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ROSSIERI, Renata Aparecida. Estudo acerca da Motivação e Aprendizagem a 
partir de uma implementação de uma Sequência Didática de Química Orgânica. 
2017. 105 FLS. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências Humanas, Sociais e da 
Natureza) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Londrina.  
 

RESUMO 
 

O objetivo desta pesquisa foi o de analisar o grau de motivação, indícios de 
aprendizagem e o engajamento dos alunos durante o desenvolvimento de uma 
sequência didática que abordou três tópicos: luz e cores (L), corantes (C) e funções 
orgânicas (F). Essa sequência didática foi desenvolvida em uma turma de 3º ano do 
Ensino Médio de uma escola pública e os dados foram coletados principalmente por 
meio de três questionários aplicados, antes e depois da sequência didática. Dois 
questionários com respostas objetivas em escala Likert e um com respostas 
discursivas. Com as respostas objetivas dos dois primeiros questionários foram feitas 
uma análise quantitativa e a comparação entre o antes e depois foi feita mediante o 
cálculo do ganho conceitual g e pelo Teste t. A título de uma comparação 
complementar foram consideradas também as avaliações realizadas pela professora 
durante a aplicação da sequência. Essas análises mostraram que a motivação dos 
alunos depois da aplicação da sequência didática foi maior do que a motivação antes 
e que os mesmos consideraram que houve uma aprendizagem alta nos dois primeiros 
tópicos (L e C) e uma aprendizagem razoável no último tópico (F).  Com as respostas 
discursivas do terceiro questionário foi feita uma análise qualitativa cujas categorias 
foram inspiradas nas aprendizagens representacional, conceitual e proposicional de 
Ausubel.  Essa última análise confirmou e aprofundou os resultados obtidos pela 
análise quantitativa, mostrou que o último tópico (F), sobre funções orgânicas, precisa 
ser melhorado. Os resultados alcançados são animadores e acredita-se que essa 
sequência didática possa ser usada por outros professores. 

 

Palavras-chave: motivação, aprendizagem, sequência didática, ensino de química.  
 
 
 

  



 

ROSSIERI, Renata Aparecida. Study about Motivation and Learning from an 
implementation of a Didactic Sequence of Organic Chemistry. 2017. 105 fls. 
Dissertação (mestrado em ensino de Ciências Humanas, Sociais e da Natureza) – 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Londrina.  
 

ABSTRACT 

 
The objective of this research was to analyze the degree of motivation, learning and 
student engagement during the development of a didactic sequence that addressed 
three topics: light and color (L), dyes (C) and organic functions (F) . This didactic 
sequence was developed in a 3rd year high school class of a public school and the 
data were collected mainly through three questionnaires applied, before and after the 
didactic sequence. Two questionnaires with objective responses on a Likert scale and 
one with discursive responses. With the objective answers of the first two 
questionnaires a quantitative analysis was made and the comparison between the 
before and after was made by calculating the conceptual gain g and the t-Test. As a 
complementary comparison, the evaluations carried out by the teacher during the 
application of the sequence were also considered. These analyzes showed that the 
motivation of the students after the application of the didactic sequence was greater 
than the motivation before and that they considered that there was a high learning in 
the first two topics (L and C) and a reasonable learning in the last topic (F) . With the 
discursive answers of the third questionnaire a qualitative analysis was made whose 
categories were inspired by the representational, conceptual and propositional learning 
of Ausubel. This last analysis confirmed and deepened the results obtained by the 
quantitative analysis, showed that the last topic (F) on organic functions needs to be 
improved. The results achieved are encouraging and it is believed that this didactic 
sequence can be used by other teachers. 
 
 
 
Keywords: motivation, learning, didactic sequence, chemistry teaching. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Desde muito pequena fui estimulada a gostar de ciências. Filha de professora 

de Química, meus brinquedos eram na grande maioria pedagógicos e de cunho 

cientifico. Na escola, minhas disciplinas favoritas eram matemática e ciências. 

No ensino médio, por imposição familiar, fiz dois cursos concomitantes. Um, 

que na época era chamado de Educação Geral no período noturno e outro na 

Formação de Docentes no período vespertino. Foi no magistério que minha paixão 

pelas ciências deu uma esfriada e despertou para uma nova: a Psicologia. Entretanto 

devido a questões de logística não pude cursar Psicologia e assim, era necessário 

escolher um curso para o ensino superior. Depois de muito pensar, resolvi voltar para 

as ciências e assumir minha identidade de professora cursando Licenciatura Plena 

em Ciências Biológicas na UENP – Universidade Estadual do Norte do Paraná de 

Cornélio Procópio no ano de 2004.  

Foram quatro anos de muito aprendizado, inúmeras viagens e amigos para 

uma vida toda. Durante minha formação sempre estava muito claro que ser professora 

era algo inerente e assim, antes de terminar a faculdade já lecionava. Iniciei minha 

carreira como professora da educação especial, depois disso trabalhei com as 

disciplinas de matemática, física, química, ciências e biologia. Lecionar se tornou algo 

tão natural que não me via fazendo mais nada além daquilo. Ser professora era algo 

que eu amava e que com o tempo o amor só aumentou. 

Todavia lecionar não é algo fácil. Professores necessitam estar em constante 

formação. Então os estudos não pararam, assim que conclui a faculdade de Biologia 

fiz uma especialização em Educação Especial na UNOPAR- Universidade do Norte 

do Paraná de Londrina, área na qual tenho grande interesse, já que os alunos sempre 

aprendem de acordo com suas especificidades. Logo após também achei necessário 

me especializar em minha área de formação e assim, cursei uma especialização em 

Práticas de Ensino em Ciências Químicas e Biológicas na UENP- Bandeirantes.  

Devido ao fato de lecionar disciplinas que não eram de minha formação senti 

a necessidade de cursar uma segunda licenciatura, dessa vez em Química na UEL – 

Universidade Estadual de Londrina. Eu me encantei pelo curso, me senti completa 

acadêmica e profissionalmente. Lecionar pra mim é algo prazeroso, mas lecionar 

química é muito melhor!  

Mesmo cursando uma segunda licenciatura não pude deixar de me 
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especializar e assim, durante o curso de Química fiz uma nova especialização e dessa 

vez escolhi uma de cunho social, em Educação Ambiental na Universidade do Estado 

de São Paulo. 

Durante o curso de Química participei do projeto PIBID e esse projeto me 

levou a participar de uma pesquisa de mestrado de uma amiga, em uma de nossas 

conversas e devido a minha inquietude em ficar sem contato com a universidade após 

a formação ela me indicou o Mestrado Profissional de Ensino de Ciências Humanas, 

Sociais e da Natureza na UTFPR, li a ementa do curso e me identifiquei. Neste curso 

eu poderia melhorar minha prática docente e pesquisar sobre um dos temas que 

sempre me intrigou, o baixo rendimento dos alunos na aprendizagem de química 

orgânica. Então no ano de 2015 fiz o processo de aluno externo e fui selecionada para 

a disciplina de Física e suas aplicações, foi nessa disciplina que decidi cursar o 

mestrado. Fiquei encantada com a universidade, com a disciplina e principalmente 

com o professor que, assim que prestei a prova de acesso e fui aprovada se tornou 

meu orientador.  

O objetivo de cursar o Mestrado para mim tem justificativa mais pessoal do 

que profissional, entretanto o fato de crescer profissionalmente e me tornar uma 

professora/pesquisadora torna todo o trabalho mais significativo para mim e para 

aqueles que são a razão da minha profissão, os meus queridos alunos.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O ensino de química praticado em grande número de escolas brasileiras está 

muito distante do que os documentos oficiais propõem. Há uma preocupação em 

memorizar fórmulas e decorar conceitos, distanciando os alunos da interação da 

química e sua função na sociedade e, como isso repercute no processo de ensino-

aprendizagem (PCNEM, 2002). Algumas possíveis causas apontadas como 

responsáveis por esta situação são atribuídas à formação profissional inicial e 

continuada dos docentes, aos salários baixos e à deficiência das condições materiais 

na maioria das escolas (ZIMMERMANN e EVANGELISTA, 2007). 

Aprender química engloba, ao menos, discutir três temas fundamentais, as 

propriedades, a constituição e as transformações das substâncias e dos materiais, e, 

consequentemente, a articulação destes temas (MORTIMER e MACHADO, 2007). 

Portanto, para Santos e Schnetzler, “o objetivo básico do ensino de química para 

formar o cidadão compreende a abordagem de informações químicas fundamentais 

que permitam ao aluno participar ativamente na sociedade, tomando decisões com 

consciência de suas consequências. ” (1996, p. 29). 

Dessa forma, o acesso a conhecimentos químicos permitiria ao aluno fazer a 

“construção de uma visão de mundo mais articulada e menos fragmentada, 

contribuindo para que o indivíduo se veja como participante de um mundo em 

constante transformação” (BRASIL, 1998, p.241). A Química então tem um papel de 

extrema importância no conjunto de conhecimentos humanos e compreensão atual 

do mundo, sendo ela uma das grandes responsáveis pelas transformações científicas 

e tecnológicas que caracterizam a sociedade contemporânea (GOMES, CARBO e 

QUEIROZ, 2015). 

Uma forma de organizar as atividades de ensino pode se dar pelo uso de 

sequências didáticas. Segundo Zabala (1998), uma sequência é um termo em 

educação utilizado para definir um procedimento encadeado de passos, ou etapas 

ligadas entre si para tornar mais organizado o processo de aprendizagem. Para uma 

maior organização do produto educacional e assim maior clareza e objetividade na 

sequência didática, recorremos a abordagem dos Três Momentos Pedagógicos de 

Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2002), composta pelas seguintes etapas: a 

problematização inicial, a organização do conhecimento e a aplicação do 

conhecimento. Para essa pesquisa, foi elaborada uma sequência didática sobre o 
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tema ¨corantes¨ planejada de acordo com esses Momentos e aplicada em um 3º ano 

do Ensino Médio de uma escola pública do Norte do Paraná. 

Essa dissertação está dividida em seis capítulos, sendo a primeira a 

Introdução que sintetiza a pesquisa e localiza o leitor nas possibilidades de leitura e 

interpretação desta. 

No capítulo Fundamentação Teórica, estão expostos os referenciais sobre a 

Teoria da Aprendizagem Significativa e Motivação. Esse aporte teórico serviu para a 

formulação e aplicação do Produto Educacional e também de reflexão e análise dos 

dados obtidos. 

Para o capítulo Concepção do Produto, uma breve fundamentação teórica 

utilizada para a organização do produto educacional foi apresentada e, em seguida a 

descrição das atividades realizadas na sequência didática. 

No capítulo da Metodologia da Pesquisa, são apresentados os procedimentos 

metodológicos que foram utilizados nesta pesquisa. Apresenta-se o problema da 

pesquisa, problema este que se justifica pelo fato dos alunos no 3º ano do EM não se 

sentirem motivados a aprender e apresentarem dificuldades em relação a química 

orgânica. Em seguida o universo de aplicação do problema e pôr fim a obtenção e 

categorização dos dados coletados.  

No capítulo de Análise dos dados, apresentam-se possíveis respostas ao 

problema da pesquisa. São apresentados os dados obtidos por meio dos 

questionários e das atividades aplicadas, bem como a interação destes com 

questionários de motivação e estratégia pessoal de estudo. 

Nas Considerações Finais, buscou-se discorrer sobre os principais resultados 

obtidos na pesquisa. Além de refletir sobre o uso de sequências didáticas no ensino 

de química, sua aplicabilidade e efetividade diante do quadro nacional das escolas 

públicas. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo serão expostos os principais referenciais teóricos utilizados na 

elaboração e desenvolvimento da pesquisa. O texto foi subdividido em duas partes, 

sendo a primeira a aprendizagem significativa, fundamentada principalmente em 

Ausubel mostrando aspectos da aprendizagem e alguns caminhos possíveis para 

melhorar o processo de ensino e aprendizagem e em seguida a motivação para 

aprender que se fundamenta na Teoria de Metas de Realização, pois há uma 

preocupação no nível da motivação dos alunos e como isso repercute na 

aprendizagem. 

 

 

2.1  ASPECTOS GERAIS DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

 

A aprendizagem significativa proposta por David Ausubel (1968) a muito vem 

sendo estudada e explorada nos mais diversos âmbitos educacionais. Muitos autores 

ao longo dos anos vêm se dedicando ao seu estudo, Novak (1981), Novak e Gowin 

(1984), Moreira (1999), entretanto ainda é um desafio colocá-la em prática em sala de 

aula. Essa teoria enquadra-se nas teorias de aprendizagem cognitiva que prioriza o 

comportamento e desenvolvimento humano (AUSUBEL, NOVAK e HANESIAN, 

1980). Seus pressupostos investigam como potencializar uma aprendizagem que faça 

sentido e possa se relacionar com conhecimentos já presentes no intelecto do aluno.  

Para Ausubel, aprendizagem significa organização e integração do material1 

na estrutura cognitiva, sendo esta “o conteúdo total de ideias de um certo indivíduo e 

sua organização; ou conteúdo e organização de suas ideias em uma área particular 

de conhecimentos” (AUSUBEL, 1968, p.37). 

A aprendizagem significativa para Ausubel (2003) acontece quando o material 

de ensino está relacionado à estrutura cognitiva do aluno, estabelecendo relações 

entre o novo conhecimento e o já existente. Além das etapas de ensino descritas como 

planejamento, desenvolvimento e avaliação, que influenciam a aprendizagem 

significativa. Novak (2000) discorre que existem cinco elementos que dialogam para 

alcançar os resultados: professor, aluno, conteúdo, contexto e avaliação. Importante 

                                            
1Entende-se por material os conhecimentos, os objetos, entre outros (AUSUBEL, 2003). 
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salientar que a aprendizagem significativa envolve o aprendiz totalmente, pois existe 

coerência no que está sendo ensinado.  

Os principais componentes elencados para que se alcance a aprendizagem 

significativa são: que o material de aprendizagem possa estar relacionado de forma 

não arbitrária e não literal com a estrutura cognitiva apropriada e relevante do aluno 

que a estrutura cognitiva particular do aprendiz contenha ideias ancoradas relevantes, 

com as quais se possa relacionar o novo material a ser estudado além de que aquele 

que venha a aprender esteja disposto a aprendizagem (Ausubel, 2003).  

Todos esses fatores devem ocorrer de forma concomitante para que haja uma 

aprendizagem significativa. Todavia não há uma única forma de aprendizagem 

significativa, dentre elas pode-se estabelecer três tipos de acordo com as relações 

estabelecidas entre seus componentes: aprendizagem representacional, 

aprendizagem conceitual e aprendizagem proposicional (AUSUBEL, 1968). 

Segundo Ausubel (2003) a aprendizagem representacional, relaciona-se mais 

intimamente ao que seria a aprendizagem por memorização. Ela é uma aprendizagem 

significativa, pois se pauta de forma não arbitrária as proposições representacionais, 

onde o objeto, figura, palavra, conceito significa exatamente aquilo que se é.  

Para a aprendizagem conceitual há duas formas de análise, uma ligada a 

forma como as crianças que não estão em fase escolar formulam os conceitos e outra 

para crianças em idade escolar e adultos. Um conceito é parte fundamental da teoria 

da assimilação, e adquirem-se conceitos por meio de experiências diretas. Um 

conceito preestabelecido pode servir de subsunçor2 para um novo conceito, sendo 

este então a ancoragem necessária para que haja aprendizagem significativa. 

O último tipo de aprendizagem por recepção significativa, diz respeito à 

aprendizagem proposicional, que pode ser subordinada, subordinante ou 

combinatória. A aprendizagem proposicional subordinada ocorre quando uma 

proposição se relaciona com uma proposição subordinante já estabelecida na 

estrutura cognitiva. A aprendizagem subordinante ocorre quando uma nova 

proposição relaciona-se com proposições subordinadas e essas se igualem. Já a 

aprendizagem combinatória ocorre quando o conteúdo não faz relação com 

                                            
2 Entende-se por subsunçor uma estrutura específica na qual uma nova informação pode se agregar 

ao cérebro humano, que é altamente organizado e detentor de uma hierarquia conceitual, que 
armazena experiências prévias do sujeito (AUSUBEL, 2003).  
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aprendizagem subordinada nem subordinante, mas, se faz necessário uma 

combinação de conteúdos presentes na estrutura cognitiva, sejam eles mais ou 

menos relevantes (AUSUBEL, 2003). 

Para exemplificar, de forma simples, as aprendizagens de Ausubel podemos 

usar o conceito de átomo. Os modelos atômicos propostos, como o de Dalton, 

Thomson, Rutherford-Bohr, nos trazem uma aprendizagem representacional, onde, 

por mais que não haja um conhecimento aprofundado do assunto todos os alunos a 

partir do 9º ano são capazes de identificar. Entretanto, só a identificação não basta 

para compreender a matéria, se faz necessário entender o conceito, compreender que 

um átomo é a menor partícula capaz de identificar um elemento químico e participar 

de uma reação, a partir desse entendimento a aprendizagem passa a ser conceitual. 

Todavia, o conceito de átomo é muito mais complexo, transpassa conceitos físicos e 

químicos de partículas subatômicas, forças nucleares, entre outros. O entendimento 

de todos os conceitos fundamentais para a compreensão do átomo faz com que os 

alunos alcancem uma aprendizagem proposicional. 

Em todos os tipos de aprendizagem significativa professores e alunos 

precisam estar engajados no processo de ensino e aprendizagem. Não há como 

aprender sem que haja vontade de aprender e não há como ensinar se não houver 

disposição para aprender. Assim, mesmo que não exista forma correta de ensinar, 

ainda existe aquela que pode colaborar na aprendizagem, e, de acordo com Ausubel, 

Novak e Hanesian: 

[...] é essencial levar - se em consideração as complexidades provenientes 
da situação de classe de aula, estes por sua vez, incluem a presença de 
muitos alunos de motivação, prontidão e aptidões desiguais; as dificuldades 
de comunicação entre professor e aluno; as características particulares de 
cada disciplina que está sendo ensinada [...]. (AUSUBEL; NOVAK; 
HANESIAN, 1980, p. 5). 

  

Dessa forma, entende-se que a teoria da aprendizagem não é por si só a 

forma correta do ensino, mas sim um norte a ser seguido e que dependendo das 

atribulações da sala de aula, tanto interna quanto externa, será mais ou menos 

alcançada.  

 

 

2.2 MOTIVAÇÃO, ENSINO POR INVESTIGAÇÃO E APRENDIZAGEM 
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O motivo ou a motivação é definido como um estado psicológico fundamental 

que dá direção a um fim, sendo a aprendizagem de qualidade um resultado da sinergia 

entre motivação e cognição (LABURÚ, 2006). 

Pintrich (2003) argumenta que a motivação influencia a aprendizagem e o 

desempenho e, por sua vez, o que os alunos aprendem tem influência em sua 

motivação. Proporcionar distintos recursos didáticos no contexto escolar faz com que 

os alunos reconheçam a importância do saber científico para sua vida prática e 

consigam enfrentar o problema com a vontade de resolvê-lo (ZÔMPERO e LABURÚ, 

2011). 

