aula seguinte, as possíveis análises cromatográficas.  
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FIGURA 12: Extrato das amostras em repouso 

 
Fonte: própria do autor (2019). 

 

Numa aula posterior, com as amostras em mãos, os alunos filtraram e utilizaram o 

líquido para fazer as devidas análises cromatográficas (Figura:13). Os alunos foram orientados 

a adicionarem pequenas gotas da amostra na parte inferior do papel filtro e inserirem no copo 

contendo o clorofórmio, de acordo com o apresentado no roteiro (Apêndice III), observando se 

haveria o arraste das cores presentes nas substâncias. 

 

FIGURA 13: Filtração (a) e resultado da cromatografia (b) 

(a)  (b) 

   
Fonte: Própria do autor (2019). 

 

 Devido alguns fatores como à falta de materiais adequados para pesagem e medição 

das substância, não houve uma separação das cores como desejado. Apesar do ocorrido, os 

alunos mencionaram possibilidades de mudança dos materiais do experimento, visando 

melhores resultados, como: trocar o clorofórmio por outro solvente, alterar a quantidade de 

amostras utilizadas para extração. No entanto, trabalhar com experimentação é estar ciente de 

que certos resultados podem não ser os esperados, uma pequena mudança em gramas de uma 

substância pode afetar toda o procedimento experimental, porém os estudantes demonstraram 
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estar atentos ao passo a passo da prática, permitindo-lhes se posicionarem com ideais relevantes 

na busca pela solução dos problemas. 

Ressaltamos que não é suficiente simplesmente fazer experiência, nem usar “[...] 

atividades experimentais planejadas e efetivadas somente para “provar” aos alunos leis e teorias 

são pobres relativamente aos objetivos de formação e apreensão de conhecimentos básicos” 

(DELIZOICOV E ANGOTTI, 1994, p.22), pois usar um roteiro para comprovar a teoria acaba 

que transformando a prática em mais uma aula mecânica. 

Ter o aluno como centro e o professor como mediador da experimentação, possibilitou 

aos estudantes observar e raciocinar, percebendo que as amostras das plantas urucum e açafrão 

não estavam acontecendo a migração ao longo do papel filtro, o que os fez expor possíveis 

propostas do que poderia ter acontecido. 

Em suma, concluiu que o esperado é que o professor disponibilize ao aluno a 

oportunidade de discutir e interpretar os resultados alcançados, se distanciando de uma posição 

autoritária, para que os alunos consigam adquirir uma visão mais apropriado do ensino em 

ciências (Delizoicov e Angotti, 1994), com enfoque na aprendizagem significativa dos 

conceitos respaldados em sala de aula. 

 

5.3.1. Análise das estruturas dos corantes presentes nas plantas 

 

O terceiro momento da aula consistiu na análise das estruturas das plantas urucum e 

açafrão. Nesta etapa foi entregue a cada aluno uma atividade impressa (APÊNDICE IV) 

solicitando a identificação das funções oxigenadas, a fórmula molecular, radicais presentes e 

número de carbonos terciários. 

A aula objetivou o estudo das funções oxigenadas por meio da análise das estruturas das 

plantas de urucum e açafrão. Esperava-se que os alunos conseguissem realizar através da 

observação das estruturas, a identificação das funções oxigenadas presentes em cada substância, 

levando em consideração os conhecimentos prévios já adquiridos nas aulas da professora 

regente. 

A princípio constatou-se que para a primeira estrutura do corante bixina, todos os alunos 

pesquisados identificaram as funções presentes de forma correta, assim como demonstrado na 

Figura 14. No entanto, para os outros pontos solicitados na questão, a maior dificuldade se deu 

na descrição da fórmula molecular da substância, como exposto pelo aluno 02 (Figura: 14). Os 

quesitos que solicitavam os carbonos terciários e os radicais presentes na molecular foram 

facilmente identificados. 
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FIGURA 14: Aluno 01 (a) e 02 (b) respectivamente 

      (a) 

             
                   

                 (b) 

 
Fonte: Própria do autor (2019). 

 

Na resolução da segunda molécula, levando em consideração as funções oxigenadas da 

curcumina, 14 alunos responderam corretamente e 16 de forma incorreta, evidenciando uma 

confusão de conhecimento. Os dados obtidos corroboram uma dificuldade por parte dos alunos, 

confundindo o fenol pelo álcool na estrutura da curcumina, como bem visto na Figura 15. 

Segundo Bruice (2006), o fenol caracteriza como uma substância na qual um grupo OH está 

ligado a um anel benzênico, enquanto na função álcool o grupo OH está ligado a átomos de 

carbono saturado.  
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FIGURA 15: Alunos 03 (a) e 04 (b) respectivamente 

      (a) 

 
      

      (b) 

 
Fonte: Própria do autor (2019). 

 

Dos 30 alunos que realizaram esta atividade 6 colocaram a função como sendo álcool 

um conhecimento ainda errôneo, que pode ter ocorrido pelo grupo hidroxila está presente tanto 

na função álcool como na função fenol. Outra dificuldade apresentada na estrutura da 

curcumina foi identificação da função éter, 10 alunos escreveram a função como sendo um 

aldeído, assim como demonstrado na Figura 15, aluno 04 (b). 

É importante destacar que o éter é um compostos que apresentam o radical C-O-C, ou 

seja o oxigênio estará diretamente ligado a duas cadeias carbônicas, porém o aldeído 

apresentara o radical -CHO (COVRE, 1941). Como se percebe na imagem acima teremos na 

extremidade da molécula de curcumina um oxigênio ligado a um metil e a um anel benzênico 

se caracterizando como um éter. 

Apesar da dificuldade apresentada na identificação das funções oxigenadas da 

curcumina, alguns alunos conseguiram resolver a questão, como demonstrado na Figura 16. É 

importante reiterar que os dados secundários solicitados apresentaram certo erro, assim como é 

visto nas Figuras 15 e 16, na descrição da fórmula molecular e na contagem dos carbonos 

terciários da molécula, além de não citarem os radicais presentes. 
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FIGURA16: Alunos 05 (a) e 06 (b) respectivamente 

      (a) 

 
 

                  (b) 

 
Fonte: Própria do autor (2019). 

 

De acordo com os resultados, percebeu-se uma maior facilidade por parte dos alunos 

em resolver a estrutura da bixina, expondo um bloqueio com o corante curcumina, apresentando 

erros, tanto nas funções oxigenadas da molécula, como nos demais dados exigidos na questão. 

De modo geral, os alunos se mostraram participativos, resolvendo a atividade assim 

como solicitado, resultando em dados satisfatórios. As informações adquiridas com a resolução 

desta atividade demonstra um certo conhecimento já desenvolvido. Os erros apresentados 

foram revisados ao longo das aulas seguintes, possibilitando aos mesmos a noção correta para 

análises futuras das funções oxigenadas das moléculas em estudo. 

 

5.4. EXPERIMENTO DE INDICADOR ÁCIDO BASE 

 

Em relação a realização desta prática, os alunos deveriam desenhar ou escrever com 

soluções de amoníaco e bicarbonato de sódio as diferentes folhas já pintadas, respectivamente 

com as tintas de urucum e açafrão, bem como exposto no apêndice V, discutindo os possíveis 

resultados. Por exemplo, inicialmente notaram que a solução de amoníaco, bem como a de 
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bicarbonato de sódio, ao entrar em contato com a folha pintada com açafrão, mudava sua 

tonalidade para um vermelho. Analisando suas hipóteses, observa-se que os alunos associaram 

esse resultado ao seguinte fato, levando em consideração a fala de um dos alunos: “o açafrão é 

um indicador de ácido base que muda sua cor ao entrar em contato com um ácido ou uma base”.

 A maioria dos alunos associaram os conhecimentos adquiridos ao longo das aulas 

anteriores para explicar o fato observado. Conforme Pinho (2014, p.15), “Uma informação nova 

só será significativa ao indivíduo se apresentar conexão com conhecimentos, emoções, 

vivências anteriormente significativas”. Percebeu-se pela exposição de ideias que houve 

coerência nas colocações feitas pelos alunos, já que o açafrão pode ser um indicador de ácido-

base, assim como o repolho roxo, possui essa característica de mudança de cor na presença de 

substância com diferentes pH, como demonstrado na Figura 17. 