Segundo Pozo e Crespo (2009) “(...) sem motivação não há aprendizagem 

escolar” (p.40). A falta de interesse dos estudantes na aprendizagem de química se 

deve, de acordo com os autores, à grande exigência e trabalho intelectual e é 

considerado um fator para a falta de motivação em sala de aula.  

Outros fatores são listados por Cardoso e Colinvaux (2000), para a 

desmotivação em aprender química: 

 Quantidade excessiva de conteúdo; 

 Já conhecerem o suficiente de química; 

 Não ter relação com a futura profissão; 

 Nível de dificuldade dos conceitos; 

 Ter muitos conteúdos de matemática e física inseridos na disciplina. 

Portanto, há uma preocupação em como motivar os alunos nas aulas de 

química e fazer com que estes tenham melhor entendimento dos conceitos ensinados. 

Entre as diversas teorias e abordagens motivacionais (PINTRICH, 2003), o 

primeiro questionário dessa pesquisa se fundamenta na Teoria de Metas de 

Realização.  

Segundo Zenorini e Santos,  

As metas expressam em diferentes níveis o propósito ou o porquê de uma 
pessoa envolver-se em uma tarefa, ou seja, a meta de realização que a 
pessoa adota representa o motivo ou a razão pela qual ela irá realizar 
determinada tarefa (ZENORINI E SANTOS, 2010, p.291). 

 

Entre esses propósitos ou razões para a ação, há alunos que são orientados 

à meta aprender, outros estão preocupados com mostrar-se capazes ou superiores 

aos outros e assim sua meta é denominada performance-aproximação. Há também 

alunos resignados em não se mostrar inferiores ou menos capazes, suas metas 
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seriam a de performance-evitação. E, por fim, podem ser identificados estudantes que 

são voltados a uma meta denominada evitação do trabalho. (ARCHER, 1994; 

SEIFERT e O’KEEFE, 2001; ZENORINI e SANTOS, 2004; TUOMINEN-SOINI, 

SALMELA-ARO e NIMIEVIRTA, 2011). 

Alunos que são dirigidos a meta aprender “caracterizam-se por visar dominar 

os assuntos, ampliar conhecimentos, melhorar habilidades, enfim, crescer 

intelectualmente” (ACCORSI, BZUNECK E GUIMARÃES, 2007, p.292). Os alunos 

que apresentam a meta performance-aproximação têm por “objetivo aparecer como 

inteligente, ou ser o primeiro da classe, isto é, a preocupação primordial recai sobre 

sua performance ou o desempenho enquanto percebido pelos outros” (CARDOSO e 

BZUNECK, 2004, p. 146). A performance-evitação “se refere ao aluno que visa 

simplesmente evitar aparecer como incapaz ou de ser menos inteligente que os 

demais” (CARDOSO e BZUNECK, 2004, p. 146). Já a última meta, evitação do 

trabalho, “qualifica um determinado acadêmico cujo objetivo é apenas executar as 

tarefas acadêmicas com o mínimo de esforço, tanto que realização para ele é atingir 

êxito sem grande aplicação nos estudos” (ACCORSI, BZUNECK E GUIMARÃES, 

2007, p.292).  

Pintrich e Schunk (1996) expõem quatro origens para a motivação do aluno 

que deve ser considerada pelo professor: o desafio, a curiosidade, o controle e a 

fantasia. Laburú (2006), explana esses fatores:  

O desafio caracteriza-se pela promoção de uma situação com certa 
complexidade, em que as habilidades ou conhecimentos dos estudantes são 
provocados, mas num nível intermediário de dificuldade, de forma passível de 
ser vencido com um emprego razoável de esforço. A curiosidade manifesta na 
conduta exploratória é ativada por situações ambíguas, incongruentes, 
surpreendentes, inesperadas, de novidade, que despertam a atenção dos 
alunos pelo fato de estarem em desacordo com suas crenças ou 
conhecimentos anteriores, além de incentivá-los a buscar a informação 
necessária para sua explicação. O controle refere-se a uma situação em que 
o sujeito percebe se fazendo parte do processo de aprendizagem, sabe que 
os resultados de desempenho dependem de seus esforços, tem a 
oportunidade de ser ouvido e pode fazer escolhas entre exigências 
diferenciadas. Por último, a fantasia caracteriza se por situações que envolvam 
um faz de conta, favorecendo a motivação quando promove satisfações 
vicárias que não ocorreriam facilmente em situações reais (LABURÚ, 2006 
p.392) 

 

Assim, uma forma segundo Laburú (2006) de favorecer a motivação em sala 

de aula são as atividades experimentais que servem de estímulos, principalmente 

como componente inicial, pois despertam ou mantem o interesse dos alunos nos 

conteúdos a serem trabalhados.  
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O ensino por investigação, apesar de não ser aportado na atividade 

experimental, pode encontrar nesse instrumento um poderoso aliado, e além de 

promover a investigação torná-lo um elemento motivador para as aulas de ciências. 

Assim, os experimentos que quase sempre estão associados a quadros de ordem 

conceitual, ganham um inesperado contorno quando associados a fatores 

motivacionais (COUTO, 2009).  

Atualmente, o ensino por investigação é utilizado no desenvolvimento de 

habilidades cognitivas dos alunos, na realização de procedimentos como elaboração 

de hipóteses, anotação e análise de dados e o desenvolvimento da capacidade de 

argumentação (ZÔMPERO e LABURÚ, 2011). Esse ensino, conforme afirmam 

Munford e Lima (2007), seria uma das estratégias em que o professor poderia escolher 

ao buscar diversificar sua prática de forma inovadora. 

De acordo com Carvalho (2013), a partir do ensino de Ciências por 

investigação, o que se pretende é criar um ambiente investigativo nas escolas de tal 

forma que possamos ensinar, isto é, conduzir e mediar os alunos no processo 

simplificado do trabalho científico para que possam gradualmente ir desenvolvendo 

sua cultura científica, adquirindo aula a aula, a linguagem científica. 

Assim, para que uma atividade possa ser considerada de investigação, a ação 

do aluno não deve se limitar apenas ao trabalho de observação e manipulação de 

materiais, ela precisa também ter características de um trabalho científico, isto é, 

conduzir o aluno a refletir, discutir, explicar e relatar, isso dará ao seu trabalho as 

características de uma investigação científica (AZEVEDO, 2004).  

Pintrich (2003) argumenta que a motivação influencia a aprendizagem e o 

desempenho e, por sua vez, o que os alunos aprendem tem influência em sua 

motivação. Proporcionar distintos recursos didáticos no contexto escolar faz com que 

os alunos reconheçam a importância do saber científico para sua vida prática e 

consigam enfrentar o problema com a vontade de resolvê-lo (ZÔMPERO e LABURÚ, 

2011). 
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3 CONCEPÇÃO DO PRODUTO 

 

O produto educacional desenvolvido para esta pesquisa se baseia em uma 

sequência didática que aborda três principais tópicos, “luz e cores” em que o conceito 

científico da cor é discutido por meio da experimentação investigativa, “corantes” que 

é o tema norteador e “funções orgânicas” no qual conceitos da química orgânica são 

discutidos. Essa sequência didática foi elaborada por meio da abordagem dos Três 

Momentos Pedagógicos de Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2002) e pelo modelo 

didático de Multimodos e Múltiplas Representações e por fim pautado na 

experimentação investigativa de Laburú (2003). 

 

 

3.1 OS TRÊS MOMENTOS PEDAGÓGICOS 

 

A abordagem utilizada para o planejamento desta sequência didática pauta-

se nos Três Momentos Pedagógicos de Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2002), 

esses momentos contemplam a problematização inicial, a organização do 

conhecimento e a aplicação do conhecimento.  

O primeiro momento consiste na emersão de um problema a partir da 

realidade do aluno e estimulada pelo questionamento por parte do professor a fim de 

verificar quais são as explicações e as preconcepções que os alunos têm sobre 

determinado tema (DELIZOICOV, 2005). Francisco Jr., Ferreira e Hartwig (2008) 

salienta que nessa primeira etapa o aluno reconhece a necessidade de desenvolver 

novos conhecimentos diante da insuficiência de seus saberes para resolver o 

problema em questão, fazendo com que haja um despertar para o tema escolhido. 

Para sequência didática foi escolhido um texto inicial que abordava o tema 

corantes e tecia comentários sobre as cores e a ciência envolvida em sua formação, 

principalmente no seu aspecto químico. A partir deste texto a primeira questão de 

investigação foi feita: De onde vem as cores? 

No segundo momento pedagógico, ocorre a organização do conhecimento, 

há então a interação do professor com os alunos por meio de atividades variadas, 

como, por exemplo, experimentação, pesquisa, debate, entre outras, a fim de que 

aconteça a compreensão científica do fenômeno ou da situação problematizada. 

Segundo Delizoicov (1982), neste momento ocorre o estudo sistemático do conteúdo 
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programático com o qual a “estrutura profunda” da codificação pode ser aprendida. 

Neste segundo momento pedagógico a sequência didática aplicada 

desenvolveu experimento investigativos, aulas expositivas dialogadas, pesquisas, 

debates e discussões acerca dos conceitos explorados a partir da questão de 

investigação. 

No último momento pedagógico, deve ocorrer a aplicação do conhecimento 

diante de uma nova situação que se apresenta, a fim de verificar se os estudantes são 

capazes de mobilizar os saberes diante de novos contextos que se apresentam 

(DELIZOICOV, 2005). Para este momento, um texto comparativo entre corantes 

naturais e artificiais foi lido e discutido, por meio de uma abordagem que trazia todos 

os conceitos estudados no segundo momento, entretanto, numa nova perspectiva, 

para que os alunos pudessem relacionar o conhecimento adquirido em situações 

diversas. 

Neste sentido, percebe-se na proposta da experimentação investigativa a 

valorização do diálogo, das trocas, do confronto de ideias entre os estudantes, pois o 

conhecimento é uma construção social, e, portanto, coletiva, o que exige a interação 

e reflexão. 

 

 

3.2 MULTIMODOS E MÚLTIPLAS REPRESENTAÇÕES PARA EXPERIMENTAÇÃO 

INVESTIGATIVA 

 

Representar de várias formas os conceitos é umas das bases da humanidade 

(MORAES e ARCELO, 2000). Tornar os conceitos científicos o mais didático possível 

é umas das bases da educação (LIBÂNEO, 1994). Assim, um conceito pode ser 

representado de inúmeras formas, essas diferentes representações são conhecidas 

como modelo didático de multimodos e múltiplas representações que, segundo Prain 

& Waldrip (2006) refere-se a prática de representar um mesmo conceito de diferentes 

formas, seja ela verbal, gráfica ou numérica, bem como expor os alunos a repetidas 

exposições de um mesmo conceito. 

No que tange a educação das ciências, é visível que a aprendizagem dos 

conceitos e dos métodos científicos são melhor entendidos quando estão associados 

à compreensão de diferentes formas de representação e, consequentemente, ao 

ensino de várias linguagens, símbolos, palavras, imagens ou ações. Na aprendizagem 
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dos estudantes também é facilmente constatável que estes se submetem a diferentes 

modos de representação, quer sejam eles descritivos, experimentais e matemáticos, 

ou por meio de outros modos complementares e auxiliares destes, como a linguagem 

figurativa, por gestos corporais, entre outros possíveis (LABURÚ, BARROS E SILVA, 

2011). 

Assim, aprender ciência envolve um desafio representacional em uma 

variedade de contextos. Todo conceito científico é, simultaneamente, um sinal num 

discurso semântico verbal, num sistema operacional de significados de ação e, 

usualmente, num sistema de representação matemático e visual (LEMKE, 2003).  

Em química, todos esses conceitos científicos são ainda mais evidentes, já 

que esta é uma ciência representacional. Wartha e Rezende (2017) ratificam que no 

processo de ensino de química são usadas inúmeras representações, seja elas para 

átomo, moléculas, transformações químicas e mecanismos de reações. Portanto, para 

ensinar química se faz necessário um sistema de representação formal, com 

linguagem própria para que ocorra a comunicação dos conceitos entre professores e 

estudantes. 

Essa aprendizagem de conceitos, não está separada de sua representação, 

o entendimento conceitual é reforçado na medida em que o estudante aprende a 

reconhecer os distintos aspectos e ulteriores implicações de uma mesma ideia, por 

meio de diferentes representações (TYTLER; PRAIN; PETERSON, 2007). 

Lemke (2003) ainda ressalta que os estudantes precisam ter contato com um 

mesmo conceito cerca de três a quatro vezes para que possam consolidar sua 

aprendizagem. E que cada estudante apresenta uma forma de aprender diferenciada. 

De tal modo, que o uso de diferentes modos e representações para o ensino é mais 

que pertinente, é um comprometimento dos professores com o processo de ensino-

aprendizagem. 

Devido a estas constatações, pôde-se apoiar na experimentação investigativa 

para a consolidação dos conceitos, já que por meio dela há uma grande variedade de 

representações, o que leva a um maior entendimento e aprendizagem dos conceitos.  

Os experimentos desenvolvidos nesse produto educacional se apoiaram nos 

passos investigativos de Laburú (2003) que são: I. Fenômeno: em vez de começar 

por uma situação totalmente aberta, o professor apresenta em detalhes o fenômeno 

a ser estudado e o equipamento a ser trabalhado, buscando dirimir as dúvidas sobre 

ambos os aspectos; II. Problema: após um consenso na etapa I, o professor propõe o 
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problema a ser estudado; III. Hipóteses: tentando superar o problema indagado, 

propõe-se essa etapa, que tem como principal intenção perscrutar o entendimento 

dos alunos perante o problema proposto; IV. Plano de Trabalho: esta etapa dedica-se 

a execução do experimento, a tomada de decisões do aluno mediante os passos que 

deverão ser tomados para testar as hipóteses e resolver o problema. Esse momento 

é marcado pelas discussões, aluno-aluno, aluno-professor; V. Análise: essa etapa 

caracteriza-se por várias complicações que são intransponíveis pelos alunos, caso 

não haja uma intervenção direta do professor por meio de um discurso mais univocal. 

Pois, é nessa etapa que as hipóteses levantadas e a execução do experimento são 

transpostos em dados e esses devem ser analisados para realmente poder responder 

o problema inicial; VI. Conclusão: é um momento da aula onde o professor propõe 

uma série de questões escritas para que os estudantes pensem, reflitam e dêem mais 

atenção à prática realizada, e que podem ser coletivamente discutidas, no final da 

atividade, como fechamento da mesma. 

 

3.3 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS  

A estrutura da sequência didática foi planejada por meio dos Três Momentos 

Pedagógicos de Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2002), uma aplicação prévia foi 

realizada na Educação de Jovens e Adultos. Essa aplicação teste serviu de subsídio 

para reflexão e algumas mudanças para melhoria da sequência didática. 

Um quadro resumo descreve o planejamento e reorganização da sequência 

didática: 

 

Quadro 1: Resumo das atividades da sequência didática 
 



25 
 

 

 
 
 

Para iniciarmos a sequência didática, foram aplicados três questionários, 

sendo eles: 

 Questionário motivacional na escala Likert, que teve como objetivo medir 

quantitativamente a motivação dos alunos em estudar/aprender química e sua 

dedicação em relação à disciplina; 

 Questionário de conhecimentos na escala Likert, com o objetivo de 

quantificar os conhecimentos acerca dos conteúdos da sequência didática; 

 Questionário de conhecimentos com questões discursivas, com o 

objetivo de analisar qualitativamente as respostas dos alunos acerca dos conteúdos 

da sequência didática.  

Esses questionários foram aplicados em uma aula, que antecedeu a aplicação 

da sequência didática, na qual a professora estabeleceu um diálogo com a turma, 

situando-os em relação as atividades que ocorreriam. Os alunos responderam sem 

nenhuma interferência da professora/pesquisadora, sendo apenas orientados na 

compreensão do preenchimento da escala Likert. 

Na aula seguinte, foi entregue um texto introdutório 3 que foi discutido em sala. 

                                            
3 Texto adaptado de: Augusto Aragão de Barros; Elisabete Barbosa de Paula Barro. A química dos 
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Tal texto trazia uma reflexão sobre a utilização dos corantes naturais e em quais 

lugares encontramos tais corantes. A cada parágrafo lido, o texto foi explorado em 

seus aspectos químicos, físicos e biológicos, além das interações entre esses campos 

do conhecimento. O texto foi escolhido como uma forma mais amena de introdução 

ao tema da sequência e seus conceitos. E a partir desse texto houve o levantamento 

do problema: De onde vêm as cores? 

Na segunda aula, com o problema ainda sem resposta, fez-se um 

experimento de dispersão da luz, em que os alunos com os equipamentos necessários 

precisariam responder ao problema proposto na aula 2. Para que o problema fosse 

respondido utilizaram-se os passos de Laburú para experimentação, assim os alunos 

precisavam descobrir os fenômenos envolvidos no processo de formação das cores, 

levantar hipóteses de como as cores são formadas e por fim concluir com uma 

resposta científica para o problema em questão.  

A terceira aula então foi destinada a relembrar os fenômenos físicos 

envolvidos na formação das cores. Por meio de uma aula expositiva e um vídeo 

explicativo foram expostos os conceitos de absorção, reflexão e difração da luz, com 

esses conceitos os alunos puderam concluir o experimento e resolver o problema. 

Ainda nessa aula outro questionamento foi levantado: as outras áreas do 

conhecimento, como a arte e a química, explicam da mesma forma a formação das 

cores? Conceitos de como a arte explica a formação das cores foi exposta pelos 

alunos e discutida em sala. Posteriormente os conceitos de química também foram 

discutidos.  

Na quarta aula foi aplicado um teste sobre os fenômenos físicos envolvidos 

na formação das cores. O teste consistia em 5 questões de múltipla escolha, que foi 

resolvido em pequenos grupos. Esse teste era parte integrante da avaliação bimestral 

e da sequência didática. 

Na quinta aula um novo experimento foi proposto, extração de corantes, como 

já se sabia a origem das cores pela explicação da física e da arte, nesse experimento 

a intenção era definir cor para a química. Assim, os alunos seguiram os mesmos 

passos do experimento anterior, baseados em Laburú (2003). Fizeram a extração dos 

seguintes corantes: urucum, betalaína, clorofila, caroteno e curcumina. 

Após a extração, uma pesquisa sobre os corantes foi proposta, essa pesquisa 

                                            
alimentos: produtos fermentados e corantes. São Paulo: Sociedade Brasileira de Química, 2010. 
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foi em grupo e extraclasse e deveria ser entregue na sétima aula, possibilitando um 

intervalo de uma semana. 

A sexta aula foi uma discussão da pesquisa. Tal pesquisa constava de pontos 

importantes a serem citados, como, nomenclatura oficial do corante, fórmula 

estrutural, fórmula molecular, propriedades físico-químicas, aplicações, entre outros 

temas relacionados com a atividade. Na discussão, houve uma maior preocupação 

em abordar conteúdos de química orgânica, como as funções orgânicas e suas 

propriedades.  

Na sétima aula, com os conceitos bem definidos, fez-se a comparação das 

estruturas dos corantes. Era necessário que os alunos percebessem que todas as 

estruturas tinham algo em comum. Foi então apresentada as estruturas dos corantes 

estudados. Logo que os alunos visualizaram as estruturas notaram que todos os 

corantes ou tinham duplas ligações conjugadas ou anéis aromáticos, então houve o 

questionamento do porque essas estruturas estarem presentes. Assim, em discussão 

com a sala chegamos à conclusão da necessidade de tal estrutura devido ao 

fenômeno de ressonância, fenômeno esse que permite a movimentação dos elétrons 

e sendo parte importante na obtenção das cores. Um vídeo4 de animação explicativo 

foi apresentado para exemplificar o processo. 

Na oitava aula, fez-se um apanhado geral de todos os conceitos estudados e 

leu-se um texto5 confrontando o uso de corantes naturais e corantes artificiais e seus 

benefícios e malefícios, levando os alunos a serem críticos em relação aos alimentos 

que eles compram e o que realmente eles estão ingerindo. 

Depois de uma semana de intervalo da aplicação da sequência didática os 

questionários foram aplicados novamente para a coleta e análise dos dados. 

 

                                            
4 Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=54jr_wkV0ms  
5 Texto disponível em https://www.quimica.com.br/corantes-industria-de-alimentos-adere-aos-
corantes-naturais/ 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Nesta seção são apresentados os procedimentos metodológicos que foram 

utilizados nesta pesquisa. Inicialmente apresenta-se o problema da pesquisa, em 

seguida o universo de aplicação do problema e por fim a coleta e categorização dos 

dados. 

 

 

4.1 PROBLEMA DA PESQUISA 

 

O problema dessa pesquisa surgiu de uma inquietação, da 

professora/pesquisadora, sobre a baixa motivação e aprendizagem dos alunos em 

relação aos conteúdos abordados na disciplina de química orgânica, durante 10 anos 

lecionando química os alunos sempre apresentaram comportamentos semelhantes 

no que diz respeito à aprendizagem, levando então ao desenvolvimento da sequência 

didática. Portanto propõe-se analisar como uma sequência didática sobre ¨luz, cores 

e corantes¨ poderia favorecer a motivação e a aprendizagem dos estudantes.  

 

 

4.2 AMOSTRA DA PESQUISA 

 

O universo da pesquisa foram estudantes do ensino médio público de uma 

determinada escola da região norte do estado do Paraná. Para o desenvolvimento do 

estudo participaram 11 alunos do 3º ano do período matutino. Na turma do 3º ano 

havia 13 alunos dos quais 11 participaram da pesquisa. A sequência foi aplicada no 

4º bimestre do ano de 2016 na disciplina de química. Assim, o corpus desta pesquisa 

restringiu-se aos 11 alunos do 3º ano, devido a não participação/presença no decorrer 

de todas as atividades/experimentos/questionários/avaliações de alguns dos alunos. 

Uma aplicação prévia na EJA – Médio serviu de subsídio para a melhoria da sequência 

didática e posterior aplicação no ensino médio regular. 

 

 

4.3 COLETA DE DADOS PARA ANÁLISE QUANTITATIVA 
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Os dados quantitativos dessa pesquisa foram coletados a partir de dois 

questionários que solicitavam respostas objetivas em escala Likert, aplicados no início 

e no final da sequência didática e por avaliações aplicadas no decorrer da sequência 

didática. O primeiro questionário6, de abordagem motivacional, questionava de forma 

subjetiva a motivação dos alunos em estudarem química e quanto tempo dedicavam 

a este estudo. O segundo7 questionário contemplava conceitos de química que seriam  

trabalhados durante a sequência didática. 

O primeiro questionário (apêndice A) era composto de 13 questões 

apresentadas na escala Likert que estavam relacionadas à motivação para aprender 

química (MAQ). Este questionário sofreu uma primeira redução no número de 

questões para que ficasse adequado para uma análise fatorial, tanto pela medida de 

adequacidade Kaiser-Meyer-Olkin (índice 0,70 sendo que o critério para análise 

fatorial varia entre os autores, costuma ser entre 0,5 a 1,0) como pelo teste de 

esfericidade de Bartlett (nível de significância p= 0,00, sendo que um nível de 

significância assumido em 5% já se poderia rejeitar a hipótese nula de matriz de 

correlação identidade). Na análise fatorial, ao verificar as cargas fatoriais na extração 

dos componentes principais, foram eliminadas mais algumas questões para que 

ficasse apenas um fator com autovalor acima de um. Após essas reduções, o 

questionário original ficou reduzido a 6 questões, tal como é apresentado no apêndice 

A.  

O segundo questionário aplicado (apêndice B), também em escala Likert, era 

composto de 15 questões que estavam relacionadas a conceitos sobre luzes e cores, 

corantes e química orgânica. Uma média simples sobre as respostas iniciais e finais 

foram feitas e verificado o aumento de forma subjetiva na apropriação dos conceitos. 

A comparação entre o antes e depois das respostas dos questionários foi feita através 

do cálculo do ganho conceitual g. Esse ganho foi utilizado com muito sucesso nas 

pesquisas quantitativas no ensino de física, tanto em nível internacional (HAKE, 1988) 

como no nosso país (BARROS et al, 2004). Conhecido como ganho de Hake 

normalizado, foi definido como a razão entre o ganho obtido pelo aluno e o máximo 

ganho possível com base em duas avaliações idênticas - uma antes da apresentação 

do conceito (pré) e outra após (pós). O ganho g foi definido segundo a equação (1):  

 

                                            
6 Apêndice A. 
7 Apêndice B 
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g

%%100
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(1) 

 

Onde ¨% pré¨ corresponde à porcentagens das notas das questões antes da 

aplicação e ¨% pós¨ corresponde à porcentagens das notas das questões após a 

aplicação, no caso deste estudo, a sequência didática.  

Para comparar o grupo de alunos antes e depois da sequência didática, 

utilizou-se o Teste t de Student em relação ao resultado significativo da motivação 

para aprender química (MAQ) e aprendizagem nos tópicos luzes e cores, corantes e 

funções orgânicas. Para os resultados serem significativamente considerados, o 

resultado do valor t deve indicar na Tabela t de Student uma significância menor de 

5%. 

Para apurar se havia relações entre as resposta subjetivas dos alunos e as 

avaliações realizadas pela professora/pesquisadora, foi empregado um teste 

estatístico chamado de Correlação de Pearson. Na avaliação de relacionamento entre 

as amostras feitas a partir da Correlação de Pearson, o valor p é chamado de 

coeficiente de correlação de Pearson, sendo definido por Filho e Júnior (2009) como 

uma medida de associação linear que acontece quando duas variáveis apresentam 

semelhança na distribuição de seus escores. As variáveis são avaliadas a partir da 

distribuição frequências e pela distribuição de variância. Então, o valor p de correlação 

pode ser interpretado de acordo com a tabela: 

 

Quadro 2: Interpretação das Correlações de Pearson 
 

Valor de p Correlações  

0.00 a 0.19 Bem fraca 

0.20 a 0.39 Fraca 

0.40 a 0.69 Moderada 

0.70 a 0.89 Forte  

0.90 a 1.00 Muito forte 
Fonte: Callegari-Jacques (p. 90, 2003) 

Fora os questionários, três instrumentos avaliativos foram aplicados durante 

a realização da sequência didática. O primeiro, uma prova objetiva individual sobre o 

conteúdo de formação das cores, com o objetivo de identificar quanto os alunos 

haviam interiorizado da primeira parte da sequência didática, e a partir disso dar 

continuidade na aplicação. O segundo, uma pesquisa em grupo sobre corantes e sua 
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relação com a química, como fórmula estrutural, nome científico, aplicabilidade, 

funções orgânicas presentes, para a formação do conceito de identificação de funções 

orgânicas e por fim, uma lista de exercícios (aplicada após o término da sequência 

didática) com conteúdo principal de funções orgânicas oxigenadas mais os demais 

conteúdos estudados. A título de comparação, foram consideradas as notas que os 

alunos atingiram nestes instrumentos avaliativos propostos pela 

professora/pesquisadora da turma. Para a comparação visual com os números da 

escala Likert dos dois questionários, as notas das avaliações do professor foram 

transformadas, pela simples regra de três, para que o valor máximo ficasse em 5.  

 

 

4.4 COLETA DE DADOS PARA A ANÁLISE QUALITATIVA  

 

Para a análise qualitativa um questionário de respostas discursivas foi 

aplicado no início e no final da sequência. Esse questionário continha as mesmas 

questões do questionário de aprendizagem em escala Likert, mudando somente a 

forma como os alunos responderiam, nesse caso de modo dissertativo.  

Na pesquisa, esse foi o terceiro questionário8 aplicado. Suas questões foram 

categorizadas por meio das aprendizagens subjetivas de Ausubel (2003): 

aprendizagem representacional (C), aprendizagem conceitual (B), aprendizagem 

proposicional (A) e para respostas que não se encaixavam ou respostas em branca 

uma quarta categoria foi acrescentada, a aprendizagem nula (-). Entretanto, nem 

todas as questões puderam seguir essa categorização como as questões de Q8 a 

Q14 que foram analisadas pelo número de acertos, sendo que quando a questão 

estava correta receberia conceito A, parcialmente correta, conceito B, as questões 

incorretas, porém com dados científicos, conceito C e totalmente incorreta ou em 

branco, receberia um traço (-) caracterizando a aprendizagem nula. Os quadros 

abaixo expressam essa categorização:  

 

Quadro 3: Critérios adotados para a categorização das questões Q1 a Q7 e Q15 
do 3º questionário 

 

Categorias Critérios para Categorização 

A Respostas que possuam indícios de aprendizagem 

                                            
8 Apêndice C. 
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proposicional  

B 
Respostas que possuam indícios de aprendizagem de 

conceitos  

C 
Respostas que possuam indícios de aprendizagem 

representacional  

(-) 
Não respondeu ou sua resposta não se encaixa em nenhum 

dos critérios anteriores 

 

Quadro 4: Critérios adotados para a categorização das questões Q8 a Q14 do 
3º questionário 

 

Categorias Critérios para Categorização 

A 
Respostas que sejam adequadamente corretas ao nível 

ensinado em sala 

B 
Respostas que sejam parcialmente corretas ao nível ensinado 

em sala 

C 
Respostas que sejam incorretas, mas que indicam alguma 

aprendizagem 

(-) 
Não respondeu ou sua resposta não se encaixa em nenhum 

dos critérios anteriores 

 

As respostas foram alocadas nas categorias descritas por meio da análise de 

conteúdo de Bardin (1997), que segundo a autora é: 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter por 
procedimentos sistemáticos, e objetivos de descrição de conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção destas 
mensagens (BARDIN,1977, p. 42). 

 

Um outro instrumento utilizado para a análise qualitativa foi um gabarito9 das 

respostas esperadas pela professora/pesquisadora. Esse gabarito contém os 

conceitos trabalhados na sequência didática e discutidos em sala. 

 
                                            
9 Apêndice E. 
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5 ANÁLISE DE DADOS 

 

Com o objetivo de responder as questões de pesquisa que tinham por 

interesse a análise quantitativa e qualitativa da aprendizagem de química orgânica e 

da motivação em aprender por meio de uma sequência didática, neste capítulo são 

apresentadas as análises dos dados obtidos por meio dos questionários e das 

atividades aplicadas. Esse capítulo divide-se em duas partes: análise quantitativa para 

os questionários em escala Likert e para as avaliações aplicadas pela 

professora/pesquisadora e análise qualitativa para o questionário discursivo. 

 

 

5.1 ABORDAGEM QUANTITATIVA 

 
 
5.1.1 Análise Quantitativa a Partir dos Dados Coletados pelos Questionários 1 

e 2 

 

A tabela 1 apresenta os dados numéricos coletados pelo questionário 110 e 

uma coluna com o desvio padrão DP (medida da dispersão de um conjunto de 

medições), antes e depois da aplicação da sequência didática, juntamente com os 

cálculos de ganho, segundo a Equação (1)11, em um dos tópicos avaliados 

subjetivamente pelos alunos: motivação para aprender química (MAQ). As duas 

médias, antes e depois, mostram que estão abaixo da mediana 3 na escala Likert 

adotada, pois essa escala só admite os valores 1, 2, 3, 4 e 5. Apesar do pequeno 

intervalo de tempo que se passou entre as duas tomadas de dados, os números 

mostram que houve um aumento no índice motivacional, apesar de continuar abaixo 

da mediana.  

 

 

 

 

 

                                            
10 Ver apêndice A. 
11 Equação p. 35. 
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Tabela 1: Dados obtidos pelo 1º questionário sobre a motivação para aprender 
química (MAQ).12 

 

Alunos Motivação antes Motivação depois Ganho 
Ma DP Md DP Gm 

A1 1.67 1,21 3.00 0,63 0.40 
A2 1.83 1,33 1.50 0,84 -0.11 
A3 2.33 1,03 3.50 1,05 0.44 
A4 1.94 0,28 2.67 0,85 0.24 
A5 1.83 0,98 1.67 1,21 -0.05 
A6 1.50 0,84 3.83 0,75 0.67 
A7 1.83 0,98 1.83 0,75 0.00 
A8 2.17 1,17 1.50 0,55 -0.24 
A9 1.50 0,84 1.67 0,82 0.05 

A10 1.67 0,52 2.83 1,17 0.35 
A11 3.17 1,17 3.33 1,03 0.09 

Média 1.95 0,48 2.48 0,88 0.18 

 

A tabela 2 apresenta os dados numéricos coletados a partir do questionário 

213, antes e depois da aplicação da sequência didática, juntamente com os cálculos 

de ganho, segundo a equação (1), em três tópicos avaliados subjetivamente pelos 

alunos: luz e cores, corantes e funções orgânicas.  

 

Tabela 2: Dados obtidos pelo 2º questionário sobre luz e cores, corantes e 
funções orgânicas.14 

 

Alunos Luz e cores (L) Corantes (C) Funções orgânicas (F) 
a d g a d g a D g 

La Ld gL Ca Cd gC Fa Fd gF 

A1 2.00 2.33 0.11 2,00 4,00 0,67 1,44 1,22 -0,06 
A2 1.33 3.00 0.45 1,67 3,00 0,40 1,00 1,75 0,19 
A3 2.00 4.67 0.89 2,67 4,33 0,71 2,78 4,33 0,70 
A4 1.67 3.33 0.50 1,67 2,67 0,30 1,67 1,83 0,05 
A5 2.00 5.00 1.00 2,67 5,00 1,00 1,11 3,08 0,51 
A6 1.67 4.33 0.80 2,00 4,67 0,89 1,67 4,50 0,85 
A7 2.00 4.00 0.67 2,00 2,67 0,22 2,78 2,17 -0,28 
A8 2.00 3.33 0.44 2,00 3,67 0,56 1,00 2,42 0,35 
A9 

1.00 4.67 0.92 
2,00 5,00 1,00 1,44  

3,00 
0,44 

A10 2.33 4.33 0.75 2,33 4,00 0,63 2,78 2,58 -0,09 
A11 1.33 3.33 0.55 2,33 4,00 0,63 1,44 2,25 0,23 

                                            
12 Ma: motivação antes, Md: motivação depois, DP: desvio padrão, gM: ganho motivacional. 
13 Ver apêndice B. 
14 La: luz e cores antes, Ld: luz e cores depois, Ca: corantes antes, Cd: corantes depois, gM: ganho 
motivacional, gL: ganho em luz e cores, gC: ganho em corantes, Fa: funções orgânicas antes, Fb: 
funções orgânicas depois, gf: ganho em funções orgânicas.  
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Média 1.76 3.85 0.64 2,12 3,91 0,62 1,74 2,71 0,30 

 

Com relação à avaliação subjetiva dos alunos no primeiro tópico ¨luz e cores¨ 

apresentada na tabela 2, todos os alunos consideraram que melhoraram a sua 

compreensão após a aplicação das atividades e a média após ficou acima da mediana 

três da escala Likert. A coluna de ganhos mostra claramente que os alunos 

consideraram que a aprendizagem foi alta (g=0,64). O único que considerou que o 

seu aproveitamento não foi satisfatório foi o aluno A1 (g=0,11).  

Com relação à avaliação subjetiva dos alunos no segundo tópico ¨corantes¨, 

os dados da tabela 2 mostram também que eles consideraram que melhoraram a sua 

compreensão após a aplicação das atividades e a média após também ficou bem 

acima da mediana três da escala Likert. A coluna de ganhos também mostra que os 

alunos, em média, consideraram que a aprendizagem foi alta (g=0,62), praticamente 

equivalente ao ganho subjetivo correspondente ao primeiro tópico ¨luz e cores¨.  

Com relação à avaliação subjetiva dos alunos no terceiro tópico ¨funções 

orgânicas¨, os dados da tabela 2 mostram que a média no final das atividades ficou 

abaixo da mediana 3, mas a coluna de ganhos apresenta uma média (g=0,30). Três 

alunos (A1, A7 e A10) consideraram que não houve melhora na sua compreensão. 

Por outro lado, chama a atenção os alunos A3 e A6 que consideraram que os seus 

aproveitamentos foram excelentes (g=0,70 e 0,85). 

 

Tabela 3: teste t entre alunos, antes e depois da sequência didática, nas quatro 
variáveis pesquisadas pelos questionários 1 e 2 

 

 Início (N=11) Final (N=11)   
 Média DP Média DP T p 

Motivação para 
aprender química 

1,95 0,47 2,48 0,87 1,99 0,07 

Luzes e Cores 1,76 0,39 3,85 0,83 7,74 0,00 
Corantes 2,12 0,34 3,91 0,84 8,62 0,00 

Funções Orgânicas 1,74 0,71 2,65 1,02 2,84 0,02 

 

A tabela 3 resume e explicita estatisticamente as comparações realizadas 

pelo teste t nas quatro variáveis medidas: motivação para aprender química (MAQ), 

luzes e cores, corantes e funções orgânicas. Com relação às avaliações subjetivas 

dos alunos nas quatro variáveis como um todo, pode se afirmar que os alunos 

aprovaram a sequência didática.  
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Na dimensão da aprendizagem, os alunos consideraram que houve uma 

aprendizagem alta tanto na variável ¨luzes e cores¨ como na variável ¨corantes¨, bem 

como uma aprendizagem razoável na variável ¨funções orgânicas¨. O teste t confirma 

que houve uma diferença estatisticamente significativa nessas três variáveis, 

conforme mostrado na tabela 3.  

Na dimensão motivacional, os alunos também se sentiram mais motivados 

para aprender química após a aplicação da sequência didática, pois na média a 

motivação depois foi maior do que a motivação antes e o teste t mostrou que as 

diferenças foram quase estatisticamente significativas (t = 1,99 com p = 0,07).  