 

FIGURA 17: Experimento de ácido base com o açafrão  

 
 

 
Fonte: Própria do autor (2019). 

 

Na mesma etapa os alunos perceberam que o amoníaco, depois de alguns segundos 

dissipava da folha, enquanto o bicarbonato permanecia intacto. Esses dados instigaram os 

alunos a levantar algumas hipóteses tais como: o amoníaco pode ser considerado uma 

substância que evapora rapidamente, quando exposto à temperatura ambiente; talvez seja igual 

ao álcool e a acetona, os frascos não podem permanecer muito tempo abertos, pois evaporam 
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com facilidade; o bicarbonato deve funcionar como inverso, não evaporam tão rápido estando 

à temperatura ambiente. 

Nesse momento, pode-se perceber que o aluno se utilizou de conhecimentos advindos 

de seu cotidiano, comparando com o resultado obtido, buscando uma explicação cabível para 

explicar o ocorrido com as substâncias. Isso evidencia que os conhecimentos prévios podem 

ser âncoras de novos conceitos, onde seu estudo e aprofundamento gera uma ampliação para 

construir e introduzir novos conceitos na sua estrutura cognitiva. 

Portanto, percebe se que os alunos tiveram êxito em suas associações e conseguiram 

relacionar suas ideias prévias para explicar o ocorrido. Logo após os posicionamentos dos 

discentes, explicou-se que tais substâncias se dividiam em dois grupos voláteis e não voláteis. 

Ressaltou-se que o amoníaco se trata de uma substância que evapora rapidamente à temperatura 

ambiente, enquanto a não volátil são substâncias que possuem um ponto de ebulição alto, não 

evaporando a baixas temperaturas, como ocorre com o bicarbonato de sódio. 

Todas as etapas discutidas foram também realizadas com a folha pintada com a tinta de 

urucum (Figura: 18). Como esperado, os alunos, conseguiram identificar que o urucum não 

funcionaria como um indicador ácido base, não servindo, então, para identificar a acidez ou 

basicidade de uma substância. Chegaram a esta conclusão, quando desenharam com a solução 

de amoníaco na folha, e não observaram mudança em sua tonalidade. 

 

FIGURA 18: Teste de indicador ácido base com o urucum 

   
Fonte: Própria do autor (2019). 

 

Esperava-se que os alunos conseguissem notar essa diferença nas características do 

açafrão e urucum. Verificou-se um diálogo entre os grupos, chegando à conclusão de que esta 

propriedade de indicador era típica do açafrão. Essa primeira etapa do experimento gerou 

discussões relevantes. Os grupos se mostraram participativos e atentos aos procedimentos, 

gerando uma articulação entre a teoria discutida nas aulas anteriores e a prática. Após os 
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apontamentos realizados, foi proposto aos alunos uma segunda etapa experimental, a fim de 

testar a característica de indicador ácido base do açafrão com outras substâncias. Em vista disso, 

foram preparadas diferentes amostras em diferentes copos, logo em seguida, adicionaram gotas 

da solução feita com o pó de açafrão, como ilustrado na Figura 19. 

 

FIGURA 19: identificação de substâncias ácidas e básicas 

   
Fonte: Própria do autor (2019). 

 

 Os alunos verificaram uma leve mudança de tonalidade de um amarelo a um vermelho 

fraco. Foi questionado qual a explicação para o ocorrido e os discentes ligaram a conhecimentos 

advindos de seu cotidiano, já que possuíam a noção de que o vinagre, o álcool e o suco de limão 

eram substâncias ácidas. Em resposta, concluíram que as substâncias ácidas em contato com a 

solução de açafrão, obteve uma tonalidade amarela, enquanto que o vermelho caracterizou as 

amostras básicas. 

 Portanto, foi possível perceber que os alunos conseguiram refletir sobre os dados 

questionados na prática, posicionando-se com respostas formuladas a partir do conhecimento 

prévio e das informações advindas das aulas anteriores, para explicar os resultados alcançados 

a cada experimento. 

Em virtude disso, a experimentação quando vinculados ao cotidiano podem gerar uma 

contribuição no desenvolvimento da aprendizagem do aluno, ao oportunizar condições de 

motivação. Para Wilmo, Ferreira e Hartwig (2008, p.34) “(...) à medida que se planejam 

experimentos com os quais é possível estreitar o elo entre motivação e aprendizagem, espera-

se que o envolvimento dos alunos seja mais vívido e, com isso, acarrete evoluções em termos 

conceituais”, oferecendo condições para que o aluno consiga se posicionar e entender a prática, 

ligando a conhecimentos do seu dia a dia.  

Eventualmente a maioria dos discentes conseguiram propor suas hipóteses, 

argumentando e buscando explicações plausíveis para as suas análises. Os experimentos se 
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mostraram didáticos e proporcionaram a participação ativa na sua elaboração. Desta maneira as 

aulas práticas, quando organizada de modo a encaminhar o aluno a raciocinar sobre a 

problemática apresentada, pode contribuir para que o aluno acompanhe e interprete de forma 

mais significativa as etapas da investigação, por conseguinte seja capaz de elaborar suas 

hipóteses, propondo soluções e explicações para os resultado alcançado (SUART E 

MARCONDES, 2009). 

 

5.5. APRESENTAÇÃO DOS EXPERIMENTOS 

 

Em relação à realização da atividade prática, os discentes deveriam elaborar 

experimentos que abordassem o tema corantes, envolvendo o estudo das funções oxigenadas e 

indicadores ácido base. Era esperado que os mesmos se utilizassem dos conhecimentos 

adquiridos ao longo da SD para escolha e explicação dos experimentos. No quadro 10 são 

apresentadas algumas evidencias das relações entre a atividade prática apresentada e a temática 

trabalhada pelos 6 grupos. 

Para uma melhor análise, as equipes foram divididas em cores: vermelha, amarela, 

marrom, branca, azul e verde, sendo ligadas à temática abordada em seu trabalho experimental 

(primeira coluna).  

Quadro 10: Experimentos apresentados pelos grupos 
TEMÁTICA 

ABORDADA PELOS 

GRUPOS 

GRUPOS 

 

 

 

 
 

Indicadores ácido base 

 

A equipe vermelha conduziu um experimento de indicador de ácido base. Em sua 

explicação os mesmos relataram inicialmente que algumas substâncias possuíam um 

pH que as caracterizavam como ácidas e básicas. Outro aspecto levantado relacionou-

se aos materiais industriais que possuíam a capacidade de fornecer o pH de uma 
substância, no entanto algumas plantas possuem essa funcionalidade de indicadores 

como o açafrão e o repolho roxo. Desta maneira utilizaram o repolho roxo para 

identificar as amostras de: limão, leite, água sanitária, vinagre, sabão e bicarbonato 

de sódio, explicando para a classe as mudanças de cores quando entravam em contato 

com o indicador, característico de sua acidez ou basicidade. 

A equipe amarela abordou a mesma situação, iniciando sua explicação mencionando 

que indicadores ácido base são substância que mudam de cor em contato com a 

amostra para indicar se o meio está ácido ou esta básico. Desta maneira utilizaram o 

repolho para identificar o pH do vinagre e do bicarbonato de sódio, relatando que a 

mudança de cor estaria relacionado a um corante presente nas folhas do repolho a 

antocianina. 

 

Reações de 
Ácido base 

 

A equipe marrom apresentou em sua prática uma reação de ácido base entre o limão 

e o bicarbonato de sódio. Expondo a turma que o ácido cítrico ao entra em contato 
com a base irá gerar água, gás carbônico e o citrato de sódio, demonstrando a lousa a 

equação para esta reação. 

A equipe branca realizou a mesma proposta de experimento exposto pela equipe 

amarela. Apresentado uma reação entre o bicarbonato de sódio e o vinagre, 

demonstrando que a mesma iria produzir acetato de sódio, dióxido de carbono e água  
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Cromatografia em papel  

A equipe azul conduziu um experimento de cromatografia em papel, utilizando 

canetas coloridas, papel filtro e álcool. Inicialmente pintaram um pequeno ponto na 

extremidade do papel e adicionaram ao copo com vinagre. Apresentando a turma o 

arraste das cores das canetas ao entra em contato com a fase estacionária da reação. 