 

 

5.1.2 Análise Quantitativa a Partir dos Dados Coletados pela Avaliação da 

Professora 

 

A título de comparação com as avaliações subjetivas dos alunos, a tabela 4 

apresenta as avaliações que a professora fez durante a aplicação da sequência 

didática, lembrando que a avaliação individual ocorreu apenas no tema ¨funções 

orgânicas¨ e que nessas avaliações ao invés de se utilizar a escala Likert, cuja 

mediana é três, foi utilizado um contínuo entre zero e cinco, cuja mediana é dois e 

meio. O aproveitamento dos alunos foi excelente em ¨luz e cores¨ e ¨corantes¨, mas a 

média (2,05) ficou abaixo da mediana (2,5) na avaliação individual sobre ¨funções 

orgânicas¨. Nessa avaliação individual destaca-se o alto aproveitamento dos 

estudantes A3 e A6. 

 

Tabela 4: Avaliações da professora 
 

Alunos Luz e cores 
(AL) 

Corantes (AC) Funções orgânicas 
(AF) 

A1 4.50 4.63 1.75 
A2 3.75 4.63 2.00 
A3 3.75 5.00 4.50 
A4 4.50 4.63 0.75 
A5 5.00 4.63 0.25 
A6 3.25 5.00 4.75 
A7 5.00 3.38 1.25 
A8 4.50 3.38 2.00 
A9 4.00 4.63 0.75 

A10 5.00 4.63 1.25 
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A11 4.50 4.63 3.25 
Média 4.34 4.47 2.05 

 

A título de complemento da avaliação quantitativa, a tabela 5 apresenta as 

correlações de Pearson entre as avaliações subjetivas dos alunos e as avaliações do 

professor. Entre as correlações estatisticamente significativas (p<0,05) destacam-se 

a medida entre as avaliações subjetivas dos alunos (Fd) e a avaliação do professor 

(AF) no tópico ¨funções orgânicas¨, além das correlações existentes entre as outras 

avaliações dos alunos (Fd com Ld e Cd). Por outro lado, chama a atenção as 

correlações negativas entre as avaliações do professor (AL) sobre o tópico ¨luz e 

cores¨ com o resto das avaliações bem como a baixa correlação encontrada entre as 

próprias avaliações do professor, especialmente entre AF e AL. 

 

Tabela 5: Correlações entre as avaliações subjetivas dos alunos e avaliações 
da professora15 

 

 Ld Cd Fd AL AC AF 

Ld 
1.00 

0.58 
(p=0,06) 

0.77 
(p=0,01) 

-0,02 
(p=0,95) 

0,20 
(p=0,55) 

0,02 
(p=0,95) 

Cd 
 1.00 

0.61 
(p=0,04) 

-0.24 
(p=0,49) 

0.49 
(p=0,13) 

0,19 
(p=0,58) 

Fd 
  1.00 

-0,52 
(p=0,10) 

0.39 
(p=0,24) 

0,61 
(p=0,05) 

AL 
   1,00 

-0,51 
(p=0,11) 

-0.71 
(p=0,02) 

AC 
    1,00 

0,35 
(p=0,28) 

 
 

5.2 ABORDAGEM QUALITATIVA 

 

Para a análise qualitativa utilizou-se como instrumento de coleta de dados 

questionários16 pré e pós aplicação da sequência didática, contendo as mesmas 

questões do segundo questionário, entretanto com adaptações para respostas 

                                            
15 Ld: luz e cores depois, Cd: corantes depois, Fd: funções orgânicas depois, AL: avaliação sobre luz e 
cores, AC: avaliação sobre corantes, AF: avaliação sobre funções orgânicas. 
16 Ver apêndice C. 
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discursivas, com o objetivo de analisar as respostas dos estudantes e sua 

transposição das concepções alternativas para o conhecimento científico.  

Para a análise, dividiu-se as respostas em três partes, assim como na análise 

quantitativa, “luz e cores”, “corantes” e “funções orgânicas”. 

Para a primeira parte “luz e cores”, um quadro resumo é apresentado a fim de 

facilitar a visualização e análise dos dados: 

 

Quadro 5: Resumo das categorias alcançadas pelos 11 alunos nas Q1, Q2 e Q317 
  

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11  
a d a d a d a d a d a d a d a d a d a d a d 

Q
1 

C B - B B A - B B B B  A C B C B - - - C B B 

Q
2 

-  C - C B  A  - B  - C - C - B - B - C - C C C  

Q
3 

- A - A - A -  B  - C - C - C - C - A -  C - A 

 

As três questões iniciais, se caracterizavam pela definição do conceito de cor, 

esperava-se que os alunos definissem cor e os fenômenos envolvidos na formação 

das cores nas diferentes áreas do conhecimento, sendo estas, arte, física e química.  

Inicialmente os alunos apresentaram conceitos bem confusos em relação a 

cor e sua formação e ainda houve aqueles que simplesmente desconhecem tal 

conceito. Contudo, se faz necessário lembrar que esses conceitos já foram ensinados 

em suas respectivas disciplinas, porém de forma fragmentada, dificultando a 

interpretação de conteúdos iguais visto em diferentes perspectivas. 

O Quadro 6 traz as respostas dos alunos à questão 1 que pedia a definição 

do conceito de cor para a disciplina de artes. 

 

Quadro 6: Exemplos de respostas dos alunos à questão 1 do questionário 
discursivo 

 

Questão 1: Descreva como a arte explica a formação das diversas cores 
(primárias, secundárias e terciárias). 

Alunos  Resposta Inicial Resposta Final 

A1 É a mistura das cores. [categoria C] Cores primarias: azul, vermelho e 
amarelo, cores secundarias: verde, 

                                            
17 A1, A2, ..são alunos. Q1, Q2, ... são questões, a: antes, d: depois.  
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laranja e lilás, terciarias é a mistura 
das cores e fica marrom. [categoria 
B] 

A2 Não sei como a arte explica. 
[categoria (-)] 

Através de misturas, cores 
primarias são as cores originais, 
secundarias misturas de duas, 
terciarias mistura de três. [categoria 
B] 

A5 Cores primárias são azul, vermelho 
e amarelo e a secundária é a 
misturas delas. Terciárias eu não sei. 
[categoria B] 

Cores primarias são cores puras, 
secundarias é a mistura de duas 
cores, terciarias a mistura de três 
ou mais cores. [categoria B]  

A6 Azul, amarelo, vermelho - 
azul+amarelo=verde, 
vermelho+amarelo = laranja, 
azul+vermelho=roxo. Vermelho 
arroxeado, vermelho-alaranjado, 
amarelo-esverdeado. [categoria B] 

Primarias são cores puras: azul, 
amarelo e vermelho 
Secundarias: verde, roxo e laranja 
mistura de cores primarias; 
Terciarias: mistura de todas as 
cores. [categoria A] 

 

Percebe-se que a concepção inicial dos alunos sobre as cores são 

superficiais, entretanto depois da aplicação da sequência didática tais conceitos ficam 

mais complexos. Comparando as respostas dos quatros alunos, também 

compreende-se que o aluno A6 consegue formular o conceito mais completo que os 

demais sendo então categorizado como aprendizagem proposicional. 

A segunda questão, ainda sobre o conceito de cor, indagava o conceito para 

a física, o quadro abaixo explicita as respostas dos alunos ao questionamento. 

 

Quadro 7: Exemplos de respostas dos alunos à questão 2 do questionário 
discursivo 

 

Questão 2: Descreva como a física explica a existência das diversas cores. 

Alunos  Resposta Inicial Resposta Final 

A3 Reflexão das luzes. 
[categoria B]   

Através da absorção e reflexão e 
cada cor tem um determinado 
comprimento de onda. [categoria A] 

A4 Não me lembro. [categoria (-)] Absorção e reflexão. [categoria B] 

A7 Não entendo. [categoria (-)] Absorção e reflexão: absorve todas 
as cores e reflete uma única cor. 
[categoria B] 

A8 Eu achei que sabia mas não sei. 
[categoria (-)] 

Alguma coisa absorve alguma cor e 
reflete aquela cor e precisa de luz. 
[categoria B] 

 

No questionário discursivo, inicialmente somente o aluno A3 trouxe um 
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conceito relativo a física, todos os outros alunos ficaram na categoria de 

aprendizagem nula. No questionário discursivo, ao final esse quadro mudou. Os 

alunos conseguiram entender que para a formação das cores, levando em 

consideração os físicos, é necessário que alguns fenômenos ocorram, como a 

absorção, reflexão e refração da luz e ainda que cada cor formada possui um 

determinado comprimento de onda. Esses conceitos foram desenvolvidos com os 

alunos por meio de experimentação investigativa, o que leva a considerar tal 

metodologia eficaz em sala de aula. 

Ainda sobre os conceitos de cores, uma terceira questão foi feita. Essa pedia 

que os alunos discorressem sobre como a química poderia explicar a formação das 

cores. No quadro a seguir é possível comparar as respostas dos alunos nos 

questionários aplicados. 

 

Quadro 8: Exemplos de respostas dos alunos à questão 3 do questionário 
discursivo 

 

Questão 3: Descreva como a química explica a existência das diversas cores. 

Alunos  Resposta Inicial Resposta Final 

A2 Não sei. [categoria (-)] Anéis aromáticos e duplas ligações 
que conseguem absorver a energia 
e refletir na luz do visível. [categoria 
A] 

A3 Não compreendo. [categoria (-)] As duplas ligações e os anéis 
aromáticos são capacitados para 
absorver e refletir as cores na luz do 
visível. [categoria A] 

A4 Não lembro. [categoria (-)] Duplas ligações conjugadas. 
[categoria B] 

 

A química sozinha não explica a formação das cores, todos os fenômenos 

físicos também ocorrem para que ocorra a formação das cores na química, entretanto 

a presença dos anéis aromáticos e das duplas ligações nos compostos orgânicos 

favorecem a absorção e reflexão da luz na faixa do visível. Inicialmente nenhum aluno 

respondeu a essa questão, ficando então caracterizado aprendizagem nula. Ao final, 

os alunos obtiveram um avanço significativo, sendo que todos elevaram de conceito. 

Ao final da análise das primeiras três questões os conceitos ficaram mais 

claros, apareceram definições mais complexas e de maior entendimento para cores 

primárias, secundárias e terciárias, fenômenos de absorção e reflexão da luz e tipos 

de ligações químicas presentes nas substâncias para que haja formação de cores. As 
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respostas completas de todos os alunos encontram-se no apêndice D.  

As questões seguintes, da segunda parte da análise, tinham por interesse o 

conhecimento sobre os corantes, tema central da sequência didática. Esperava-se 

que os alunos, por meio dessa temática, demonstrassem maior interesse pelos 

conteúdos de química orgânica e pudessem relacionar com o cotidiano. Para essa 

parte, três questões foram analisadas, a Q4 que questionava o entendimento sobre 

corantes naturais e artificiais, a Q5 que explorava as ações benéficas e maléficas dos 

corantes naturais e artificiais e por último, a Q6 que considerava um conceito químico 

envolvendo os corantes, a extração de substâncias. Um quadro resumo com as 

categorias alcançadas pelos alunos é apresentado a seguir. 

 

Quadro 9: Resumo das categorias alcançadas pelos 11 alunos nas Q4, Q5 e Q618 
  

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11  
a d a d a d a d a d a d a d a d a d a d a d 

Q4 C A C A B A - C C A B A C A C A B A C A B A 

Q5 C B C B C B - C C B - B - B C B C B - B C B 

Q6 - B - B B B - C C B - B - C - C B B - C - C 

 

Assim, a quarta questão trazia como pergunta o conhecimento sobre corantes 

naturais e artificiais. No quadro a seguir vemos as respostas iniciais e finais dos alunos 

sobre o questionamento. 

 

Quadro 10: Exemplos de respostas dos alunos à questão 4 do questionário 
discursivo 

 

Questão 4: O que você entende por corantes naturais? E artificiais? Dê 
exemplos. 

Alunos Resposta Inicial Resposta Final  

A1 Corante artificial é o que crua em 
um determinado aspecto. Naturais 
são os que já estão feitos. 
[categoria C] 

Corantes naturais são 
encontrados na natureza, 
betalaína, curcumina e artificiais 
são feitos em laboratórios e 
industrias. [categoria A] 

A2  Corantes naturais são aquelas que 
são retirados da natureza, os 
artificiais são fabricados com 
misturas naturais. [categoria B] 

Naturais são os retirados da 
natureza, por exemplo, 
curcumina, colorau, betalaína 
entre outros. E os artificiais são 

                                            
18 A1, A2, ..são alunos. Q1, Q2, ... são questões, a: antes, d: depois.  
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produzidos pela indústria. 
[categoria A] 

A4 Não sei. [categoria (-)] Corantes naturais são como a 
betalaína e artificiais são 
industriais. [categoria B] 

 

Com exceção do A4 todos os alunos responderam inicialmente essa questão, 

pois todos trazem um conhecimento sobre corantes, mesmo que seja do senso 

comum. Ao final todos responderam à questão, a maioria exemplificando quais são os 

corantes naturais, já os artificiais nenhum aluno exemplificou, já que estes apresentam 

nomes complexos e de difícil assimilação.  

A quinta questão fazia relação dos corantes com suas propriedades benéficas 

ou maléficas aos seres humanos. É sabido que os corantes naturais são eficazes na 

prevenção do câncer e que os corantes artificiais atuam contrariamente. Inicialmente 

os alunos relacionaram somente a função da cor que o corante apresenta aos 

alimentos. Após, no questionário pós os alunos já conseguiram relacionar os corantes 

naturais às suas ações de prevenção e os corantes artificiais aos problemas 

causados. O quadro a seguir demonstra essa comparação. 

 

Quadro 11: Exemplos de respostas dos alunos à questão 5 do questionário 
discursivo 

 

Questão 5: Descreva alguma relação dos corantes com os alimentos 
apontando algumas ações benéficas ou maléficas a saúde humana. 

Alunos  Resposta Inicial Resposta Final 

A7 Não sei. [categoria (-)] Previne câncer e artificiais fazem 
mal a saúde. [categoria B] 

A8 O corante na minha opinião só 
serve para dar cor eu acho que faz 
mal. [categoria B] 

Prevenção de câncer, radicais livres, 
antioxidante e o artificial faz mal. 
[categoria C] 

 

O próximo quadro traz a sexta questão, que além do conhecimento sobre 

corantes também questiona um conceito químico, o de extração de substâncias. Na 

grande maioria das respostas iniciais os alunos não lembravam ou realmente não 

sabiam sobre a extração de substâncias, com exceção dos alunos A3, A5 e A9 que 

responderam de alguma forma a questão, conforme o quadro a seguir. 

 

Quadro 12: Exemplos de respostas dos alunos à questão 6 do questionário 
discursivo 
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Questão 6: Você alguma vez já fez ou viu alguém fazer ou mesmo visualizou 
nos meios de comunicação uma extração de corante? Você poderia descrever 
como foi? 

Alunos  Resposta Inicial Resposta Final 

A3 Sim, recolhia o fruto do colorau e 
esfregava para retirar sua cor. 
[categoria B] 

Sim. Em sala fizemos extração da 
curcumina utilizando pó de açafrão e 
álcool. [categoria B] 

A4 Nunca vi. [categoria (-)] Extração de beterraba, cenoura, 
couve. [categoria C] 

A5 Já vi um vídeo que retiravam folhas 
e ponhavam com água (não lembro 
muito). [categoria C] 

Sim. Ferver os alimentos e extrair 
corantes e em sala extraímos com 
álcool. [categoria B] 

 

No questionário pós, todos os alunos se enquadraram em algum dos tipos de 

aprendizagem de Ausubel, porém nenhum atingiu a aprendizagem proposicional, 

sendo esse então um ponto que merece um planejamento maior para uma próxima 

aplicação. 

Por fim as questões relacionadas à química orgânica foram analisadas, que 

correspondem às questões de Q7 a Q15. Entretanto, foram analisadas pelas 

aprendizagens de Ausubel apenas as questões Q7 e Q15, a Q7 que questionava a 

definição de função orgânica e a Q15 que indagava sobre o fenômeno de ressonância 

nas estruturas dos corantes, as demais questões devido a sua objetividade foram 

analisadas por número de acertos. Essas questões, que abordavam conteúdos sobre 

a química orgânica, apresentaram bastante respostas em branco, demonstrando que 

por mais que se explique por diferentes metodologias os alunos tendem a ter 

dificuldades no entendimento desse conteúdo. 

Um quadro resumo pode ser apresentado para um melhor entendimento da 

evolução dos alunos durante a sequência didática, para estas questões. 

 

Quadro 13: Resumo das categorias alcançadas pelos 11 alunos nas Q7 a Q1519 
  

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11  
a d a d a d a d a d a d a d a d a d a d a d 

Q7 - B - B C - - B - B B B - - - - C B C B C B 

Q8 - - - B A A - C - B C A C - - C - B - A - B 

Q9 - C - C C B - C - C - B - - - - - C - C C B 

                                            
19 A1, A2, ..são alunos. Q1, Q2, ... são questões, a: antes, d: depois.  
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Q10 - - - B B A - - - B - B - B - C - B - B B B 

Q14 - - C B  B B - B - B B  B - B - B - - - - C - 

Q15 - - - C - B - - - - - B - - - -  - B - - - B  

 

A questão sete se referia à definição de função orgânica, esperava-se que 

todos os alunos respondessem a essa questão, já que função química é um conteúdo 

estudado em anos anteriores. Entretanto o que se observa no quadro é que 

inicialmente muitas respostas ficaram em branco, sendo categorizada como 

aprendizagem nula. Em seguida à aplicação da sequência didática, somente três 

alunos não conseguiram responder de alguma forma a questão e o restante ficaram 

enquadrados nas aprendizagens representacional ou conceitual. Exemplos de 

respostas a essa questão estão no quadro a seguir. 

 

Quadro 14: Exemplos de respostas dos alunos à questão 7 do questionário 
discursivo 

 

Questão 7: Qual a definição de função orgânica? 

Alunos  Resposta Inicial Resposta Final 

A5 - [categoria (-)] Grupos com características 
semelhantes. [categoria B] 

A6 São grupos de compostos 
orgânicos que tem comportamento 
similar. [categoria B] 

Um grupo de características 
semelhantes. [categoria B] 

 

A questão oito trazia a fórmula estrutural do corante carmim e pedia que os 

alunos identificassem as funções orgânicas na estrutura. Havia cinco funções a serem 

identificadas: álcool, fenol, cetona, éter e ácido carboxílico. Assim, aqueles que 

identificaram uma ou duas funções ficaram enquadrados na categoria C, três funções 

na categoria B e quatro ou cinco funções na categoria A. No questionário pré nenhum 

aluno conseguiu identificar todas as funções. Já no questionário discursivo pós o aluno 

A6 atingiu a categoria A identificando todas as cinco funções, conforme mostra o 

quadro a seguir. 

 

Quadro 15: Exemplos de respostas dos alunos à questão 8 do questionário 
discursivo 

 

Questão 8: Indique as funções orgânicas apresentadas no corante natural 
carmim na figura abaixo. 
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Estrutura do corante carmim 

 

Alunos  Resposta Inicial Resposta Final 

A2 Nenhuma função. [categoria (-)] 3 funções (álcool, cetona e ácido 
carboxílico) [categoria B] 

A4 Nenhuma função. [categoria (-)] 2 funções (fenol e álcool) [categoria 
C] 

A6 2 funções (fenol e cetona). 
[categoria C] 

5 funções (álcool, éter, cetona, fenol 
e ácido carboxílico) [categoria A] 

 

Essa questão foi intensamente trabalhada na sequência didática e ainda 

alguns alunos confundiram as funções, esse desempenho pode ter sido pelo modo 

como a fórmula estrutura foi apresentada no questionário, na forma bond line20, em 

vez de ter todos os carbonos e hidrogênios evidentes, dificultando a visualização dos 

alunos. 