 

 

Polaridade 

 

A equipe verde efetuou o experimento do leite psicodélico, com o uso do leite, corante 

e detergente. Iniciou explicando a classe o passo a passo da prática, segundo os 

mesmo: colocar o leite em uma vasilha, em seguida adicionar algumas gotas do 

corante, depois algumas gotas de detergente. De acordo com a equipe o leite possui 

uma mistura de várias substâncias (gordura e água), assim o corante não se mistura 

com o leite devido a sua gordura, no entanto ao adicionar o detergente irá quebrar 

essa tensão, fazendo com que o corante se misture com o leite se afastando também 

para as bordas do recipiente, isso porque o detergente possuir partes polares e 
apolares. 

Fonte: Própria do autor (2019). 

 

Na análise dos dados, tendo em vista toda a temática abordada, alguns grupos revelaram 

em seus experimentos, aproximações entre estes e as informações apresentadas ao longo da 

aplicação da pesquisa. As equipes vermelha, amarela e azul consideraram em suas práticas os 

assuntos indicadores ácido base e cromatografia em papel, vistos na realização dos 

experimentos nas aulas anteriores, reportando em suas apresentações a experimentos que 

retratam a mesma linha de estudo.  

Com as observações foi possível constatar que os conhecimentos presentes em sua 

estrutura cognitiva, aperfeiçoados a cada aula, serviram de base para a escolha e explicação da 

prática. Todos esses dados estão ligados a predisposição do aluno em aprender determinado 

assunto, como bem conceitua Ausubel, Novak E Hanesian (1980), fato que possibilita uma 

motivação em aprender e a se envolver diante do assunto em estudo.  

A predisposição e uma intencionalidade em estudar a temática abordada em uma 

disciplina ou curso, ocasiona uma aquisição de conhecimentos prévios, que serão 

aperfeiçoados, proporcionando ao aluno uma aprendizagem significativa, para que os mesmos 

venham a se utilizar desse conhecimento em situações vivenciadas em seu ambiente escolar e 

familiar. 

Considerando essa mesma linha de indagações, as equipes marrom e branca trabalharam 

com experimentos de ácido base, porém pouco relacionaram com a abordagem da pesquisa. 

Expuseram em suas práticas, reações entre duas substâncias, paralelamente classificaram o 

vinagre como sendo um ácido e o bicarbonato de sódio como sendo uma base, expondo os 

produtos desta reação (sal e água). Ao serem indagados sobre qual a ligação com o conteúdo, 

relataram por se tratar de substâncias ácidas e básicas, reportando de forma muito superficial a 

temática. Além disso, o enfoque da pesquisa relacionou, em torno das substâncias naturais, que 

possuíam características de indicadores ácido base, assim como o pH que identificam a acidez 

ou basicidade de determinada substância.  
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Na equipe verde não houve uma relação direta com a pesquisa, o grupo trabalhou com 

conceitos de polaridade no experimento do leite psicodélico, utilizando o corante apenas como 

forma de demonstrar que só se misturava com o leite após a adição do detergente.  

Os conteúdos abordados nas práticas experimentais, de forma geral nenhum dos grupos 

abordaram as funções orgânicas, especificamente, as funções oxigenadas. As equipes dos 

experimentos de indicadores ácido base, poderiam ter manuseado corante presente no repolho 

roxo, a antocianina, e apresentado à turma as principais funções oxigenadas presentes em sua 

estrutura. 

Em síntese, a apresentação de cada grupo revelou que a pouca familiaridade deles com 

o conteúdo, não significa um erro, mas a possibilidade de expor a sua compreensão da sua 

maneira, e ao mesmo tempo impor ao pesquisador, métodos que proporcionem uma visão mais 

ampliada da ligação com o assunto. 

Nesse âmbito, a análise dos experimentos evidenciou que os discentes foram capazes 

de planejar, organizar e apresentar as práticas, sendo protagonistas de seu próprio 

conhecimento. Zuliani (2006, p. 40) afirma que “A aprendizagem é um processo de 

internalização, no qual o indivíduo deve desejar e, consequentemente, buscar o conhecimento. 

[...] É necessário, portanto, que o indivíduo tenha interesse e necessidade de aprender para que 

se disponha a fazê-lo”. Essa disposição para o aprender, induz ao professor, dados que exporão 

suas falhas e avanços nos conhecimentos prévios dos alunos. 

 

5.6. DISCUSSÕES SOBRE OS MAPAS CONCEITUAIS PRODUZIDOS PELOS 

ALUNOS 

 

Conforme Moreira (2011), os mapas conceituais podem ser uma importante ferramenta, 

para auxiliar o professor na avaliação de relações significativas desenvolvidas pelos alunos, em 

resposta ao que foi apresentado em uma aula, uma disciplina ou a um curso inteiro, ou seja na 

avaliação da aprendizagem significativa. Para a ocorrência de uma aprendizagem significativa, 

se faz necessário, determinar os conhecimentos prévios dos alunos, para posteriormente iniciar 

a aplicação dos conceitos novos, tendo como etapa final, um instrumento capaz de fornecer ao 

pesquisador a ocorrência de dados significativos. 

Nesse contexto, utilizamos os mapas conceituais como uma forma de avaliação 

formativa na obtenção de aprendizagem do aluno. Assim como Souza e Boruchovitch (2010, 

p. 797) descreve, “o mapa conceitual é um dos instrumentos postos a serviço da avaliação 

formativa, ao configurar-se um dos meios para se alcançar um fim: assegurar que o estudante 
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aprenda e se desenvolva”. Por conseguinte, não deve ser encarado como um método de atribuir 

notas, mas de oportunizar ao professor uma visão dos resultados esperados e alcançados e, aos 

alunos as principais dificuldades apresentadas, bem como o desenvolvimento de sua 

aprendizagem (MORAES, 2011). 

Considerando como método avaliativo, os mapas conceituais produzidos pelos 

estudantes foram analisados em termos literal e estrutural, conforme proposto em Novak (1984) 

e, na concepção cognitiva de Moreira (2011); Moreira (2013), com categorias de análise 

qualitativa, tais como: 

● Hierarquização / Abrangência relativa dos conceitos;  

● Proposições / Número de conceitos e relações válidas;  

● Ligação / Diferenciação Progressiva (conceitos mais gerais incluem os mais 

específicos) e Reconciliação Integrativa (relações cruzadas ou transversais entre 

conceitos). 

Tendo em vista estas categorias, a leitura e compreensão dos mapas conceituais foi 

essencialmente qualitativa, evidenciando os conhecimentos apropriados pelo aluno. Pois 

conforme sugere Moreira (2013), o professor não deve preocupar-se em atribuir notas, sua visão 

deverá estar voltada na compreensão dos mapas, a fim de evidenciar dados que comprovem o 

estágio da aprendizagem em que se encontra um estudante. 

Em virtude do que foi mencionado adotou-se os níveis: Bastante satisfatório, quando o 

aluno contempla acima de 80% dos elementos observados; Pouco satisfatório, quando o mapa 

contempla entre 50% e 80% dos elementos; e Não satisfatório, quando a análise não atende 

pelo menos metade dos elementos (LIMA ET AL., 2017). 

Dessa maneira, antes de iniciar a atividade, foram realizadas exposições do que seriam 

um mapa conceitual. Após as introduções, dividiu-se a turma em duplas, sendo solicitado as 

produções de mapas conceituais que expressassem a sua aprendizagem acerca de toda a 

aplicação da SD, gerando assim um total de 17 produções, nas quais foi possível investigar as 

mudanças na estrutura cognitiva após a aplicação da SD. 

No mapa elaborado pelo Grupo 01 (Figura: 20), contemplam-se todos os conceitos 

válidos vistos na abordagem, além de inter-relações apropriadas estabelecidas entre os mesmos. 

O aluno inicia o mapa com o termo conceitual corantes e prossegue com termos conceituais em 

ordem decrescente, dos mais abrangentes até os menos específicos o que nos evidencia uma 

hierarquização e uma diferenciação progressiva válida, pois segundo caracteriza Moreira (2011, 

p.126), os “conceitos mais inclusivos estão no topo da hierarquia (parte superior do mapa), e 

conceitos específicos, pouco abrangentes, estão na base (parte inferior)”. Outro aspecto 
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observado dizem respeito aos termos de ligação utilizados, estabelecendo relações cruzadas e 

transversais verídicas entre os conceitos, como bem exposto no mapa prosseguindo de cima 

para baixo, temos o conceito intermediário “natural” sendo ligado aos conceitos “urucum e 

açafrão” por termos de ligação (são extraídas principalmente de; especiarias), essas linhas 

intercaladas por estes termos que ligam dois conceitos formando uma proposição, demonstram 

as relações estabelecidas pelo entendimento do grupo, ao construir expressões que têm um 

significado na assimilação entre os conceitos (MOREIRA, 2010; NOVAK, 1984). 

 

FIGURA 20: Mapa elaborado pelo Grupo 01 

 
Fonte: Elaborado pelos alunos (2019). 

 

Dessa maneira, como bem exposto na Figura 20, o grupo realizou um mapeamento de 

todo assunto trabalhado, expondo: os corantes presentes nas respectivas plantas, as funções 

oxigenadas presentes na estrutura dos mesmos, além da funcionalidade do açafrão como 

indicador de ácido base. Dispondo assim, de um conhecimento enriquecido ao final da 

aplicação, fato este que possibilitou desenvolver o seu mapa conceitual, com base em seu 

aprendizado. 

Do mesmo modo, o segundo mapa Figura 21, mostra um agrupamento mais ou menos 

semelhante ao anterior. Como conceito mais inclusivo tem-se o corante seguidos dos menos 

generalizáveis (naturais, artificial, vegetal, mineral animal, urucum, açafrão etc), estando 

dispostos em formas geométricas que possibilitam uma melhor identificação dos níveis de 

abrangência dos conceitos. Logo de início os alunos usam termos de ligação para explicar a 

função de um corante, um ponto discutido tanto no questionário assim como ao longo da 

aplicação da SD, apesar de possuir menos termos de ligação, suas relações fazem jus a 

ancoragem de quase todos os conceitos, isso porque o grupo associa “funções orgânicas” ao 
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“urucum”, porém as funções, ácido carboxílico e éster estão presente na estrutura da bixina, um 

corante presente no urucum. Desta maneira para haver uma relação válida as funções orgânicas 

deveriam estar conectadas ao termo bixina, isso equivale para as conexões estabelecidas com 

as funções da curcumina (fenol, éter e cetona). Este fato poderá ter ocorrido devido uma 

pequena falta de atenção do grupo, já que na atividade de análise das estruturas dos corantes 

presentes nas plantas, vistas no tópico 5.3.1, as mesmas conseguiram realizar a atividade de 

forma correta. Portanto, os mapas da Figura 20 e Figura 21, apresentaram um conhecimento 

prévio ampliado, estando dispostos na produção de seus mapas, considerados assim como, 

bastante satisfatório. 

 

FIGURA 21: Mapa elaborado pelo Grupo 02 

 
Fonte: Elaborado pelos alunos (2019). 

 

Na representação a seguir, do mapa elaborado pelo grupo 03 (Figura: 22), os dados 

expostos estão de acordo com o trabalhado na pesquisa, é possível comparar com os mapas 

conceituais anteriores, notando-se uma semelhança em sua hierarquização e organização onde 

conceitos mais amplos demarcados na vertical e horizontal estão organizados na parte superior, 

seguidos conforme chega a parte inferior pelos conceitos intermediários e menos inclusivos 

(SOUZA E BORUCHOVITCH, 2010). O grupo faz menção a funcionalidade do açafrão como 

indicador ácido base, porém conceituam essa característica da seguinte forma “quando entra 

em contato com o ácido, ele muda a tonalidade” uma informação incompleta, os indicadores de 

ácido base mudaram sua cor conforme o pH do meio, ou seja, em meios básicos obterá uma cor 

avermelhada em meios ácidos uma tonalidade amarela. Na parte inferior do mapa podemos 

perceber a menção que o grupo faz as funções oxigenadas da bixina e norbixina. 
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FIGURA 22: Mapa elaborado pelo Grupo 03. 

 
Fonte: Elaborado pelos alunos (2019). 

 

Os termos de ligação exercem uma relação válida entre os conceitos, sendo facilmente 

destacáveis no mapa. Outro ponto a considerar são as informações que o grupo adicionam sobre 

os corantes artificiais, ao contrário dos grupos anteriores,  citam além dos tipos de corantes 

artificiais (amarelo crepúsculo, amarelo tartrazina, azul brilhante e vermelho 40), alimentos do 

seu cotidiano que possuem algum corante em sua composição como: bolos, refrigerantes e 

bolacha recheada, situação vista no questionário Apêndice I (onde os alunos eram solicitados a 

citarem alimentos de seu cotidiano com corantes artificiais), agora os alunos não só conseguem 

dispor alimentos com corantes mais citar tipos de corantes ditos artificiais, evidenciando como 

está organizado o conhecimento adquirido e ancorado as ideias prévias dos alunos. O mapa 

atingiu mais 80% das avaliações sugeridas, considerado como bastante satisfatório as categorias 

analisadas. 

No grupo 04, da Figura 23 nota se um mapa com uma estrutura hierárquica dispostos 

linearmente, obedecendo os níveis de abrangência dos conceitos. Apesar de sua estrutura 

apresentar conceitos válidos abordados na SD, é possível perceber uma quantidade muito 

inferior de termos de ligação, por exemplo não estipula uma palavra de enlace entre os conceitos 

“corantes”, “naturais” e os termos “açafrão” e “urucum”, na parte inferior não há uma ligação 

entre as “funções orgânicas” e os grupos funcionais, o que pode estar ligado a uma dificuldade 

de relacionar a relação existente entre as informações adquiridas, caracterizando nesta 

investigação como reconciliação integrativa pouco satisfatória. Cabe destacar que na 

construção do mesmo os alunos relataram uma dificuldade em relacionar os conceitos, dessa 

forma com os dados o mapa contempla entre 50% e 80% dos elementos. 
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FIGURA 23: Mapa elaborados pelo Grupo 04 

 
Fonte: Elaborado pelos alunos (2019). 

 

Os grupos 5 (a) e 6 (b) (Figura: 24) conseguiram relacionar os conceitos apresentados 

no mapa de forma correta. É possível notar que tanto suas proposições como a hierarquização 

está representado com relações válidas, partindo de conceito mais complexas, criando 

associações com conceitos menos específicas. Uma pequena falta de atenção em expor seu 

entendimento e aprendizado pode ter ocorrido no grupo 5 (a), que assim como o grupo 2 da 

Figura 21, ligou o conceito “funções orgânicas” as plantas estudadas na pesquisa, sendo mais 

relacionável, direcionar a seta diretamente para os corantes bixina e curcumina, ver Figura 24. 

 

FIGURA 24: Mapas elaborados pelo Grupo 05 (a) e grupo 06 (b) 

     (a) 
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       (b)   

 
Fonte: Elaborado pelos alunos (2019). 

 

 Enquanto que o grupo 6 (b), Figura 24, possui algumas informações em seu mapa que 

merecem destaque, como o desenho da fórmula estrutural dos corantes presentes nas plantas 

urucum e açafrão relacionando com seus respectivos grupos funcionais, informações repassadas 

na atividade de análise das estrutura, vistas no tópico 5.3.1. Logo abaixo nos conceitos menos 

inclusivos apresentam tipos de corantes, classificando em: corante vat, corante ácidos e corantes 

básicos dados que não foram estudados na pesquisa, o estudo relacionou-se apenas a 

classificação de corantes como naturais e artificiais, no entanto os alunos relacionaram e 

ampliaram seus subsunçores a temas vistos na aplicação. Dessa maneira é possível concluir que 

os estudantes conseguiram inserir em seu mapa as temáticas abordadas, expandindo os seus 

conhecimentos prévios. Portanto os grupos da Figura 24, mapearam a organização de seu 

aprendizado, com uma avaliação bastante satisfatório. 

As representações através da produção de mapas conceituais, evidenciam o nível de 

domínio dos conhecimentos apropriados pelos alunos. Assim como argumenta Bzuneck (2004, 

p. 35), os novos conhecimentos construído e aprendido “[...] não é cópia do estímulo recebido 

pelos sentidos e nem repetição do que já se sabia. É uma formulação nova, aliás, marcada pelas 

peculiaridades do aprendiz, em função de seus conhecimentos prévios [...]. Nesse sentido, todos 

os mapas discutidos apresentam em sua estruturação, a construção de um novo conhecimento, 

ou seja, ao longo da aprendizagem o aluno desenvolveu seus subsunçores reestruturando, 

gerando como produto final uma estruturação visivelmente ampliada. 