A nona questão do questionário discursivo estava relacionada a 

nomenclatura. Todos os corantes apresentados eram compostos de funções mistas e 

há uma hierarquia na escrita dessas funções. A grande maioria dos alunos 

inicialmente não respondeu esta questão, pois realmente desconheciam tal conceito. 

Todavia, no questionário discursivo pós, nove alunos tentaram responder, mas 

somente três alunos conseguiram acertar a ordem de algumas funções. Nenhum 

aluno conseguiu responder todas organizada e hierarquicamente as funções. No 

quadro 16 alguns exemplos de respostas são expostas. 

 

Quadro 16: Exemplos de respostas dos alunos à questão 9 do questionário 
discursivo 

 

Questão 9: De acordo com a estrutura apresentada na questão 8, em qual 
ordem de função orgânica você escreveria a nomenclatura oficial do 
composto. 

Alunos  Resposta Inicial Resposta Final 

A2 Não sei. [categoria (-)] Álcool, cetona, éster, ácido 
carboxílico. [categoria C] 

A6 Não sei. [categoria (-)] Ácido carboxílico, álcool, cetona, 
éter, fenol. [categoria B] 

A8 Não compreendo. [categoria (-)] Não sei. [categoria (-)] 

                                            
20 Bond line: fórmula estrutural em linhas de ligação. 
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A próxima questão exigia conhecimentos de números de ligações químicas 

possíveis para cada átomo, já que as estruturas apresentadas estavam no modelo 

bond line. Para fórmulas estruturais corretas atribuiu-se o conceito A, para as fórmulas 

que apresentavam todos os elementos químicos, porém com a numeração incorreta 

em algum elemento químico, o conceito B e para aqueles que não apresentaram todos 

os elementos químicos o conceito C. Inicialmente somente os alunos A3 e A11 

tentaram responder a questão, entretanto nenhum dos dois apresentaram a fórmula 

molecular correta. Após a aplicação da sequência didática a grande maioria dos 

alunos respondeu e as categorias que antes se encaixavam em nula teve acréscimo 

em conceitos B e A, conforme demonstra o quadro abaixo. 

 

Quadro 17: Exemplos de respostas dos alunos à questão 10 do questionário 
discursivo 

 

Questão 10: Ainda tendo como base a estrutura do Carmim (figura da questão 
8), qual sua fórmula molecular? 

Alunos  Resposta Inicial Resposta Final 

A2 Não sei. [categoria (-)] C20H26O [categoria B] 

A3 C20H33O13 [categoria B] C22H20O13 [categoria A] 
 

A penúltima questão (Q10) abordada era sobre a possibilidade de estabelecer 

isômeros para os corantes, para os alunos que responderam não o conceito C foi 

atribuído, para os que responderam sim conceito B e para aqueles que responderam 

sim e apresentou algum exemplo, o conceito A. Nenhum aluno conseguiu apresentar 

exemplos antes nem depois da aplicação da sequência didática e uma grande parcela 

dos alunos nem responderam. Essa questão também merece uma reflexão mais 

aprimorada para uma próxima aplicação da sequência, pois esperava-se ao menos 

um exemplo de isômero. No quadro 18 pode-se notar a objetividade das respostas e 

a inexistência de tentativas na formação do isômero. 

 

Quadro 18: Exemplos de respostas dos alunos à questão 14 do questionário 
discursivo 

 

Questão 14: Por meio da fórmula molecular das questões 10 e 13 é possível 
estabelecer isômeros? Se sim, dê um exemplo. 

Alunos  Resposta Inicial Resposta Final 

A2 Não. [categoria (-)] Não sei. [categoria (-)] 
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A3 Sim. [categoria B] Sim. [categoria B] 

A4 Não sei. [categoria (-)] Sim. [categoria B] 

 

A última pergunta (Q15) questionava sobre a importância da constituição dos 

anéis aromáticos e duplas ligações para os corantes e tinha por objetivo fazer com 

que o aluno expressasse os conceitos envolvidos em toda a sequência didática, 

entretanto nenhum aluno conseguiu atingir esse objetivo. No questionário pré todos 

os alunos apresentaram aprendizagem nula, pois não responderam ou deram 

respostas desconexas a pergunta. Já no questionário discursivo pós apenas os alunos 

A3, A6, A9 e A10 conseguiram relacionar a pergunta a alguns fenômenos estudados 

em sala, apresentando assim uma aprendizagem conceitual, e o aluno A2 fez menção 

a visualização das cores devido a estrutura orgânica sendo uma aprendizagem 

representacional. Vemos dois exemplos de respostas no quadro 19. 

 

Quadro 19: Exemplos de respostas dos alunos à questão 15 do questionário 
 discursivo 

 

Questão 15: A maioria dos corantes apresentam em sua constituição anéis 
aromáticos ou duplas ligações, com base em seus conhecimentos de química 
orgânica explique a importância dessa forma de estrutura para os corantes? 

Alunos  Resposta Inicial Resposta Final 

A2 Não sei. [categoria (-)] Porque sem eles não conseguimos 
cor. [categoria C] 

A3 Para expressar a tonalidade. 
[categoria (-)] 

Eles são responsáveis por absorver 
e refletir a cor na luz do visível. 
[categoria B] 

 

As questões Q11, Q12 e Q13 não foram aqui analisadas por apresentarem 

resultados similares as questões Q8, Q9 e Q10, atribuía-se as mesmas perguntas 

porém com mudança na estrutura do corante, que de carmim passava a ser 

questionada a curcumina. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ensinar química não é uma tarefa fácil. A busca por estratégias que motivem 

e auxiliem professores e alunos neste árduo trabalho é uma constante. Essa pesquisa 

mostrou como resultado na avaliação quantitativa da dimensão motivacional, que a 

motivação depois da aplicação da sequência didática foi maior do que a motivação 

antes, na média e o teste t mostrou que as diferenças foram quase estatisticamente 

significativas. Na dimensão da aprendizagem, os alunos consideraram que houve uma 

aprendizagem alta tanto na variável ¨luzes e cores¨ como na variável ¨corantes¨, bem 

como uma aprendizagem razoável na variável ̈ funções orgânicas¨. O teste t confirmou 

que houve uma diferença estatisticamente significativa nessas três variáveis, 

conforme os resultados apresentados na tabela 3 (p=0,00 nas duas primeiras e p=0,02 

para ¨funções orgânicas¨). Ainda com relação à avaliação quantitativa, as correlações 

de Pearson entre as avaliações subjetivas dos alunos e as avaliações da professora, 

apresentadas na tabela 5, deram indícios de que as avaliações individuais 

relacionadas ao tópico ¨funções orgânicas¨ descreveram melhor o grau de 

aprendizagem dos estudantes envolvidos (r=0,61, p=0,05). 

Na avaliação qualitativa, por meio de um processo de categorização simples 

conforme os critérios inspirados em Ausubel (1968) e resumido no quadro 3 e 4, foi 

possível aprofundar no nível de aprendizagem de cada um dos onze estudantes. No 

tópico ¨luz e cores¨ praticamente todos subiram de categoria em todas as questões 

após a aplicação da sequência didática. Além disso, quase todos alcançaram pelo 

menos a categoria B numa das questões, ¨respostas que possuam indícios de 

aprendizagem de conceitos. No tópico ¨corantes¨ no qual os estudantes partiram de 

um conhecimento maior, também a maioria conseguiu melhorar a sua categoria, e 

numa das questões quase todos alcançaram a categoria A, ¨respostas que possuam 

indícios de aprendizagem proposicional. No tópico ¨funções orgânicas¨ a maioria 

também conseguiu subir de nível, mas num grau menor. Outro fato que apareceu 

notoriamente no quadro 4 foi o número não desprezível de respostas (43%) que 

ficaram na categoria mais baixa, ressaltando a grande dificuldade desses alunos em 

compreenderem esse tópico. Esses resultados reforçam a necessidade de se dar 

continuidade ao trabalho, procurando melhorar essa sequência didática nas próximas 

turmas, especialmente no tópico ¨funções orgânicas¨. 

Um caminho viável para essa melhora e que após as análises foram 
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detectados, foi o tempo na sequência disponível para o desenvolvimento do último 

tópico. Esse tópico ficou restrito a últimas aulas do fechamento do ano letivo, podendo 

então ser uma das causas do menor rendimento dos alunos. 

Por tudo que foi desenvolvido nesta pesquisa, acredita-se que foi respondida 

a pergunta principal do problema de pesquisa por meio das análises quantitativa e 

qualitativa. Na perspectiva da análise quantitativa, a sequência didática pode ter 

favorecido a motivação e a aprendizagem de química dos estudantes, segundo as 

avaliações subjetivas que os próprios alunos fizeram sobre as suas motivações e 

aprendizagem. Na perspectiva da análise qualitativa, foi possível evidenciar indícios 

de melhora na aprendizagem de química orgânica, muito mais nos dois primeiros 

tópicos ¨luz e cores¨ e ¨corantes¨ do que nas ¨funções orgânicas¨.  

Promover um ensino de química capaz de preencher todas as lacunas 

existentes na formação dos estudantes e dos próprios professores, não é algo que 

seja fácil. Lidar com a precariedade do ensino em todos os seus aspectos tem sido 

um dos fatores mais limitantes para todos os envolvidos no processo de ensino e 

aprendizagem. Essa pesquisa que foi apresentada é mais uma tentativa de tornar o 

ensino de química mais próximo da realidade dos alunos, de tal modo a poder 

promover uma aprendizagem potencialmente significativa. Contudo, mesmo diante de 

alguns tópicos que não atingiram o nível esperado, os resultados alcançados são 

animadores, o que leva a crer que a sequência didática, tal como foi explorada é uma 

metodologia eficaz e que, com as devidas reflexões sobre seu uso e tempo de 

aplicação possa ser usada por outros professores, tornando-se um rico material de 

auxílio e assim promover análises ainda mais satisfatórias. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A 
 

1- Nas aulas de química, tomo notas para usá-las quando for estudar depois: 
     (1)     (2)      (3)        (4)        (5) 

Nada verdadeiro um pouco verdadeiro meio verdadeiro bastante verdadeiro totalmente 
verdadeiro 

 
2- Eu faço todas as leituras exigidas pelo professor de química:  

     (1)     (2)      (3)        (4)        (5) 
Nada verdadeiro um pouco verdadeiro meio verdadeiro bastante verdadeiro totalmente 
verdadeiro 

 
3- Para o estudo de química eu aproveito bem o tempo que tenho fora das aul as: 
     (1)     (2)      (3)        (4)        (5) 
Nada verdadeiro um pouco verdadeiro meio verdadeiro bastante verdadeiro totalmente 
verdadeiro 

 
4- Quando decido estudar química, reservo um bom tempo para isso e não largo fácil: 
     (1)     (2)      (3)        (4)        (5) 
Nada verdadeiro um pouco verdadeiro meio verdadeiro bastante verdadeiro totalmente 
verdadeiro 

 
5- Vou estudando a matéria, mesmo que a prova de química não esteja próxima:  
     (1)     (2)      (3)        (4)        (5) 
Nada verdadeiro um pouco verdadeiro meio verdadeiro bastante verdadeiro totalmente 
verdadeiro 

 
6- Eu estudo mais química do que minha obrigação:  
     (1)     (2)      (3)        (4)        (5) 
Nada verdadeiro um pouco verdadeiro meio verdadeiro bastante verdadeiro totalmente 
verdadeiro 
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APÊNDICE B 
 

Corantes e pigmentos orgânicos podem ser definidos como substâncias intensamente 
coloridas que, quando aplicadas a um material, lhe conferem cor. 
(http://abiquim.org.br/corantes/cor.asp) acessado em 16/03/16  
 
1. Qual o seu entendimento para o conceito de cores primárias, secundárias e 
terciárias? 
(1) Não compreendo nada.      (2)      (3)     (4)       (5) Compreendo totalmente 
 
2. Em relação ao conceito físico de cor, qual seu entendimento? 
(1) Não compreendo nada.      (2)      (3)     (4)       (5) Compreendo totalmente 
 
3. Em relação ao conceito químico de cor, qual o seu entendimento: 
(1) Não compreendo nada.      (2)      (3)     (4)       (5) Compreendo totalmente 
 
4. Em relação ao conceito de corantes naturais e artificiais, qual seu entendimento 
(1) Não compreendo nada.      (2)      (3)     (4)       (5) Compreendo totalmente 
 
5. Em relação ao uso dos corantes nos alimentos, bem como suas ações benéficas 
ou maléficas a saúde humana, qual seu grau de entendimento? 
(1) Não compreendo nada.      (2)      (3)     (4)       (5) Compreendo totalmente 
 
6. Qual o seu entendimento em relação ao processo de extração de corante  
(1) Não compreendo nada.      (2)      (3)     (4)       (5) Compreendo totalmente 
 
7. Sobre função orgânica qual seria seu grau de entendimento 
(1) Não compreendo nada.      (2)      (3)     (4)       (5) Compreendo totalmente 
 

 
Fórmula estrutural do corante carmim 

8. Qual seu entendimento sobre identificações de funções orgânicas na estrutura do 
carmim apresentada acima. 
(1) Não compreendo nada.      (2)      (3)     (4)       (5) Compreendo totalmente 
 
9. Qual seu entendimento na ordem oficial de nomenclatura para o composto do 
corante carmim 
(1) Não compreendo nada.      (2)      (3)     (4)       (5) Compreendo totalmente 
 
10. Qual seu entendimento sobre a obtenção da fórmula molecular do composto do 
corante carmim 
(1) Não compreendo nada.      (2)      (3)     (4)       (5) Compreendo totalmente 
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Fórmula estrutural do corante curcumina 

11. Qual seu entendimento sobre identificações de funções orgânicas na estrutura do 
curcumina apresentada acima. 
(1) Não compreendo nada.      (2)      (3)     (4)       (5) Compreendo totalmente 
 
12. Qual seu entendimento na ordem oficial de nomenclatura para o composto do 
corante curcumina. 
(1) Não compreendo nada.      (2)      (3)     (4)       (5) Compreendo totalmente 
 
13. Qual seu entendimento sobre a obtenção da fórmula molecular do composto do 
corante curcumina. 
(1) Não compreendo nada.      (2)      (3)     (4)       (5) Compreendo totalmente 
 
14. Qual o seu entendimento sobre isômeros? 
(1) Não compreendo nada.      (2)      (3)     (4)       (5) Compreendo totalmente 
 
15. Qual seu entendimento sobre ressonância no anel aromático  
(1) Não compreendo nada.      (2)      (3)     (4)       (5) Compreendo totalmente 
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APÊNDICE C 

 
Corantes e pigmentos orgânicos podem ser definidos como substâncias intensamente 
coloridas que, quando aplicadas a um material, lhe conferem cor. 
(http://abiquim.org.br/corantes/cor.asp) acessado em 16/03/16  

 
1. Descreva como a arte explica a formação das diversas cores (primárias, 

secundárias e terciárias). 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
 
2. Descreva como a física explica a existência das diversas cores. 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................  
 
3. Descreva como a química explica a existência das diversas cores. 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
 
4. O que você entende por corantes naturais? E artificiais? Dê exemplos. 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................  
 
5. Descreva alguma relação dos corantes com os alimentos apontando algumas ações 
benéficas ou maléficas a saúde humana. 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................  
........................................................................................................................................ 
  
6. Você alguma vez já fez ou viu alguém fazer ou mesmo visualizou nos meios de 
comunicação uma extração de corante? Você poderia descrever como foi? 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
 
7. Qual a definição de função orgânica? 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
 
8. Indique as funções orgânicas apresentadas no corante natural carmim na figura 
abaixo. 
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Fórmula estrutural do corante carmim 
 
9. De acordo com as estrutura apresentada na questão 8, em qual ordem de função 
orgânica você escreveria a nomenclatura oficial do composto. 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
 
10. Ainda tendo como base a estrutura do Carmim (figura da questão 8), qual sua 
fórmula molecular? 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
 
11. Indique as funções orgânicas apresentadas no corante natural curcumina na figura 
abaixo. 
 

 
Fórmula estrutura do corante Curcumina 

 
12. De acordo com as estrutura apresentada na questão 12, em qual ordem de função 
orgânica você escreveria a nomenclatura oficial do composto. 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
  
13. Ainda tendo como base a estrutura da Curcumina (figura da questão 12), qual sua 
fórmula molecular? 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
 

14. Por meio das fórmulas moleculares das questões 10 e 13 é possível estabelecer 
isômeros? Se sim, dê um exemplo para cada fórmula. 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
 
15. A maioria dos corantes apresentam em sua constituição anéis aromáticos ou 
duplas ligações, com base em seus conhecimentos de química orgânica explique a 
importância dessa forma de estrutura para os corantes? 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
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APÊNDICE D 

 
Respostas dos alunos: questionário discursivo pré e pós 3º ano 
Corantes e pigmentos orgânicos podem ser definidos como substâncias intensamente 
coloridas que, quando aplicadas a um material, lhe conferem cor. 
(http://abiquim.org.br/corantes/cor.asp) acessado em 16/03/16  

 
1. Descreva como a arte explica a formação das diversas cores (primárias, 

secundárias e terciárias). 

Alunos  Resposta Inicial Resposta Final 

A1 É a mistura das cores. Cores primarias: azul, vermelho e 
amarelo, cores secundarias: verde, 
laranja e lilás, terciarias é a mistura 
das cores e fica marrom. 

A2 Não sei como a arte explica. Através de misturas, cores 
primarias são as cores originais, 
secundarias misturas de duas, 
terciarias mistura de três. 

A3 Compreendo que a cor primária dá 
origem a todas as outras cores. 

Cores primarias são cores puras 
(vermelho, amarelo e azul), 
secundarias são as misturas das 
primarias e as terciarias a mistura 
das secundarias.  

A4 Azul e vermelho. Vermelho, azul e amarelo são 
primarias 
Secundarias: verde, laranja e lilás 
Terciarias: a mistura de todas 

A5 Cores primárias são azul, vermelho 
e amarelo e a secundária é a 
misturas delas. Terciárias eu não sei. 

Cores primarias são cores puras, 
secundarias é a mistura de duas 
cores, terciarias a mistura de três 
ou mais cores.  

A6 Azul, amarelo, vermelho - 
azul+amarelo=verde, 
vermelho+amarelo = laranja, 
azul+vermelho=roxo. Vermelho 
arroxeado, vermelho-alaranjado, 
amarelo-esverdeado. 

Primarias são cores puras: azul, 
amarelo e vermelho 
Secundarias: verde, roxo e laranja 
mistura de cores primarias; 
Terciarias: mistura de todas as 
cores.  

A7 Azul, amarelo e vermelho são cores 
primárias. 

Cores primarias são cores puras, 
cores secundarias são as misturas 
da cores primarias e a terciaria as 
misturas da secundaria. 

A8 Cores primárias são vermelha, 
amarela, azul. Secundária são a 
mistura dessas e não sei o que é 
terciária. 

Primarias são cores puras. 
Secundaria a mistura das 
primarias, terciarias a mistura das 
secundarias. 

A9 Não me lembro. São cores como o vermelho, azul e 
amarelo, verde e laranja 

A10 Não sei. Primarias cores puras, secundarias 
mistura de duas cores, terciarias 
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mistura de três ou mais cores. 

A11 Cores primárias seriam cores sem 
mistura, enquanto a cor secundária 
seria uma cor verde com a junção de 
azul e amarelo, terciárias seriam 
cores mais complexas dando origem 
uma cor bem distinta como um roxo 
por exemplo. 

As cores azul, vermelho e amarelo 
são as cores primarias, 
secundarias são laranja verde são 
a junção da cor primaria e as cores 
terciarias são a junção entre as 
cores secundarias. 

 
 
2. Descreva como a física explica a existência das diversas cores. 

Alunos  Resposta Inicial Resposta Final 

A1  - Absorção e reflexão. 

A2 Não sei. Absorção e reflexão através disso 
obtêm-se a cor. 

A3 Reflexão das luzes.   

Através da absorção e reflexão e 
cada cor tem um determinado 
comprimento de onda. 

A4 Não me lembro. Absorção e reflexão. 

A5 Não sei. Absorção e reflexão. 

A6 Não sei explicar. Absorção e reflexão são processos 
fundamentais para as cores. 

A7 Não entendo. Absorção e reflexão: absorve todas 
as cores e reflete uma única cor. 

A8 Eu achei que sabia mas não sei. Alguma coisa absorve alguma cor e 
reflete aquela cor e precisa de luz. 

A9 Não me lembro. Absorção, reflexão e refração. 

A10 Não sei. Absorção e reflexão. 

A11 A física descreve uma cor, na 
verdade as cores, como uma luz que 
contém elétrons que define como 
cor. 

A física explica a existência com o 
conceito da reflexão e absorção. 

 
3. Descreva como a química explica a existência das diversas cores. 

Alunos  Resposta Inicial Resposta Final 

A1 - Duplas conjugadas e anéis 
aromáticos, é preciso ter absorção. 

A2 Não sei. Anéis aromáticos e duplas ligações 
que conseguem absorver a energia 
e refletir na luz do visível. 

A3 Não compreendo. As duplas ligações e os anéis 
aromáticos são capacitados para 
absorver e refletir as cores na luz do 
visível. 

A4 Não lembro. Duplas ligações conjugadas.  

A5 Feita com substâncias.  É preciso duplas conjugadas e anéis 
aromáticos. 

A6 Não sei. Anéis aromáticos porque precisam 
de duplas conjugadas para que se 
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reflita na luz do visível. 

A7 Não entendo. Na formula estrutural deve ter a 
ligação dupla conjugada e anel 
aromático. 

A8 Não sei. Na formula tem que ter dupla ou anel 
aromático. 

A9 Não me lembro. Os anéis aromáticos e dupla 
ligações conseguem absorver as 
cores e reflete na luz visível.  

A10 Não sei. Através de anéis aromáticos e 
duplas ligações.  

A11 A química distingue a cor como um 
elemento químico, pois tudo na 
química é considerado um 
elemento químico. Portanto a 
existencia de diversas coresé 
explicado com uma reação 
amplificado com o clima. 

Para ter cor a substancia precisa ter 
a dupla ligação e o anel aromático 
para que ela absorva e consiga 
refletir a cor.  

 
4. O que você entende por corantes naturais? E artificiais? Dê exemplos. 

Alunos  Resposta Inicial Resposta Final 

A1 Corante artificial é o que cria em um 
determinado aspecto. Naturais são 
os que já estão feitos. 

Corantes naturais são encontrados 
na natureza, betalaína, curcumina e 
artificiais são feitos em laboratórios e 
industrias. 

A2 Artificiais são usados muitas 
substancias químicas para ser 
produzido, naturais que são 
produzidos sem química. 

Naturais: retirados da natureza, 
urucum, caroteno. 
Artificiais: produzido em laboratório. 

A3 Corantes naturais são aquelas que são 
retirados da natureza, os artificiais são 
fabricados com misturas naturais.   

Naturais são os retirados da 
natureza, por exemplo, curcumina, 
colorau, betalaína entre outros. E os 
artificiais são produzidos pela 
indústria. 

A4 Não sei Corantes naturais são como a 
betalaína e artificiais são industriais. 

A5 Os corantes naturais são colorau, 
beterraba etc, e os artificiais são os 
feitos com substancias, e alguns 
não podem ser consumidos. 

Os naturais são extraídos de 
alimentos, como a curcumina, 
caroteno, entre outros. Artificiais são 
produzidos em industrias.  

A6 São aqueles que não passam por 
um processo de industrialização, já 
o artificial sim. 
 

Naturais são extraídos da natureza: 
betalaína, caroteno, urucum, 
cúrcuma. Artificiais são produzidos 
em laboratórios e industrias.  

A7 Corantes naturais se encontram em 
frutas e artificiais não entendo. 

Corantes naturais são retirados da 
natureza, ex: betacaroteno, 
betalaína. Corantes artificiais são 
fabricados em laboratórios.  

A8 Corantes naturais tem em frutas e 
artificiais em sucos. 

Os naturais vêm da natureza, planta, 
caroteno, curcumina, betalaína. E os 
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artificiais foram criados e fazem mal. 

A9 Corantes naturais são sem misturas 
química como o coloral, carmin, 
artificiais são os utilizados em sucos 
e salgadinhos. 
 

Natural vem das plantas naturais, 
urucum, curcumina, betalaína, os 
artificiais são produzidos em 
laboratórios.  

A10 Coloral, artificial utilizados em 
sucos etc. 
 

Naturais são retirados da natureza, 
urucum. 
Artificiais produzidos em industrias, 
laboratórios. 

A11 Corantes naturais englobam por 
serem extraídos diretamente do 
produto e o artificial é criado 
quimicamente. 

Corantes naturais são extraídos de 
plantas e são utilizados nos 
alimentos, urucum, betalaína, entre 
outros. E os artificiais são utilizados 
nas industrias, na verdade são 
produzidos nas indústrias.  

 
5. Descreva alguma relação dos corantes com os alimentos apontando algumas ações 
benéficas ou maléficas a saúde humana. 

Alunos  Resposta Inicial Resposta Final 

A1 Corante em comida só servem para 
colorir, mas não faz bem a saúde. 
 

O natural previne principalmente o 
câncer e é antioxidante. 

A2 Todos fazem mal para a saúde so 
que o natural menos  

Os naturais previnem principalmente 
o câncer, é antioxidante e os 
malefícios vem dos artificiais 
causando várias doenças.  

A3 O colorau é próprio para comida 
então tem ações benéficas, corante 
que não são próprios contem 
produtos químicos que afetam a 
saúde. 

Prevenção principalmente do câncer 
e são antioxidantes e os artificiais 
fazem o papel contrário. 

A4 Não faz muito mal. Principalmente o câncer  
Antioxidante. 

A5 A beterraba faz muito bem para a 
saúde e é considerada um corante. 

Previne principalmente o câncer, é 
antioxidante, porém os corantes 
industriais provocam câncer.  

A6 Não sei explicar Previne o câncer, radicais livres, é 
antioxidante e o artificial provoca 
muitas doenças.  

A7 Não sei Previne câncer e artificiais fazem 
mal a saúde. 

A8 O corante na minha opinião só 
serve para dar cor eu acho que faz 
mal. 

Prevenção de câncer, radicais livres, 
antioxidante e o artificial faz mal. 

A9 Os corantes dão mais cores aos 
alimentos dando a ele uma visão 
bonita e assim parecendo ter um 
sabor melhor e alguns dos corantes 
fazem mal a saúde, como pressão 

São utilizados para dar beleza aos 
alimentos, previne câncer, age como 
antioxidante e o artificial provoca 
câncer. 
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entre outros. 

A10 Não sei Previne o câncer é antioxidante. 

A11 O iogurte apresenta um corante 
maléfico a saúde pois apesar da 
aparência parecer como produto, 
ele não difere de como ela foi feita 
na maioria dos casos ela apresenta 
alto teor de açúcar e esse corante 
serve para disfarçar o modo de 
preparo e enganar o consumidor. 

Os corantes agem como 
antioxidante, previne câncer e os 
maléficos que são artificiais 
provocam câncer. 

  
6. Você alguma vez já fez ou viu alguém fazer ou mesmo visualizou nos meios de 
comunicação uma extração de corante? Você poderia descrever como foi? 

Alunos  Resposta Inicial Resposta Final 

A1 - Sim. É possível extrair corante com 
o uso do álcool, aferventando em 
água.  

A2 Não. Sim, através da filtração e muitas 
outras. 

A3 Sim, recolhia o fruto do colorau e 
esfregava para retirar sua cor. 

Sim. Em sala fizemos extração da 
curcumina utilizando pó de açafrão e 
álcool. 

A4 Nunca vi. Extração de beterraba, cenoura, 
couve. 

A5 Já vi um vídeo que retiravam folhas 
e ponhavam com água (não lembro 
muito).  

Sim. Ferver os alimentos e extrair 
corantes e em sala extraímos com 
álcool. 

A6 Não vi. Sim, a maceração, adição de álcool, 
ferventação.  

A7 Não. Em sala fizemos, ralamos a cenoura 
e adicionamos álcool. 

A8 Não, não sei como extrai corante. Sim, ralou-se uma cenoura e 
colocou álcool. 

A9 Uma vez vi uma tia extraindo 
colorau e folhas das árvores 
colocando para secar e moer. 

Sim, através da maceração, ferver 
os alimentos, fizemos em sala 
utilizando álcool. 

A10 Não. Sim, fizemos em sala, amassamos a 
couve e colocamos álcool. 

A11 Não vi, mas pela minha concepção 
seria retirado certa quantidade de 
cor similar com a original para 
substitui-la no caso de utilizar ela.  

Sim, em sala extraímos a beterraba 
apenas ralando-a e adicionando 
álcool. 

 
7. Qual a definição de função orgânica? 

Alunos  Resposta Inicial Resposta Final 

A1 - Está relacionado a grupos 
semelhantes. 

A2 Não sei. Está relacionado ao grupo de 
características semelhantes. 
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A3 Função orgânica são grupos com 
ligações de carbonos e hidrogênios 
na cadeia principal. 

Que é o grupo de determinado 
grupo. 

A4 Não lembro porque não estava 
prestando atenção na aula. 

Estão formados por grupos 
semelhantes. 

A5 - Grupos com características 
semelhantes. 

A6 São grupos de compostos 
orgânicos que tem comportamento 
similar. 

Um grupo de características 
semelhantes. 

A7 Não sei explicar. Não lembro. 

A8 Não compreendo. Não me lembro. 

A9 Funções do organismo dos seres 
vivos. 

Um grupo de características 
semelhantes. 

A10 Apresentam átomos de carbono 
distribuídos na cadeia. 

Grupo de características 
semelhantes. 

A11 Funções orgânicas são a relação 
com o oxigênio, hidrogênio, 
carbono para justificar essas 
funções é apresentado com 
diversas reações químicas como 
álcool, aldeído, éter, ester, amina, 
etc. 

Um grupo com funções 
semelhantes, exemplo o álcool, o 
éster, entre outros. 

 
8. Indique as funções orgânicas apresentadas no corante natural carmim na figura 
abaixo. 

 
Fórmula estrutural do corante carmim 

Alunos  Resposta Inicial Resposta Final 

A1 Nenhuma função.  Nenhuma função  

A2 Nenhuma função. 3 funções (álcool, cetona e ácido 
carboxílico) 

A3 4 funções (álcool, cetona, fenol e 
ácido carboxílico). 

4 funções (álcool, cetona, fenol e 
ácido carboxílico) 

A4 Nenhuma função.  2 funções (fenol e álcool) 

A5 Nenhuma função.  2 funções (álcool e fenol) 

A6 2 funções (fenol e cetona). 5 funções (álcool, éter, cetona, fenol 
e ácido carboxílico) 

A7 1 função (álcool). Nenhuma função. 

A8 1 função (álcool). 1 função (álcool) 

A9 Nenhuma função. 3 funções (éter, cetona e fenol) 

A10 Nenhuma função. 2 funções (cetona e ácido 
carboxílico)  
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A11 Nenhuma função. 4 funções (éter, cetona, fenol e ácido 
carboxílico) 

 
9. De acordo com a estrutura apresentada na questão 8, em qual ordem de função 
orgânica você escreveria a nomenclatura oficial do composto. 

Alunos  Resposta Inicial Resposta Final 

A1 - Álcool, éter e cetona 

A2 Não sei. Álcool, cetona, éster, ácido 
carboxílico.  

A3 Ácido carboxílico, álcool, cetona, 
fenol. 

Ácido carboxílico, álcool, cetona, 
éter, fenol.  

A4 Esqueci. Álcool, éter, fenol. 

A5 - Álcool, éter, fenol. 

A6 Não sei. Ácido carboxílico, álcool, cetona, 
éter, fenol. 

A7 Não sei. Não sei. 

A8 Não compreendo. Não sei. 

A9 Não me lembro. Álcool, éter, fenol, cetona. 

A10 Não sei. Cetona, ácido carboxílico. 

A11 Álcool, éter e fenol. Álcool, éter, fenol, ácido carboxílico, 
cetona. 

 
10. Ainda tendo como base a estrutura do Carmim (figura da questão 8), qual sua 
fórmula molecular? 

Alunos  Resposta Inicial Resposta Final 

A1 - - 

A2 Não sei. C20H26O 

A3 C20H33O13 C22H20O13 

A4 -  Não sei. 

A5 -  C12H6O4 

A6 - C26H22O13 

A7 -  C23H34O13 

A8 Não compreendo. O13H10 

A9 - C26H9O13 

A10 Não sei. C12HO4 

A11 C24O13H9 C26H9O13 

 
11. Indique as funções orgânicas apresentadas no corante natural curcumina na figura 
abaixo. 
 

 
 Fórmula estrutura do corante Curcumina 

Alunos  Resposta Inicial Resposta Final 

A1 Nenhuma função. Nenhuma função. 

A2 Nenhuma função. 1 função (álcool)  
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A3 3 funções (cetona, álcool e fenol). 4 funções (fenol, cetona, álcool, éter) 

A4 Nenhuma função. 1 função (fenol) 

A5 Nenhuma função. Nenhuma função. 

A6 1 função (éter). 4 funções (éter, fenol, cetona, álcool) 

A7 1 função (álcool).  2 funções (cetona e álcool) 

A8 Nenhuma função. Nenhuma função. 

A9 Nenhuma função. Nenhuma função. 

A10 Nenhuma função. Nenhuma função. 

A11 Nenhuma função. 2 funções (cetona e fenol) 

 
12. De acordo com a estrutura apresentada na questão 11, em qual ordem de função 
orgânica você escreveria a nomenclatura oficial do composto. 

Alunos  Resposta Inicial Resposta Final 

A1 - - 

A2 Não sei. Não sei. 

A3 Álcool, cetona e fenol. Álcool, cetona, éter, fenol. 

A4 Esqueci. Não sei. 

A5 -  18 carbonos, ligação dupla, etc. 

A6 Não sei. Álcool, cetona, éter, fenol. 

A7 Não sei. Não sei. 

A8 Não compreendo. Não sei. 

A9 Não me lembro. Cetona, fenol. 

A10 Não sei. - 

A11 Éter e fenol. Cetona, fenol. 

 
13. Ainda tendo como base a estrutura da Curcumina (figura da questão 11), qual sua 
fórmula molecular? 

Alunos  Resposta Inicial Resposta Final 

A1 - - 

A2 Não sei. Não sei. 

A3 C21H21O6 C21H20O6 

A4 H3CO Não sei. 

A5 - Dois anéis aromáticos, dois 
oxigênios, um hidrogênio.  

A6 Não sei. C26H15O6 

A7 Não sei. Não sei. 

A8 Não sei. Não sei. 

A9 Não me lembro. C22H9O6 

A10 Não sei. - 

A11 C20O6H5 C20H9O6 

 
14. Por meio da fórmula molecular das questões 10 e 13 é possível estabelecer 
isômeros? Se sim, dê um exemplo. 

Alunos  Resposta Inicial Resposta Final 

A1 - Não sei. 

A2 Não. Não sei. 

A3 Sim. Sim. 

A4 Não sei. Sim. 

A5 - Sim. Porque podem absorver. 
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A6 Não sei. Sim. 

A7 Não sei. Sim. 

A8 Não sei se é possível.  Sim, mas não sei. 

A9 Não me lembro. - 

A10 Não sei. - 

A11 Suponho que não. Não compreendo. 

 
15. A maioria dos corantes apresentam em sua constituição anéis aromáticos ou 
duplas ligações, com base em seus conhecimentos de química orgânica explique a 
importância dessa forma de estrutura para os corantes? 

Alunos  Resposta Inicial Resposta Final 

A1 - - 

A2 Não sei. Porque sem eles não conseguimos 
cor. 

A3 Para expressar a tonalidade. Eles são responsáveis por absorver 
e refletir a cor na luz do visível. 

A4 Esqueci. - 

A5 - - 

A6 Não sei. É de extrema importância esse 
processo para refletir a luz na 
medida do visível. 

A7 Não sei. Não sei. 

A8 Não sei. Não sei. 

A9 Não me lembro. Porque através disso conseguimos 
enxergar, pois quando reflete é na 
medida do visível.  

A10 Não sei. - 

A11 Pois ela é essencial nos corantes 
com base.  

Isto na função química é um 
fenômeno essencial para visualizar a 
cor com a reflexão e absorção. 
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APÊNDICE E 

Gabarito Questionário discursivo 
Corantes e pigmentos orgânicos podem ser definidos como substâncias intensamente 
coloridas que, quando aplicadas a um material, lhe conferem cor. 
(http://abiquim.org.br/corantes/cor.asp) acessado em 16/03/16  

 
1. Descreva como a arte explica a formação das diversas cores (primárias, 

secundárias e terciárias). 
As cores primarias são cores puras, delas derivam todas as outras cores. As 
cores primarias são: amarelo, vermelho (magenta) e azul (ciano). As cores 
secundarias são derivadas das cores primarias quando misturadas, são elas: 
roxo (vermelho + azul), laranja (vermelho + amarelo) e verde (azul + amarelo). Já 
as cores terciarias são formadas a partir de misturas de cores primarias e cores 
secundarias.  
 
2. Descreva como a física explica a existência das diversas cores. 
Para a física as cores são provenientes de ondas eletromagnéticas que são 
absorvidas e refletidas pelos objetos. Os comprimentos de ondas que são 
refletidos no intervalo visível do espectro eletromagnético dão origem as cores. 
 