 Dando continuidade às análises, os mapas da Figura 25, apresentam uma confusão de 

ideias quando comparados a temática disposta na SD. O grupo 07 (a), diferentemente do que 

foi visto, dispõe uma hierarquização de conceitos pouco válidas, além de um uso muito inferior 
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de termos de ligação. Assim como se observa, os alunos ligam os conceitos “ácido carboxílico 

e éster” ao conceito “urucum”, mais não estabelecem qual a ancoragem que interligar os 

mesmos, da mesma forma acontece com os que se seguem (açafrão, éter, cetona e fenol). Os 

alunos ainda ligam as plantas, através do termo, “extração por solvente” aos conceitos “etanol 

e amônia” e “vinagre, limão, bicarbonato de sódio e água sanitária” a qual eles caracterizam 

como ácido base, no entanto nos experimentos realizados de extração, não foi utilizado a 

amônia e tão pouco a extração teve alguma relação com as substâncias mencionadas.  

Dessa forma a análise demonstra que os alunos conseguiram adquirir conhecimento, no 

entanto, não dispuseram ligações entre os conceitos vistos nas aulas. Em consequência disso 

uma nova abordagem apontando a falta de conexão dos termos, poderia gerar uma visão 

ampliada de seus erros, afinal a avaliação formativa deve demonstrar para os estudantes suas 

dificuldades e falhas, além dos pontos que obtiveram maior êxito. E para o professor um 

diagnóstico do seu procedimento, para que disponibilize a oportunidade de reelaboração da suas 

atividades ou até mesmo a chance de que o aluno produza um segundo mapa, enxergando quais 

os pontos positivos e negativos da sua primeira produção, visando assim melhores resultados.  

 

FIGURA 25: Mapas elaborados pelo Grupo 07 (a) e grupo 08 (b) 

(a) 
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         (b) 

 

Fonte: Elaborado pelos alunos (2019). 

 

Dando continuidade o grupo 08 (b) (Figura: 25), não possuir coerência na 

hierarquização, a disposição dos conceitos não contemplam proposições válidas, como exemplo 

as ligações realizadas entre “ácido base, grupos funcionais e fórmula estrutural”, os alunos 

descrevem o significado destes conceitos, no entanto não estabelecem termos de ligação 

relacionando os mesmos. Na outra extremidade do mapa tem-se que os corantes “artificiais” 

podem ser extraídos das fontes “mineral, vegetal e animal”, uma associação errônea, os corantes 

ditos artificiais não são encontrados em produtos naturais, dessa forma esses termos deveriam 

estar conectados aos corantes naturais. 

Conclui-se que os dados expostos nos mapas, podem estar associados a uma não 

evolução em seu conhecimento para o nível de diferenciação progressiva e reconciliação 

integrativa dos conceitos, ou seja, o grupo conseguiu adquirir algum aprendizado, porém ainda 

não conseguem interligar as informações de forma válida. Em virtude dos fatos mencionados, 

os mapas contido na Figura 25, caracterizaram como não satisfatório, atendendo menos da 

metade dos elementos. 

Na representação a seguir, os mapa elaborado pelo Grupos 9 (a) (Figura: 26), apresenta 

uma disposição dos conceitos coerente, além de relações estabelecidas entre as proposições 

apropriada, conseguindo estrutura de forma resumida e hierárquica as informações vistas na 

abordagem da SD, o mapa foi considerado como bastante satisfatório.  
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FIGURA 26: Mapas elaborados pelo Grupo 09 (a) e grupo 10 (b) 

                 (a) 

 
 

                  (b) 

 
Fonte: Elaborada pelos aluno (2019). 

 

Por outro lado o grupo 10 (b), consegue expor conceitos válidos, no entanto algumas 

relações não são coerentes, os alunos usam a palavra de ligação “são” para interligar “corantes” 

ao “urucum e açafrão”, tornando uma proposição sem sentido, para torna a ancoragem válida 

os alunos poderiam ter acrescentado que as plantas mencionadas são tipos de corantes naturais. 

Logo em seguida, o conceito “indicador ácido base” estar conectado aos “grupos funcionais”, 

para tornar essa relação válida, o termo grupos funcionais deveria estar ligado a curcumina, esta 

possuir em sua estrutura as funções oxigenadas cetona, fenol e éter. Da mesma forma acontece 

na outra extremidade do mapa. Esta dificuldade em interligar os conceitos pode evidenciar uma 
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reconciliação integrativa pouco desenvolvida, o que torna a produção pouco satisfatória, 

contemplando entre 50% e 80% dos elementos. 

 Na análise do mapa 11(Figura: 27), há um disposição de palavras repetidas, como o 

urucum e o açafrão, todavia o mapa conceitual dispõe de um emaranhado de conceitos 

significativos, abordando de forma correta e completa todo o conteúdo estudado em sala de 

aula. Um único ponto que pode ser considerado como um erro, é a ligação que o grupo faz do 

“açafrão” com a “norbixina” um tipo de corante presente no urucum, o que pode ter ocorrido 

por uma pequena falta de atenção. Ademais toda hierarquização, bem como os termos de 

ligação correlacionam a conexão existente entre as proposições, tendo como resultado uma 

diferenciação progressiva e reconciliação integrativa válida.  

 Apesar da dificuldade demonstrada pelo grupo no momento da produção do mapa, o 

resultado final demonstrou uma aprendizagem dos conceitos estudados, além de um 

conhecimento acerca da relação entre os mesmos. 

 

FIGURA 27: Mapa elaborado pelo Grupo 11 

 
Fonte: Elaborado pelos alunos (2019). 

 

Assim, os aspectos evidenciam uma aprendizagem processadas na sua estrutura 

cognitiva, na qual os conhecimentos prévios, foram ampliados tornando mais amplos e 

abrangentes, reestruturando através da ferramenta produzida um emaranhado de informações 

válidas. Cogita-se então que o mapa conceitual produzido por estes alunos atendeu uma 

porcentagem superior a 80% das categorias. 

Ao contrário dos demais mapas, os grupos 12 (a) e grupo 13 (b) (Figura: 28), apresentam 

produção que mostra um conhecimento equivocado. Os dois grupos associam o “urucum e o 

açafrão” respectivamente a um “ácido e uma base”, uma informação errônea, o açafrão devido 
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as suas característica pode ser utilizado como um indicador de ácido base e não como uma base. 

Outro erro comum aos demais grupos analisados anteriormente, e a ligação realizada com o 

urucum e o açafrão aos grupos funcionais, sendo que os mesmos deveriam estar ligados ao 

corante presente na composição nas plantas. Dessa forma tanto a disposição hierárquica como, 

como a relação entre os conceitos não são coerentes, demonstrando uma diferenciação 

progressiva e a reconciliação integrativa pouco válidas. Assim a análise não atende pelo menos 

metade dos elementos previstos. 

 

FIGURA 28: Mapas elaborados pelo Grupo 12 (a) e grupo 13 (b) 

                (a) 

 
 

   (b) 

 
Fonte: Elaborado pelos alunos (2019). 

 

 Mediante a análise dos mapas conceituais, foi possível constatar que houve mudanças 

em relação aos níveis de cognição, onde aconteceu uma evolução dos conhecimentos prévios 
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dos alunos pesquisados. Dessa forma a importância de conhecer antes de qualquer aplicação 

metodológica, os subsunçores presentes na estrutura cognitiva do aluno, que serviram como 

ancoradouros para a nova informação. 

 Assim, quando a aprendizagem é dita significativa ela terá a eficácia, de gerar alterações 

nas ideias prévias, evoluindo para um nível de cognição onde o pesquisado tem a capacidade 

de hierarquizar seus conhecimentos, notando quais os mais abrangentes e menos específicos e 

a relação disposta entre os mesmos, bem como apresentado em alguns mapas conceituais 

analisados. 

Diante disso, os mapas conceituais avaliados qualitativamente, foram separados 

conforme a consolidação das categorias exigidas. De um modo geral, das 17 produções, 8 

grupos apresentaram uma hierarquização (diferenciação progressiva), relações entre as 

proposições e uma reconciliação integrativa válida, sendo que 4 grupos contemplaram em seus 

mapas, entre 50% a 80% destes elementos, o restante (5 grupos), não atende pelo menos metade 

destas categorias, assim como exposto no gráfico 02. 