3. Descreva como a química explica a existência das diversas cores. 
Para a química, assim como a física, os fenômenos de absorção e reflexão da 
luz são inerentes, entretanto para que uma dada substância reflita no intervalo 
do visível é necessário a presença de duplas ligações conjugadas e a presença 
de anéis aromáticos, que permitem o fenômeno de ressonância, onde os 
elétrons excitados pela energia proveniente da luz saltam pelos diferentes níveis 
energéticos.  
 
4. O que você entende por corantes naturais? E artificiais? Dê exemplos. 
Corantes naturais são corantes extraídos de fontes naturais, como plantas, 
animais, fungos. Exemplo: curcumina, betalaína, caroteno, clorofila, carmin, 
entre outros. 
Corantes artificiais são de origem industrial, imitam os naturais, e devido sua 
estabilidade apresentam coloração mais fixa. 
 
5. Descreva alguma relação dos corantes com os alimentos apontando algumas ações 
benéficas ou maléficas a saúde humana. 
Os corantes naturais se consumidos equilibradamente possuem somente ações 
benéficas, como a proteção contra o câncer, o combate a radicais livres, o 
rejuvenescimento, entre outros. Enquanto os corantes artificiais não se sabe ao 
certo se há ação benéfica, porém os malefícios são grandes, provocando o 
câncer. 
 
6. Você alguma vez já fez ou viu alguém fazer ou mesmo visualizou nos meios de 
comunicação uma extração de corante? Você poderia descrever como foi? 
A extração pode ocorrer por maceração, efusão, emersão em líquidos, com 
posterior filtração. 
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7. Qual a definição de função orgânica? 
Funções orgânicas são grupos de compostos orgânicos que têm 
comportamento químico similar, devido ao grupo funcional característico.  
 
8. Indique as funções orgânicas apresentadas no corante natural carmim na figura 
abaixo. 

 
 Fórmula estrutural do corante carmim  
Álcool, éter, fenol, cetona, ácido carboxílico. 
 
9. De acordo com a estrutura apresentada na questão 8, em qual ordem de função 
orgânica você escreveria a nomenclatura oficial do composto. 
Ácido carboxílico, cetona, álcool, fenol, éter. 
 
10. Ainda tendo como base a estrutura do Carmim (figura da questão 8), qual sua 
fórmula molecular? 
C22 H20 O13 

 

11. Indique as funções orgânicas apresentadas no corante natural curcumina na figura 
abaixo. 
 

 
Fórmula estrutura do corante Curcumina 

Fenol, éter, cetona, álcool. 
 
12. De acordo com a estrutura apresentada na questão 12, em qual ordem de função 
orgânica você escreveria a nomenclatura oficial do composto. 
Cetona, álcool, fenol, éter. 
 
13. Ainda tendo como base a estrutura da Curcumina (figura da questão 12), qual sua 
fórmula molecular? 
C21 H20 O6 

 
14. Por meio das fórmulas moleculares das questões 10 e 13 é possível estabelecer 
isômeros? Se sim, dê um exemplo. 
Sim. 
 
15. A maioria dos corantes apresentam em sua constituição anéis aromáticos ou 
duplas ligações, com base em seus conhecimentos de química orgânica explique a 
importância dessa forma de estrutura para os corantes? 
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Essa estrutura permite a movimentação dos elétrons fazendo com que a cor 
refletida esteja no intervalo visível do espectro.  
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

CORANTES: A CIÊNCIA DOS CORANTES 

  

1 INTRODUÇÃO  

As práticas pedagógicas nos diferentes contextos em que a escola 

está inserida devem ser pensadas e desenvolvidas com o propósito de promoverem 

o aprendizado, compreensão e interesse dos alunos pelos conteúdos. 

É comum, no entanto, nos depararmos com situações relacionadas à 

motivação dos alunos em relação ao aprendizado e as dificuldades que os mesmos 

apresentam para entender os conceitos de química. Observa-se também, nas 

escolas, a indiferença e falta de comprometimento na postura de alguns educadores 

diante desses, entre outros, obstáculos que presenciam no cenário da educação. 

Normalmente, caracteriza-se o aluno como desinteressado, indisciplinado, 

irresponsável e como o principal gerador desse quadro que acaba por se configurar 

em, de um lado, professores frustrados e, de outro, alunos com baixo rendimento 

escolar. 

Quando pensamos nos obstáculos que interferem no sucesso da 

aprendizagem, alguns estudos apontam que, mais do que as outras ciências, a 

química tem uma linguagem caracterizada como esotérica, que é decorrente da 

quantidade de nomes, símbolos e fórmulas que fazem parte dos conteúdos dessa 

disciplina (CHASSOT, 1995). Essas características como sabemos são importantes e 

necessárias, porém podem contribuir para tornar o ensino de química distante e pouco 

significativo para as situações reais vivenciadas pelo aluno e consequentemente 

fazem com que os estudantes percam o interesse pela disciplina. 

Nesse sentido, é necessário que os alunos estejam convencidos da 

necessidade de aprender química. É preciso que os estudantes sejam motivados 

através de estratégias que vinculem o ensino de química com situações que fazem 

parte do seu dia a dia, propiciando uma outra interpretação e compreensão do mundo. 

Durante o ensino da química orgânica, os diversos arranjos das 

moléculas são estudados desde a parte de constituição e caracterização das 

diferentes funções, na isomeria, nas propriedades físico-químicas e nas reações 
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características destes grupos. Em muitas situações, a abordagem destes temas em 

sala de aula vem sendo considerada pelos alunos um assunto complexo, na qual os 

mesmos não conseguem enxergar os compostos e nem o seu uso. 

Sob este ponto de vista, o ensino de Química para estudantes no 

ensino médio, sempre se constituiu em um grande desafio para os educadores, 

principalmente nas escolas públicas (DELIZOIKOV, ANGOTTI E PERNAMBUCO, 

2002). Partindo dessa perspectiva, este trabalho propõe o uso de uma sequência 

didática para o ensino de química orgânica utilizando conhecimentos sobre os 

corantes, tendo em vista a possibilidade de relação entre o conhecimento químico e a 

realidade dos educandos, com o objetivo de tornar a química mais próxima do aluno 

e proporcionar um estreitamento entre a realidade escolar e a vida cotidiana. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O ensino de Ciências, e particularmente o ensino de Química, nos 

dias atuais ainda sofre com as consequências de um ensino com abordagens 

tradicionais, onde o aluno é levado a decorar, regras, nomes e fórmulas e é 

considerado apenas como receptor de informações. (GOUVÊA, 1987). Se ensinar não 

é transferir conhecimentos, mas criar possibilidades para sua produção ou sua 

construção (FREIRE, 2001), a educação deve favorecer a aptidão natural da mente 

em formular e resolver problemas essenciais e, de modo correlato, estimular o uso 

total da inteligência geral (MORIN, 2003). Assim, de acordo com a perspectiva atual, 

fazer ciência é despertar no indivíduo a capacidade de pensar, de questionar sobre 

os acontecimentos já adquiridos, levando-o a relação teoria e prática (GOUVÊA, 

1987).  

2.1 EXPERIMENTAÇÃO INVESTIGATIVA  

 

O ensino de ciências por meio de atividades experimentais pode ser 

um caminho viável para a melhoria da aprendizagem e dependerá da habilidade do 

professor em conduzir as atividades. Uma forma é por meio da experimentação 

investigativa, ou mais especificamente o experimento investigativo, que segundo 

Campo e Nigro (1999), são as atividades práticas que exigem grande atividade do 

aluno durante sua execução. Carvalho (2013) apresenta a ideia de ações 

desenvolvidas por professores e alunos que envolvem as seguintes etapas: etapa de 
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distribuição do material e proposição do problema pelo professor; etapa da resolução 

do problema pelos alunos; etapa de sistematização dos conhecimentos elaborados 

nos grupos e etapa do escrever e desenhar.  

Laburú (2003) menciona que quando um estudante enfrenta um 

verdadeiro problema, quando se defronta com uma atividade de busca exploratória, 

em que se vê orientado numa situação de aplicação do método científico, ele 

necessariamente se envolve numa reflexão analítica mais intensa, o que além de 

favorecer uma redução drástica no fracasso de resolução de problemas, estimula esse 

estudante a ficar suscetível a alterar as suas atitudes metodológicas prévias. Neste 

trabalho foram utilizados os passos investigativos de Laburú (2003) para os 

experimentos que compõe a sequência didática, que são:  

I. Fenômeno: em vez de começar por uma situação totalmente aberta, 

o professor apresenta em detalhes o fenômeno a ser estudado e o equipamento a ser 

trabalhado, buscando dirimir as dúvidas sobre ambos os aspectos; II. Problema: após 

um consenso na etapa I, o professor propõe o problema a ser estudado; III. Hipóteses: 

tentando superar o problema indagado, propõe-se essa etapa, que tem como principal 

intenção perscrutar o entendimento dos alunos perante o problema proposto; IV. 

Plano de Trabalho: esta etapa dedica-se a execução do experimento, a tomada de 

decisões do aluno mediante os passos que deverão ser tomados para testar as 

hipóteses e resolver o problema. Esse momento é marcado pelas discussões, aluno-

aluno, aluno-professor; V. Análise: essa etapa caracteriza-se por várias complicações 

que são intransponíveis pelos alunos, caso não haja uma intervenção direta do 

professor por meio de um discurso mais univocal. Pois, é nessa etapa que as 

hipóteses levantadas e a execução do experimento são transpostos em dados e esses 

devem ser analisados para realmente poder responder o problema inicial; VI. 

Conclusão: é um momento da aula onde o professor propõe uma série de questões 

escritas para que os estudantes pensem, reflitam e dêem mais atenção à prática 

realizada, e que podem ser coletivamente discutidas, no final da atividade, como 

fechamento da mesma (LABURÚ, 2003). 

2.2 OS TRÊS MOMENTOS PEDAGÓGICOS 

 

Esta metodologia surge como possibilidade de conscientização dos 

alunos sobre como sistematizamos o aprendizado, e segundo Ferrari (2008): 

Os três momentos, portanto, foram originalmente propostos como 
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desdobramento da educação problematizadora aplicada à construção 
de um currículo de educação científica. Atualmente é utilizada na 
introdução de tópicos de Ciências já considerados significativos para 
os estudantes, independentemente de ter sido realizada a investigação 
temática nos moldes proposto por Freire [...] (FERRARI, 2008, P.10) 

 

Essa metodologia contempla três momentos: a problematização 

inicial, a organização do conhecimento e a aplicação do conhecimento. O primeiro 

momento consiste na emersão de um problema a partir da realidade do aluno e 

estimulada pelo questionamento por parte do professor a fim de verificar quais são as 

explicações e as preconcepções que os alunos têm sobre determinado tema 

(DELIZOIVOV, 2005). 

A problematização pode ocorrer pelo menos em dois sentidos. De um 
lado, pode ser que o aluno já tenha noções sobre as questões 
colocadas, fruto da sua aprendizagem anterior, na escola ou fora dela. 
Suas noções poderão estar ou não de acordo com as teorias e 
explicações das Ciências, caracterizando o que se tem chamado de 
“concepções alternativas” ou “conceitos intuitivos” dos alunos. A 
discussão problematizada pode permitir que essas concepções 
apareçam. De outro lado, a problematização poderá permitir que o 
aluno sinta necessidade de adquirir outros conhecimentos que ainda 
não detém; ou seja, coloca-se para ele um problema, para ser 
resolvido. Eis por que as questões e situações devem ser 
problematizadas. (DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNAMBUCO, 2002) 

 

Francisco Jr., Ferreira e Hartwig (2008) salienta que nessa primeira 

etapa o aluno reconhece a necessidade de desenvolver novos conhecimentos diante 

da insuficiência de seus saberes para resolver o problema em questão, fazendo com 

haja um despertar para o tema escolhido.  

O segundo momento pedagógico, ocorre a organização do 

conhecimento, há então a interação do professor com os alunos por meio de 

atividades variadas, como por exemplo, uma experimentação, a pesquisa, o debate, 

entre outros, a fim de que aconteça a compreensão científica do fenômeno ou da 

situação problematizada. Nesta etapa, valoriza além da discussão o registro das 

ideias que estão sendo construídas pelo aluno, ou seja, a escrita. No último momento 

pedagógico, deve ocorrer a aplicação do conhecimento diante de uma nova situação 

que se apresenta, a fim de verificar se os estudantes são capazes de mobilizar os 

saberes diante de novos contextos que se apresentam (DELIZOICOV, 2005). 

Inicia-se, portanto neste segundo momento do roteiro pedagógico, o 
estudo sistemático do conteúdo programático com o qual a “estrutura 
profunda” da codificação pode ser aprendida. É o momento de análise 
dos fatos procurando superar a visão sincrética e eminentemente 
descritiva, até então exposta. 
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O questionamento que o professor passa a fazer, dá-se em 
observações sistemáticas do meio e/ou em experimentos relacionados 
diretamente com os fenômenos e é dirigido para a compreensão do 
processo de transformação envolvido (a “estrutura profunda” da 
codificação). 
Durante a problematização em torno das “codificações auxiliares” (as 
observações de fatos e/ou experimentos), o professor irá definindo, 
conceituando, enfim obtendo e fornecendo as informações que delas 
possam ser abstraídas. (DELIZOICOV, 1982, p.150) 

 

Neste sentido, percebe-se na proposta da experimentação 

investigativa a valorização do diálogo, das trocas, do confronto de ideias entre os 

estudantes, pois o conhecimento é uma construção social, e, portanto, coletiva, o que 

exige a interação e reflexão. O autor defende que tal proposta deve ser feita antes de 

qualquer explanação conceitual por parte do docente a fim de que seja possível ao 

aluno a significação do que se aprende, ou, em concordância com as Orientações 

Curriculares para o Ensino de Química (BRASIL, 2006), a experimentação deve partir 

de um problema para então o aluno criar hipóteses, testar e organizar seus 

conhecimentos.  

E enfim como última etapa da proposta está a aplicação do 

conhecimento, onde toda a construção feita na organização do conhecimento é então 

registrada e marca o entendimento do conhecimento sistematizado respondendo de 

forma científica a problematização. 

Segundo Delizoicov (1982) essa etapa caracteriza-se: 

Na “Aplicação do Conhecimento” podemos também ampliar o quadro 
das informações adquiridas ou ainda abranger conteúdo distinto da 
situação original (abstraída do cotidiano do aluno) mas decorrentes da 
própria aplicação do conhecimento. É particularmente importante 
considerar esta função da “Aplicação do Conhecimento”; é ela que, 
ampliando o conteúdo programático, extrapola-o para uma esfera que 

transcende o cotidiano do aluno. (DELIZOICOV, 1982, p.150). 
 

 
3 ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO 
 
 

Este trabalho foi realizado com um grupo de alunos da 3ª ano do 

Ensino Médio de uma escola estadual da região norte do estado do Paraná. 

No intuito de aproximar a química de sala de aula com o cotidiano do 

aluno, despertar o interesse pela disciplina e gosto pela pesquisa, além de promover 

a motivação, este trabalho propõem o uso de corantes naturais como tema para o 

desenvolvimentos de conceitos de cor, funções orgânicas e suas propriedades, 
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métodos de extração de substâncias e ressonância. A proposta apresentada será 

desenvolvida mediante a realização de atividades voltadas a apropriação dos saberes 

químicos e sua relação com os corantes. 

Quadro 1: Resumo das atividades desenvolvidas na sequência didática 
 

 

3.1 AULA 1 

Por meio de leitura do texto: Corante? O que é isso na minha comida? 

(anexo A), essa atividade tinha com o objetivo inteirar os alunos no tema Corantes, 

diagnosticar os conhecimentos prévios e levantar a problematização em relação a 

obtenção das cores. Para o desenvolvimento da análise e discussão do texto sugere-

se uma leitura coletiva em que cada aluno contribua com um trecho, envolvendo todo 

o grupo na problematização. 

 

3.2 AULA 2 

Com a leitura do texto e a proposição do problema os alunos são 

incitados ao levantamento de hipóteses. Para testar as hipótese levantadas um 

experimento investigativo foi proposto baseado no passos de Laburú (2003). Um 

roteiro com os materiais e prováveis formas de montagem do experimento é entregue 
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aos grupos (apêndice A). A partir deste, os alunos são levados a coletar dados e 

levantar possíveis conclusões.  

 

3.3 AULA 3 

Por meio de uma aula expositiva (apêndice B) e um vídeo explicativo 

foi exposto os conceitos de absorção, reflexão e difração da luz, com esses conceitos 

os alunos puderam concluir o experimento e resolver o problema. Ainda nessa aula 

outro questionamento foi levantado: as outras áreas do conhecimento, como a arte e 

a química, explicam da mesma forma a formação das cores? Conceitos de como a 

arte explica a formação das cores foi exposta pelos alunos e discutido em sala com 

auxílio de tintas guaches e fazendo as misturas entre elas (apêndice C).  

 

3.4 AULA 4 

Aplicação de um teste (apêndice D) sobre os fenômenos físicos 

envolvidos na formação das cores. O teste consistia em 5 questões de múltipla 

escolha, que foi resolvido em pequenos grupos.  

 

3.5 AULA 5 

Com as indagações da aula 3 um outro experimento investigativo foi 

proposto: a extração de corantes (apêndice E). Com o conhecimento da origem das 

cores pela explicação da física e da arte, nesse experimento a intenção era definir cor 

para a química. Assim, os alunos seguiram os mesmos passos do experimento 

anterior, baseados em Laburú (2003). Fizeram a extração dos seguintes corantes: 

urucum, betalaína, clorofila, caroteno e curcumina. Após a extração, uma pesquisa 

com um roteiro (apêndice F) preestabelecido, sobre os corantes foi proposta, essa 

pesquisa foi em grupo e feita extraclasse. 

 

3.6 AULA 6 

 

A discussão da pesquisa constava de pontos importantes a serem 

citados, como, nomenclatura oficial do corante, fórmula estrutural, fórmula molecular, 

propriedades físico-químicas, aplicações, entre outros. Na discussão, houve uma 

maior preocupação em conteúdos de química orgânica, como as funções orgânicas e 

suas propriedades.  
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3.7 AULA 7 

 

Com os conceitos bem definidos, partimos para a comparação das 

estruturas dos corantes (apêndice G). Era necessário os alunos perceberem que 

todas as estruturas tinham algo em comum. Foi-se então colocado em apresentação 

as estruturas dos corantes estudados. Logo que os alunos visualizaram as estruturas 

notaram que todos os corantes ou tinham duplas ligações conjugadas ou anéis 

aromáticos, então houve o questionamento do porque essas estruturas estarem 

presentes. Assim, em discussão com a sala chegamos à conclusão da necessidade 

de tal estrutura devido ao fenômeno de ressonância, fenômeno esse que permite a 

movimentação dos elétrons e sendo parte importante na obtenção das cores. Um 

vídeo de animação explicativo foi apresentado para exemplificar o processo. 

 

3.8 AULA 8 

Leitura do texto: Corantes Naturais x Corantes Artificiais (anexo B), 

discussão sobre os benefícios e malefícios dos corantes, levando os alunos a serem 

críticos em relação aos alimentos que eles compram e o que realmente eles estão 

ingerindo. 

 

4 RECURSOS DIDÁTICOS 

 

Todas as atividades foram desenvolvidas em sala de aula com 

materiais alternativos e encontram-se detalhados nos apêndices e anexos das 

atividades. 

 

5 AVALIAÇÃO 

 

Para esta SD utilizou-se três instrumentos avaliativos: prova objetiva 

sobre o conceito de luz e cores, pesquisa sobre os corantes e uma lista de exercícios 

sobre as funções orgânicas. Entretanto há várias possibilidades de avaliações 

podendo ser revisto a cada aplicação da sequência didática. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Essa SD apresenta subsídios de ensino e aprendizagem que facilitam 

o trabalho do professor e demonstra ser uma metodologia capaz de promover uma 

maior participação de temas geradores do cotidiano no ensino de química orgânica, 

colaborando para a motivação e estímulo dos alunos. Espera-se que os alunos, 

sintam-se motivados e participativos perante as atividades planejadas na sequência, 

pois a partir do momento em que o conteúdo a ser ensinado ajuda-os a compreender 

o papel da química e resolver suas situações problemas do dia a dia a química torna-

se uma ciência significativa a todos. 
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ANEXO A 

CORANTES? O QUE É ISSO NA MINHA COMIDA? 

Antes de você pensar que os corantes são substâncias químicas estranhas ou ruins 

na nossa alimentação, saiba que todos nós os comemos ou bebemos desde que 

nossas mães deixaram de nos amamentar. Depois do leite materno, os pais cuidam 

de nossa saúde com alimentos bem coloridos, como cenouras, tomates, brócolis, 

abóboras, uvas, ameixas, maçãs, bananas, repolhos, pepinos, beterrabas, etc. 

Quantas cores diferentes há neles! Os corantes são substâncias químicas que dão 

cores específicas e são produzidas naturalmente pelos seres vivos, tanto vegetais 

quanto animais, e até mesmo por fungos e bactérias. Você já percebeu que os 

vegetais usam muitas cores para chamar a atenção de seus polinizadores? É só olhar 

uma flor ou mesmo um fruto! Antes que a gente sinta um perfume ou um sabor 

agradável, lá estão os corantes naqueles tons que todos conhecemos bem: amarelo, 

vermelho, laranja, verde, roxo, vinho... Nunca se perguntou o porquê de chamar a 

atenção? Pense em um animal que vai se guiar pela visão para polinizar uma flor ou 

mesmo usar a visão para achar o alimento. O mesmo vale para todos nós, seres 

humanos, mas no nosso caso, a cor vai ser mesmo um convite para matarmos nossa 

fome e sede.  

É interessante quando olhamos as crianças escolhendo a comida no café da manhã, 

no almoço ou no jantar. Você já reparou como elas escolhem alimentos bem 

coloridos? As crianças, antes de provar brócolis, alface, vagem, espinafre e outros 

vegetais folhosos, fazem uma careta para comer. Só depois que comem e gostam é 

que passam a pedir e repetir. Por que esse comportamento? 

Os vegetais utilizam certos padrões de cores, alguns que nos dão água na boca! É o 

que sentimos (e também as crianças) com as cores laranja, roxo, vermelho e amarelo. 

Por outro lado, algumas cores não são tão atraentes, como é o caso dos tons de verde 
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e marrom, que vemos em quase tudo o que é folha, cascas e certas raízes. As 

verduras e os legumes como alface, acelga, pepino, couve e repolho não são lá nossa 

primeira escolha ao montar nosso prato. E fala a verdade: associamos a cor verde 

com comidas de gosto um pouco amargo, seco ou aze do (limão ou frutos verdes), 

certo?  

 Mas também não é à toa que os vegetais fazem isso: nesses casos, a cor verde é 

usada para a realização da fotossíntese e para proteger as folhas e frutos. No caso 

dos frutos, a cor ajuda a avisar que ainda não estão prontos para serem comidos! Os 

corantes verdes naturais são um alerta e uma proteção e, depois que sentimos o gosto 

ruim, nunca mais queremos saber daquela comida...Até agora, falamos das cores que 

vem os nos vegetais, afinal, saladas são naturalmente mais coloridas. Mas os animais 

também produzem corantes e, se há alguma dúvida, é só observar a carne do 

camarão, dos mexilhões e até mesmo dos peixes como o salmão e o atum. Sem 

contar os bifes! Observe com atenção e veja que, nos animais, a cor que mais aparece 

é o vermelho, com algumas cores tendendo para o rosa ou um tom laranja. 

Há carnes naturalmente mais vermelhas que outras e isso se deve ao 

teor de sangue, que possui o corante hemoglobina. Ele dá uma cor vermelha bem 

intensa a certas carnes frescas, como a picanha, a alcatra, a coxa de frango, a de 

avestruz, o presunto, o atum fresco e outras. 

No caso dos frutos do mar, como o filé de salmão, camarões, lagostas 

e mexilhões, o que dá a cor é outro corante natural, chamado astaxantina e que, na 

verdade, não é desses animais. A cor laranja ou rosada que estes animais possuem 

vem de uma pequena alga da qual eles se alimentam. Sua carne é originalmente 

branca, mas em seus organismos o corante que a alga produz passa para a carne e 

aí eles ficam com a cor que nós conhecemos. 
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Mas aí surge a pergunta: por que uma carne frita ou cozida não fica 

sempre com aquela cor vermelha? Ela fica com uma cor marrom, não é mesmo? Isso 

acontece porque os corantes naturais de origem animal se alteram muito facilmente 

pelo calor e pelo envelhecimento, por isso o vermelho da hemoglobina muda para um 

tom marrom. Essa hemoglobina tem outro nome: metemoglobina. Em sua estrutura 

química há um íon Fe+2 (ferroso), que proporciona a cor vermelho sangue, mas que 

muda para Fe+3 (férrico) no calor da fritura, do cozimento ou mesmo ao longo do 

tempo, dando uma cor marrom. E é também por isso que, quando as pessoas vão 

comprar peixe no mercado, elas olham as guelras dos peixes, pois elas indicam se o 

peixe está velho ou estragado, tudo graças à mudança de cor da hemoglobina. Os 

corantes naturais também indicam a qualidade do que vamos comer!  

Como você percebeu, os corantes naturais estão presentes na nossa 

alimentação e influenciam fortemente nossas escolhas, mesmo antes de provarmos 

uma comida ou bebida. Um fato interessante sobre a mudança de cor nos alimentos 

é que nem sempre indica algo ruim. Há algumas que são características de certos 

alimentos e a maioria de nós bem os conhece. Quer saber de algumas? Um bom 

exemplo é a formação da cor castanha a partir do aquecimento de açúcares, usado 

na produção do famoso caramelo e do doce de leite. 

Outros exemplos são o chocolate preto, o mate e a cocada escura, 

todos escurecidos por aquecimento para ficarem não apenas com a cor marcante, 

mas também para conseguirem um aroma delicioso! Existe um tipo de reação que 

ocorre em muitos alimentos e que é chamada de reação de Maillard. Ela ocorre entre 

aminoácidos e açúcares, e pode levar ou não a aspectos desejáveis. Uma alteração 

interessante ocorre nos pães pretos, por exemplo, cuja cor e aroma são oriundos 
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dessa reação; por outro lado, o aparecimento da cor escura em carnes passadas ou 

em doces velhos é um resultado indesejável. 

Texto adaptado de: Augusto Aragão de Barros; Elisabete Barbosa de Paula Barro. A química dos 
alimentos: produtos fermentados e corantes. São Paulo: Sociedade Brasileira de Química, 2010. 
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ANEXO B 
 

CORANTES NATURAIS X CORANTES ARTIFICIAIS 
 

A notória simpatia dos consumidores pelos ingredientes de origem 

natural tem feito nos últimos anos um conjunto de indústrias de formulação de aditivos 

alimentícios prosperar e investir em pesquisa e desenvolvimento. Os felizardos são 

os fornecedores de corantes naturais, insumos com função estética e de grande 

importância para a indústria de alimentos, onde são utilizados para deixar os produtos 

com cores mais sedutoras para o consumo. 

A tendência "natureba", mais forte no exterior mas aos poucos 

tomando corpo no Brasil, fez as principais empresas e centros de pesquisa do ramo 

quebrarem um pouco a cabeça para deixar os corantes naturais mais estáveis à luz e 

ao calor, para desenvolver novas aplicações e superar problemas de fornecimento. 

Foi um esforço concentrado e que se aproveitou da cautela mundial com os corantes 

sintéticos, contra os quais vários estudos ao longo dos anos vêm apontando 

problemas de alergia e outros malefícios à saúde.  

A literatura científica, aliás, é farta em apontar cuidados com a 

ingestão dos sintéticos, a despeito do ainda grande uso deles pelos produtores de 

alimentos e bebidas processadas. Esses corantes são pigmentos ou tintas sintéticas 

do grupo azoico, sendo a maior parte delas sintetizada a partir do alcatrão do carvão 

mineral. As pesquisas, além de alertar sobre os limites de tolerância dos corantes 

permitidos, já fizeram vários sintéticos serem proibidos pela maior parte dos países.  

A publicação de estudos do Codex Alimentarius, órgão ligado à 

Organização Mundial da Saúde (OMS), já fundamentou o banimento de alguns 

corantes por ministérios da saúde de todo o mundo, inclusive o brasileiro. Foram 

proibidos, por exemplo, o amarelo sólido, até então muito empregado em gelatinas; o 
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laranja GGN, usado em pós para sorvetes; o vermelho sólido, para recheios e 

revestimentos de biscoitos; o azul de alizarina, corante em óleos emulsionados e 

gelatinas; e o escarlate GN, com uso em recheios de confeitarias. 

No momento, a legislação brasileira, atualizada com boa parte das 

leis internacionais e seguindo as recomendações multilaterais da FAO (Food and 

Agriculture Organization), permite apenas oito sintéticos e mais cinco sintéticos 

idênticos aos naturais. A permissão é condicionada à indicação nos rótulos sobre a 

sua condição sintética e sobre a ingestão diária aceitável. O fato destes corantes 

sintéticos serem permitidos, porém, não anula seus efeitos adversos, que embora não 

sejam divulgados na embalagem estão disponíveis em artigos científicos. Por 

exemplo, a eritrosina, corante sintético vermelho, consta como causadora de 

hipertireoidismo quando consumida em excesso. 

Também o vermelho Ponceau pode causar anemia e uma doença 

renal (glomerulonefrite), enquanto o amarelo tartrazina recentemente foi associado 

como causa de insônia em crianças. Como resposta aos riscos, e tirando o proveito 

da crescente má fama dos sintéticos, os corantes naturais ganham espaço. Trata-se 

de uma conquista gradual, não maior por causa das vantagens competitivas dos 

sintéticos. 

Além da estabilidade bastante superior aos naturais, esses corantes 

artificiais possuem maior capacidade tintorial, traduzida por um poder de melhor 

fixação nos alimentos, com cores mais intensas e menor custo, tanto por necessitar 

de dosagens menores como por seu preço direto inferior. Mas foi justamente para 

diminuir essa diferença na disputa que os interessados na comercialização dos 

aditivos naturais procuraram, em conjunto com alguns clientes, melhorar o 

desempenho dos corantes naturais. 
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As iniciativas tomaram as mais variadas formas, desde as 

tecnológicas, até as de garantia de fornecimento constante de matérias-primas, no 

passado muito sujeitas à sazonalidade da atividade agrícola. 

Os desenvolvimentos englobaram as principais famílias cromáticas 

dos corantes naturais: amarelo (curcumina, luteína, carotena); a laranja (urucum e 

páprica); vermelho (carmim, licopena, betanina e antociana) e verde (clorofila). Mas, 

de forma específica, prevaleceram nos cinco corantes naturais considerados de maior 

importância no mercado mundial: o urucum, a páprica, a cúrcuma, as antocianinas e 

o carmim de cochonilha.  

O movimento de adesão ao uso de corantes naturais, embora não 

ocorra na velocidade esperada pelos fornecedores, justifica um crescimento médio 

anual no consumo entre 5% e 9%. De forma geral, além das aplicações já tradicionais 

e antigas dos corantes, como por exemplo o urucum e o carmim em embutidos e 

salsichas, novos usos surgem, motivados por desenvolvimentos dos próprios clientes 

e onde é possível agregar valor um pouco maior oriundo dos ingredientes naturais. 

Muitos dos aditivos naturais possuem também características funcionais e não só 

estéticas.  

Os carotenos naturais, como os extraídos de cenouras e palma, são 

agentes antioxidantes, assim como as antocianinas. A luteína evita a chamada mácula 

da retina dos olhos e o licopeno é comprovado como antídoto do câncer de próstata. 

E o próprio nacional urucum, segundo pesquisa da Universidade Federal de Viçosa, 

em Minas Gerais, tem demonstrado eficácia no combate à diabetes e ao colesterol 

alto. Mais um ponto a favor dos corantes naturais na briga com os sintéticos. 
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APÊNDICE A 

FICHA EXPERIMENTO 1: LUZ E COR 
 

1. Fenômeno:  

 

2. Problema:  

 

3. Hipóteses:  

 

4. Plano de trabalho:  

 

5. Analise: 

 

6. Conclusão:  

 

Montagem do experimento 

  

Imagem retirada de http://www2.fc.unesp.br/experimentosdefisica/opt11.htm. Acessado em 27/08/2017 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 

http://www2.fc.unesp.br/experimentosdefisica/opt11.htm
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APÊNDICE B 
 
AULA: FENOMÊNOS FÍSICOS 
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APÊNDICE C 
 

MISTURA DE CORES 
 

Cores primárias 
 

 
 
 

  
Amarelo          Vermelho           Azul 
 
Cores secundárias  
 

 
 
 
 
 

amarelo + azul       azul + vermelho        vermelho + amarelo 
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APÊNDICE D 
 

TESTE – LUZ E COR 
 

1. É comum aos fotógrafos tirar fotos coloridas em ambientes iluminados por 

lâmpadas fluorescentes, que contêm uma forte composição de luz verde. A 

consequência desse fato na fotografia é que todos os objetos claros, principalmente 

os brancos, aparecerão esverdeados. Para equilibrar as cores, deve-se usar um filtro 

adequado para diminuir a intensidade da luz verde que chega aos sensores da câmera 

fotográfica. Na escolha desse filtro, utiliza-se o conhecimento da composição das 

cores-luz primárias: vermelho, verde e azul; e das cores-luz secundárias: amarelo = 

vermelho + verde, ciano = verde + azul e magenta = vermelho + azul. 

Disponível em: http://nautilus.fis.uc.pt. Acesso em: 20 maio 2014 (adaptado). Na 

situação descrita, qual deve ser o filtro utilizado para que a fotografia apresente as 

cores naturais dos objetos? 

a) Ciano.   

b) Verde.   

c) Amarelo.   

d) Magenta.   

e) Vermelho. 

 

2. (UFRN) Ana Maria, modelo profissional, costuma fazer ensaios fotográficos e 

participar de desfiles de moda. Em trabalho recente, ela usou um vestido que 

apresentava cor vermelha quando iluminado pela luz do sol. 

Ana Maria irá desfilar novamente usando o mesmo vestido. Sabendo que a passarela 

onde ela vai desfilar será iluminada agora com luz monocromática verde, podemos 

afirmar que o público perceberá seu vestido como sendo: 

http://nautilus.fis.uc.pt./
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a) verde, pois é a cor que incidiu sobre o vestido. 

b) Preto, porque o vestido só reflete a cor vermelha. 

c) De cor entre vermelha e verde devido à mistura das cores. 

d) Vermelho, pois a cor do vestido independe da radiação incidente. 

 

3. (Unirio-RJ) Durante o final da Copa do Mundo, um cinegrafista, desejando alguns 

efeitos especiais gravou cena em um estúdio completamente escuro, onde existia uma 

bandeira da “Azzurra” (azul e branca) que foi iluminada por um feixe de luz amarela 

monocromática. Quando a cena foi exibida ao público, a bandeira apareceu: 

a) verde e branca 

b) verde e amarela 

c) preta e branca 

d) preta e amarela 

e) azul e branca 

  

4. (FAAP-S) Sob a luz solar, a grama de um jardim é verde porque:  

a) absorve acentuadamente a luz verde do espectro solar.  

b) reflete acentuadamente o verde do espectro solar.  

c) a vista apresenta grande sensibilidade em relação ao verde e ao roxo.  

d) todas as cores do espectro solar são refletidas, exceto o verde.  

e) o espectro solar é predominantemente verde 

 

5. Um dos discos clássicos do rock, o álbum The Dark Side of the Moon, do grupo 

inglês Pink Floyd, lançado em 1973, traz em sua capa uma bonita figura da luz branca 

sendo decomposta em um prisma óptico, o que caracteriza o fenômeno da dispersão. 
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Pelo que se conclui da ilustração, o prisma é de vidro (ou de material semelhante) e 

está imerso no ar. 

 

Cada frequência do espectro da luz branca sofre um desvio diferente na travessia do 

prisma, permitindo a obtenção de um feixe policromático no qual se distinguem as 

cores fundamentais presentes, também, num arco-íris. A respeito do fenômeno da 

dispersão da luz no prisma, analise as alternativas abaixo e aponte a correta: 

a) A cor que mais se desvia é a violeta, pois ao refratar-se do ar para o vidro, sofre 

menor variação de velocidade de propagação que as demais cores. 

b) A cor que menos se desvia é a violeta, pois ao refratar-se do ar para o vidro e do 

vidro para o ar, sofre maior variação no comprimento de onda que as demais cores. 

c) O diferente desvio sofrido por cada uma das cores componentes do espectro da luz 

branca é determinado pelo índice de refração que o vidro apresenta para cada 

frequência, isto é, para a luz violeta ele apresenta maior índice de refração que para 

a luz vermelha. 

d) Na travessia do prisma, a cor de maior frequência sofre o menor desvio, enquanto 

que a cor de menor frequência sofre o maior desvio. 

e) O desvio sofrido por cada uma das cores componentes do espectro da luz branca 

é determinado pela variação de frequência que cada uma delas sofre na refração do 

ar para os vidro e do vidro para o ar. 
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APÊNDICE E 
 

FICHA EXPERIMENTO 2: EXTRAÇÃO DE CORANTES 
 

1. Fenômeno:  

 

2. Problema:  

 

3. Hipóteses:  

 

4. Plano de trabalho:  

 

5. Analise: 

 

6. Conclusão:  
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APÊNDICE F 
 

ROTEIRO DE PESQUISA 
1. Corante: 

 

2. Nome oficial: 

 
3. Fonte de obtenção: 

 

4. Fórmula estrutural: 

 
5. Fórmula molecular: 

 
6. Funções químicas presentes: 

 

7. Propriedades: 

 

8. Histórico e aplicações: 
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APÊNDICE G 
 

FÓRMULAS ESTRUTURAIS DOS CORANTES EXTRAÍDOS 
 
 

Fórmula estrutural da clorofila 

 
 

Fórmula estrutural do corante curcumina (Bixina) 

 

 

 

Fórmula estrutural do corante Urucum (Bixina) 

 

 
Fórmula estrutural das betalaínas 
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Fórmula estrutural do caroteno 

 
 

 
 