 

Gráfico 02: Resultados das análises dos mapas conceituais 

 
Fonte: Própria do autor (2019). 

 

Os mapas conceituais produzidos, relativizam os pontos de chegada, constatando como 

uma ferramenta de avaliação formativa, que proporcionou identificar os conhecimentos 

apropriados pelo aluno, ou seja “como ele estrutura, hierarquiza, diferencia, relaciona, 

discrimina, integra, conceitos de uma determinada unidade de estudo, tópico, disciplina, etc.” 

(MOREIRA, 2006, p.19). Para tanto, alguns alunos ainda precisam evoluir no quesito 

diferenciação progressiva e reconciliação integrativa, para compreenderem a inter-relação entre 

os conceitos dispostos em seu mapa.  
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Outros grupos apresentaram maior dificuldade na utilização dos termos de ligação que 

relacionassem os conceitos relevantes apresentados e por último temos produções de mapas que 

atendem todos os requisitos. Portanto, em uma análise, considerando todas as produções, a 

aplicação da SD gerou uma aprendizagem significativa na perspectiva cognitivista de Ausubel, 

onde os alunos foram capazes de interagir os conceitos relevantes que já possuíam (vistos no 

questionário), aos repassados com aplicação, sendo por eles assimilados.  

Conclui-se assim um aprendizado dos conceitos de funções oxigenadas e indicadores 

ácido base, onde os subsunçores detectados no início da aplicação, foram aperfeiçoados no 

decorrer de cada encontro, gerando após a aplicação da metodologia com SD, um ensino 

significativo dos conceitos estudados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

A dissertação aqui descrita, contemplou em sua metodologia, uma sequência didática 

(SD) potencialmente significativa ligada ao cotidiano do aluno, ao se dispor de uma temática 

priorizando como passo inicial os conhecimentos prévios dos alunos, considerado por Ausubel 

como fator essencial para a promoção da aprendizagem significativa. 

Por meio das análises dos testes de conhecimentos prévio, constatou-se que os discentes 

possuíam em sua estrutura cognitiva, subsunçores que norteariam e dariam suporte a prática 

pedagógica, capaz de efetivar o processo de ensino aprendizagem da temática sugerida para 

estudo. Assim no decorrer da execução das atividades notou-se uma predisposição por parte do 

aluno a realizar os procedimentos propostos, sanando as principais ideias errôneas detectadas 

no questionário. 

 Desse modo, a utilização de experimentos acarretou como uma ótima ferramenta de 

socialização entre os grupos e o educador, além de um recurso capaz de permitir o aluno um 

contato direto com o conteúdo, permitindo investigar os resultados e as supostas falhas, abrindo 

espaço para dúvidas e posicionamentos de ideias. Em contrapartida as aulas práticas ainda 

efetivaram um conhecimento ampliado, servindo como peça chave para o estudo e compreensão 

das funções oxigenadas presentes nas estruturas dos corantes e suas funcionalidades como 

indicadores ácido base, o que possibilitou ao pesquisador notar algumas dificuldades por parte 

dos alunos, como na identificação da funcionalidade de um corante, bem como no estudo da 

estrutura de curcumina. 

Por outro lado, os alunos demonstraram certa facilidade na discussão dos apontamentos 

acerca da cromatografia em papel, alcançando também resultados positivos na análise da 

estrutura do corante presente no urucum, a bixina. Pode-se ainda citar a disponibilidade e a 

predisposição em participar das aulas práticas, se utilizando do principal fator para a ocorrência 

de uma aprendizagem significativa, os conhecimentos prévios, na explicação dos dados 

alcançados nas aulas experimentais, assim como no experimento de indicador de ácido base, 

onde os alunos uniram seus subsunçores aos conteúdo trabalhados, afim de explicar os 

resultados obtidos a cada etapa do experimento. 

Dessa forma a estratégia de se usar a elaboração de mapas conceituais, como uma forma 

de avaliação formativa para a SD, confirmou como resultado uma mudanças em relação aos 

subsunçores dos alunos, ao expor dados que demonstravam a apropriação dos conceitos gerais 

e relação estabelecidas entre os mesmo, gerando alterações significativas na estrutura cognitiva 

do estudante.  



84 
 

 

Esse fato comprova que o uso de SD tendo em seu contexto aulas teóricas e 

experimentais permitiu uma aprendizagem significativa tendo os preceitos de Ausubel como 

base. Os alunos foram considerados como centro, sendo o professor o mediador, direcionando-

o a um percurso que o levou a desenvolver e reestruturar os seus conhecimentos durante a 

ministração das aulas. 

Assim, conclui-se que o uso mapas conceituais contribuiu efetivamente na avaliação 

formativa, na identificação dos equívocos nas relações de alguns conceitos, nas limitações de 

diferenciação progressiva e reconciliação integrativa, o que possibilitou ao professor, ainda 

constatar mudanças nos conhecimentos prévios dos alunos, através da disposição de como está 

organizado seu aprendizado, a partir das construções conceituais que ele conseguiu 

desenvolver, evoluindo de conhecimentos menos específicos para conhecimentos mais 

abrangentes e gerais. Reconhecendo que não existe um mapa propriamente correto, mais um 

emaranhado de informações significativa, que serviram de subsídio para detectar uma mudança 

de conceitos enriquecidos ao longo da aplicação da SD, constatando ao final de todo processo 

uma aprendizagem significativa dos conceitos estudados.  
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APÊNDICES 

 

 

APÊNDICE I 

 
Caro aluno (a) Solicito sua colaboração para responder ao questionário em anexo, o qual faz parte da 

pesquisa: PROPOSTA DE UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA PARA O ENSINO DE FUNÇÕES 

OXIGENADAS E INDICADORES ÁCIDO BASE UTILIZANDO O URUCUM E O AÇAFRÃO, COM 

ENFOQUE NA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA. Esta investigação está sendo desenvolvida no 

âmbito da dissertação do Mestrado em Ensino/UERN-RN, para fins de conclusão de curso. O questionário 

tem por objetivo analisar os conhecimentos prévios acerca do tema corantes e indicadores ácido base. Desde 

já grata pela sua colaboração. 

 

1. CARACTERIZAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA 

 

Sexo: (   ) Masculino                    (   ) Feminino 

 

Idade: (   ) 15 a 18 anos        (   ) 19 anos acima 

 

 

2. QUAIS OS ALIMENTOS COLORIDOS NATURAIS E INDUSTRIALIZADOS QUE 

VOCÊ CONSOME EM SEU DIA A DIA? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. VOCÊ JÁ OUVIU FALAR EM CORANTES? O QUE SERIA UM CORANTE? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4. QUAL A DIFERENÇA ENTRE CORANTES NATURAIS E ARTIFICIAIS? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5. ALGUNS CORANTES NATURAIS POSSUEM PROPRIEDADES DE SERVIREM 

COMO INDICADOR ÁCIDO BASE. VOCÊ JÁ PAROU PARA PENSAR QUE 

ALGUNS ALIMENTOS CONSUMIDOS NO NOSSO DIA A DIA POSSUEM 

ÁCIDOS (ACIDEZ)? OU BASE (ALCALINIDADE)? CITE TIPOS DE ALIMENTOS 

CONSUMIDOS EM SEU COTIDIANO QUE AO SEU VER POSSUIR ALGUMA 

DESSAS SUBSTÂNCIAS. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6. O QUE SÃO ÁCIDOS O QUE SÃO BASES? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE II 

 

DESDE QUANDO E POR QUE O HOMEM USA CORANTES NOS ALIMENTOS? 

 

Você já percebeu que a cor dos alimentos traz consigo outras correlações além do 

aspecto visual. Ela influencia a nossa escolha através de associações com o que já vivenciamos: 

o alaranjado, presente em várias frutas, o marrom, que nos faz lembrar de algo deteriorado, ou 

o azul, que remete a um industrializado. Seu uso é tão importante que a indústria de alimentos 

investe, atualmente, muitos milhões de dólares por ano no setor de corantes. Mas como tudo 

isso começou? 

No passado, os corantes naturais eram retirados de plantas, animais e até mesmo 

minerais, como as argilas coloridas e o carvão, que serviam para dar cor aos alimentos. O uso 

de minerais como corantes é muito antigo, pois alguns sais são bem coloridos (há o azul celeste 

e verde dos sais de cobre, o azul royal dos sais de cobalto, além de tons que variam dos 

castanhos ao vermelho dos sais de ferro e estrôncio). 

Os corantes extraídos de plantas nem sempre eram os preferidos. Você sabe por quê? 

Porque muitos deles vinham de temperos e já deu para perceber o gosto que davam... Já 

imaginou uma bala colorida com um corante de pimentão e com aquele gosto forte e picante? 

Ou ainda um bolo com cobertura colorida com corante amarelo de açafrão, que é uma raiz meio 

ardida? Muito estranho mesmo... 

E você se lembra dos corantes de origem animal? Aquele vermelho do sangue colorindo 

doces é realmente estranho, não acha? 

Você sabia que alguns corantes eram extraídos até mesmo de caramujos e insetos? É a 

pura verdade e, até hoje, um dos corantes de origem animal mais usados vem de um insetinho 

chamado cochonilha... Com certeza alguém já comeu algo com um corante desse animal: 

biscoito recheado, refresco, sorvete, salsichas... Nem adianta fazer cara feia porque nenhum 

gosto diferente você sentiu, e nem vai sentir agora. Quem diria que aquela cor carmim veio de 

um inseto? 

Devido às dificuldades de se trabalhar com produtos de origem natural (descoloriam 

facilmente, não havia tecnologia para extrair e armazenar em grande escala), o homem buscou 

outros tipos de corantes. Era preciso usar algo que fosse barato, estável e produzisse cores 

intensas. 

Lá pelo ano de 1856, o químico chamado William Henry Perkin produziu o primeiro 

corante sintético, que chamou de malveína. Ele tinha apenas 18 anos. A substância de cor roxa 
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(púrpura), que lembrava a cor da flor de malva, veio a partir de uma reação com a anilina. 

Depois disto, ele e outros pesquisadores criaram mais de 90 corantes sintéticos, sendo que, até 

o início do século XX, mais de 700 corantes estavam disponíveis, todos oferecendo cores mais 

intensas a um custo bem mais barato! Apesar de muitos desses corantes serem usados para 

colorir tecidos, a indústria de alimentos passou a utilizá-los, especialmente em doces. Mas 

também houve exemplos de abuso para enganar os consumidores! Em alguns países, esses 

corantes foram usados para adulterar (falsificar) vinhos, queijos e picles de pepino. 

 

 
FIGURA 01 - O jovem William Henry Perkin e o corante malveína, nome inspirado na flor de 

malva. 

A criação dos corantes sintéticos deu uma nova opção para a indústria, mas será que 

eles eram seguros para ingerir? A triste verdade é que alguns eram sais de metais tóxicos, como 

chumbo e cromo, e por isso muitas pessoas se intoxicaram e algumas chegaram a morrer. 

Assim, em 1906, nos Estados Unidos (EUA), foi criada a primeira lei para os corantes 

alimentares; apenas sete corantes foram autorizados! Hoje, nos EUA, são autorizados apenas 

nove corantes sintéticos, sendo dois de uso controlado. Em países como o Japão, os corantes 

artificiais permitidos não passam de onze e na Europa há até países que não admitem o uso de 

corantes artificiais em alimentos, como é o caso da Noruega e Suécia. 

E no Brasil? Nossa primeira lei sobre uso dos corantes só foi criada em 1977 

(Resoluções CNNPA nº11, 37 e 44), depois atualizada nos anos de 1997 e 1999 (Portarias nº540 

e 1003), tentando acompanhar a legislação dos EUA, da Europa e do MERCOSUL. Os corantes 

artificiais permitidos para serem usados em alimentos são: amarelo crepúsculo, amarelo 

tartrazina, azul brilhante, amaranto, azul indigotina, azul patente V, vermelho ponceau 4R, 

vermelho 40, eritrosina, azorrubina e verde rápido FCF. Mas você sabia que alguns destes 

corantes não são permitidos em vários países do mundo? Há aqueles que ainda são considerados 

potencialmente “não saudáveis”. Então por que nós ainda os utilizamos?  

Fonte: adaptado de Barros e Barros (2010) 
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APÊNDICE III 

 

1. EXPERIMENTO DE EXTRAÇÃO DOS CORANTE DO URUCUM E 

AÇAFRÃO E ANÁLISE DAS ESTRUTURAS 

 

Urucum- características  

 

O urucuzeiro (Figura: 01), é uma planta arbórea chegando a alcançar até 6m de altura, 

o termo “urucu” é originário da língua tupi uru-ku (vermelho), originária da América Tropical, 

cientificamente conhecida como Bixa orellana L., pertencente à família botânica Bixáceas, 

altamente utilizada por indígenas como planta medicinal, e como corante para a pintura da pele 

(CASTRO et al., 2009). 

FIGURA 01: Estrutura química da bixina 

 
Fonte: própria do autor (2019). 

 

Açafrão- características 

 

 A cúrcuma longa L. (Figura: 02), é uma planta da família das Zingiberaceae 

Botanicamente é conhecida como Cúrcuma doméstica Val. (syn. C.tonga Koenig non L.), 

também chamada de açafrão da terra, açafrão da índia e gengibre amarelo. Originária da Índia 

e cultivada em quase toda região tropical do planeta no ramo medicinal, alimentício  e 

condimentar, “é uma pequena planta herbácea perene que apresenta diversos rizomas ou 

"dedos" que possuem características aromáticas de coloração” (COSENTINO, p.31, 2005). 

 

FIGURA 02: Estrutura da molécula de curcumina 

 
Fonte: própria do autor (2019). 

 



96 
 

 

OBJETIVO  

 

● Realizar a extração com solvente orgânico das plantas para mediante estudos dos 

corantes obtidos. 

MATERIAIS E REAGENTES 

✓ Etanol comercial 

✓ Sementes de urucum 

✓ Raiz de açafrão 

✓ Copo descartável 

✓ Colher  

✓ Faca de mesa 

 

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

1. Dividir a turma em grupo de no máximo 4 integrantes 

2. Em um copo diferentes adicionar respectivamente 2, 4, 6, 8 e 10 gramas das sementes 

de urucum 

3. Com auxílio de uma proveta, meça 200 ml de etanol e transfira para cada copo contendo 

as diferentes gramas das sementes de urucum 

4. Deixe em repouso por um período de 24h, sendo posteriormente filtrada usando-se papel 

filtro. 

 Obs.: Realize as mesmas etapas para a extração do corante do açafrão 

 

2. CROMATOGRAFIA EM PAPEL 

 

OBJETIVO 

● Este experimento será realizado com o objetivo de mostrar os diferentes corantes 

presentes nos extratos naturais. 

 

MATERIAIS E REAGENTES 

● Clorofórmio 

● Extrato das plantas 

● Copo descartável  

● Papel filtro. 

● Pires de vidro 
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● Conta gotas 

 

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

1. Recortar 4 papéis filtros de modo a obter uma tira de 3 cm de largura por 6 cm de 

altura; 

2. Em cada tira de papel colocar 1 gota de cada um dos corantes extraídos  

3. Colocar os papéis no clorofórmio (com cuidado para que o álcool não atinja as 

marcas dos corantes previamente feitas); 

4. Observar e anotar os resultados. 
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APÊNDICE IV 

 

 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) 

Campus Avançado “Profa. Maria Elisa de A. Maia (CAMEAM) 

Departamento de Educação (DE) 

 

Programa de Pós-Graduação em Ensino (PPGE) Curso de 

Mestrado Acadêmico em Ensino (CMAE) Rodovia BR-405, Km 

153, Bairro Arizona, Pau dos Ferros/RN E-mail: 

ppge.pferros@gmail.com Fone/Fax: (84) 3351.2560/3909 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

1. Identifique nas fórmulas estruturais das moléculas de bixina e curcumina a seguir, 

os seguintes pontos: funções oxigenadas, fórmula molecular, radicais presentes e 

número de carbonos terciários.  
 

FIGURA 01: Estrutura química da bixina 

FIGURA 02: Estrutura da molécula de curcumina 
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APÊNDICE V 

 

EXPERIMENTO DE INDICADOR ÁCIDO-BASE 

 

Alguns alimentos como exemplo açafrão, repolho roxo, beterraba, uvas e amoras 

possuem propriedades de mudarem de cor na presença de um ácido ou uma base, são os 

chamados indicadores ácido base. A seguir o experimento de indicador ácido base possuir o 

objetivo estudar essas propriedades Químicas. 

EXPERIMENTO I 

 

OBJETIVO 

● Efetivar experimentos de ácido base com o pó de açafrão e urucum para mediante 

compreensão do tema: indicadores ácido base  

 

MATERIAIS E REAGENTES 

✓ Pó de urucum 

✓ Pó de açafrão 

✓ Bicarbonato de sódio 

✓ Amoníaco (solução clareadora de pelos) 

✓ Copos descartáveis  

✓ Colher 

✓ Folha sem pauta 

✓ Pincel 

 

Procedimento experimental 

1. Em meio copo de água adicione uma colher de pó do açafrão ou mais, até obter a 

consistência de uma tinta. Misture bem; 

2. Com o auxílio de um pincel pinte a folha sem pauta com a mistura feita com o pó de 

açafrão. Deixe secar por alguns minutos; 

3. Em seguida em um copo descartável adicione uma colher de amoníaco; 

4. Em outro copo descartável com aproximadamente 50 ml de água, adicione duas 

colheres de chá de bicarbonato de sódio. Mexa a solução; 

5. Após a secagem do papel pintado com açafrão, com o auxílio de um pincel pinte-o (ou 

escreva algo) com a solução de amoníaco; 

6. Faça o mesmo com a solução de bicarbonato; 
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7. Refaça todas as etapas agora com o pó de urucum. 

8. Observe o que acontece. 

PROPOSTAS PARA DISCUSÕES 

 

1. Porque a coloração da folha de açafrão mudou para uma tonalidade avermelhada ao 

pintar com a solução de amoníaco? 

2. Ao pintar o papel com a solução do pó de açafrão com amoníaco, observou que após 

alguns minutos a pintura some. Qual a sua explicação? 

3. Porque ao pintar com bicarbonato de sódio a folha de açafrão, a pintura não sumiu? 

CONTINUAÇÃO DO EXPERIMENTO 

 

Procedimento experimental 

 

1. Em um copo descartável adicionar 50 ml álcool; 

2. Em um copo descartável adicionar 50 ml vinagre; 

3. Em um copo descartável adicionar 2 colheres de água sanitária em 50 ml de água; 

4. Em um copo descartável adicionar 2 colheres de bicarbonato dissolvido em 50 ml de 

água; 

5. Em um copo descartável adicionar 4 ml de suco de limão; 

6. Com o auxílio de uma pipeta adicione algumas gotas da solução feita com o pó de 

açafrão em água em cada copo com as devidas substâncias. 

PROPOSTAS PARA DISCUSSÕES 

1. O que são indicadores ácido base? 

2. Qual a cor obtida para cada substância? 

3. Porque ao adicionar algumas gotas da solução de açafrão as substâncias tiveram suas 

tonalidades modificadas? 
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ANEXO  

 

ANEXO I 

Como construir um mapa conceitual. 

 

1. Identifique os conceitos-chave do conteúdo que vai mapear e ponha-os em uma lista. 

Limite entre 6 e 10 o número de conceitos. 

2. Ordene os conceitos, colocando o(s) mais geral (is), mais inclusive(s), no topo do mapa 

e, gradualmente, vá agregando os demais até completar o diagrama de acordo com o 

princípio da diferenciação progressiva. 

3. Se o mapa se refere, por exemplo, a um parágrafo de um texto, o número de conceitos 

fica limitado pelo próprio parágrafo. Se o mapa incorpora também o seu conhecimento 

sobre o assunto, além do contido no texto, conceitos mais específicos podem ser 

incluídos no mapa. 

4. Conecte os conceitos com linhas e rotule essas linhas com uma ou mais palavras-chave 

que explicitem a relação entre os conceitos. Os conceitos e as palavras-chave devem 

formar uma proposição que expresse o significado da relação. 

5. Evite palavras que apenas indiquem relações triviais entre os conceitos. Busque relações 

horizontais e cruzadas. 

6. Exemplos podem ser agregados ao mapa, embaixo dos conceitos correspondentes. Em 

geral, os exemplos ficam na parte inferior do mapa. 

7. Geralmente, o primeiro intento de mapa tem simetria pobre e alguns conceitos ou grupos 

de conceitos acabam mal situados em relação a outros que estão mais relacionados. 

8. Talvez neste ponto você já comece a imaginar outras maneiras de fazer o mapa. Lembre-

se que não há um único modo de traçar um mapa conceitual. À medida que muda sua 

compreensão sobre as relações entre os conceitos, ou à medida que você aprende, seu 

mapa também muda. Um mapa conceitual é uma estrutura dinâmica, refletindo a 

compreensão de quem o faz no momento em que o faz. 

9. Compartilhe seu mapa com seus colegas e examine os mapas deles. Pergunte o que 

significam as relações, questione a localização de certos conceitos, a inclusão de alguns 

que não lhe parecem importantes, a omissão de outros que você julga fundamentais. O 

mapa conceitual é um bom instrumento para compartilhar, trocar e "negociar" 

significados (Moreira, 2010, p.30, 31). 
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10. Setas podem ser usadas, mas não são necessárias; use-as apenas quando for muito 

necessário explicitar a direção de uma relação. Com muitas setas, seu mapa parecerá 

um fluxograma. 
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ANEXO II 

 

 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) 

Campus Avançado “Profa. Maria Elisa de A. Maia (CAMEAM) 

Departamento de Educação (DE) 

 

Programa de Pós-Graduação em Ensino (PPGE) Curso de 

Mestrado Acadêmico em Ensino (CMAE) Rodovia BR-405, Km 

153, Bairro Arizona, Pau dos Ferros/RN E-mail: 

ppge.pferros@gmail.com Fone/Fax: (84) 3351.2560/3909 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PAIS OU 

RESPONSÁVEL LEGAL PELO MENOR 

 

Seu(a) filho(a) está sendo convidado a participar da pesquisa “PROPOSTA DE UMA 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA PARA O ENSINO DE FUNÇÕES OXIGENADAS E 

INDICADORES ÁCIDO BASE UTILIZANDO O URUCUM E O AÇAFRÃO, COM 

ENFOQUE NA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA” que é coordenada pelos professores 

Prof. mestrando Maria da Conceição Oliveira e Prof. orientador Dr. Glaydson Francisco Barros 

Oliveira, seguindo as recomendações das resoluções éticas brasileiras, em especial a Resolução 

CNS 466/12 que dispõe sobre diretrizes e normas de pesquisas envolvendo seres humanos. A 

participação dele(a) é voluntária, o que significa que ele(a) poderá desistir a qualquer momento, 

retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade. Caso 

decida aceitar o convite, seu(a) filho(a) será submetido(a) a uma sequência de atividades 

articulada para ensino de química, utilizando o estudo contextual e experimental das plantas 

urucum e açafrão como forma de aprendizagem do tema funções oxigenada, buscando 

promover uma aprendizagem significativa na perspectiva de Ausubel. Asseguramos que a sua 

participação não envolverá riscos e que todos os dados serão guardados em local seguro e a 

divulgação dos resultados será feita sem identificar os voluntários. Você ficará com uma via 

deste Termo e toda a dúvida que tiver a respeito desta pesquisa, poderá perguntar diretamente 

a professora pesquisadora Maria da Conceição Oliveira, no endereço eletrônico 

ceicao88@hotmail.com ou pelo telefone (84)981202693 

 

 

 

mailto:ceicao88@hotmail.com
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Consentimento Livre e Esclarecido  

 

Eu,________________________________________________________________________

estou de acordo com a participação de meu(a) filho(a) no estudo descrito acima. Fui 

devidamente esclarecido(a) quanto aos objetivos da pesquisa, aos procedimentos aos quais 

ele(a) será submetido e dos possíveis riscos com a participação na pesquisa. Foram-me 

garantidos esclarecimentos que possa vir a solicitar durante o curso da pesquisa e do direito de 

desistir da participação em qualquer momento, sem que a sua desistência implique em qualquer 

prejuízo a ele (a). Autorizo assim a publicação dos dados da pesquisa a qual nos garante o 

anonimato e o sigilo aos dados referentes a sua identificação.  

 

 

Pau dos Ferros, RN_____de________________2016.  

 

 

 

_______________________________________________________________ 

Participante da Pesquisa (Responsável) 

 

_______________________________________________________________ 

Pesquisador Responsável 

 

 


